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Iu.O. Gernego, Candidate of Economic Sciences, 

Senior Teacher of Banking investments Department, 

State ins�tu�on of higher educa�on  

“The Kyiv Na�onal Economic University named a!er Vadym Hetman”

FINANCING OF INTELLECTUAL POTENTIAL  
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

Abstract. The prospects of innova�ve development depend on intellectual poten�al, which has 

gained increasing a�en�on concerning both research and more prac�cally oriented applica�ons. 

Further development of intellectual poten�al is closely connected with possibili�es of financial 

support. In this paper, the advisability of financing of intellectual poten�al of innova�ve development 

is introduced. Intellectual poten�al is a further development of intellectual capital, which is based 

on the skills and knowledge of employees. This study therefore tries to inves�gate the efficiency 

of intellectual poten�al usage and its financing. We try to show that value can be generated by 

intangibles, which are not always reflected in financial statements. The results were based on the 

data taken from indicators of innova�ve and intellectual level and financing possibili�es of na�onal 

economy. It was found the connec�on between the efficiency of financing of intellectual poten�al 

and innova�ve development in Ukraine. 

Keywords: intellectual poten�al, innova�ve development, intellectual capital, finance.

1. Introduction 
Nowadays, it is no doubt that successful national economy should be innovative. Particularly, the innovative 

possibilities of company have to be relying on new technologies and emphasize on skills and knowledge of 
their employees rather than assets such as plants or machinery. More precisely, in the same way as the machine 
substituted human and animal work force a few centuries ago, knowledge has substituted manual work (in the 
factory as well as in the office) as a base for industrial production. Economic growth can no longer come either 
from putting more people to work - that is, from more resource input, as much of it has in the past - or from 
increase in consumers’ demands. It can come only from a very sharp and continuing increase in the productivity 
of the one resource in which the developed countries still have a competitive edge (and which they are likely to 
maintain for a few more decades): knowledge work and knowledge workers (Drucker, 1997)1. 

In order to explain the measuring methods and practical aspects of financing of intellectual potential 
of innovative development in Ukraine to be presented in this article it seems to be essential to point out some 
fundamental theoretical starting points. 

There are many significant contributions to the study of importance of innovative development. In 
economics, the contributions start with the work of Frank Ramsey (Ramsey 1928)2, who, in particular, studied 
the long trajectories of economic development, which is closely connected with its innovative, intellectual and 
financing possibilities and perspectives. 

Becker, Gary S. and Robert J. Barro (1985)3 were focusing on various aspects of economic development 
and growth, using technology and progress. At the same time they were abstracting from demography and other 
regressive factors. Romer4 and Lukas (1986, 1988)5 have created the modern theory of growth, which is actual 
by now. The main topic of their works shows, that the modern aspects of innovative activity and development 
are created on the base of the internal factors of the enterprise. Particularly, the development of intellectual  
potential and the want to use the creative power are among the main factors of innovative development of the  
 

 
1 Drucker, P. The Future That Has Already Happened, HBR, 9-10/1997, 20.
2 Ramsey, F. (1929) A Mathematical Theory of Savings. Economic Journal. Desember, 38, 543-559.
3 Becker, Gary S. and Barro, Robert J. (1985). A reformulation of the economic theory of fertility, Unpublished working 
paper (University of Chicago, Chicago, IL).
4 Romer, P. (1986) Increassing Returrns and Long Run Groft. “Journal of Political Economy”, 94, 1002–1037.
5 Lucas, R.E. (1988) On the Mechanics of Economic Development. “Journal of Monetary Economics”, 22, 3–42.
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separate enterprise. Otherwise, mainly such internal factors aren’t independent. They are created because of 
stimulation (specially financing) of enterprise and government. Nowadays it is important to combine both the 
internal and external factors for creation and continue of further innovative development. 

Schumpeter (2008)6 made in his “Theory of economic development” a conclusion about the main role of 
entrepreneur and his innovative and intellectual possibilities in the innovative development. The entrepreneur 
is able to change the productivity, create new goods, services and products, to grow the technical possibilities of 
the enterprise. The stimulation of innovative activity of the entrepreneur stimulates the innovative development 
of the enterprise and the society in general. But according to Schumpeter’s point of view the innovative 
development is completely impossible without the financing. The credit is one of the main conditions for 
realization of innovation. It helps to find the important amount of the capital. 

The great contribution to the theoretical aspects of innovative development made Kondratieff (2002)7, paid 
attention to the dependence of cycles of economic growth from the technological waves. It is possible to remark, that 
technological growth is the consequence of the stimulation and development of the intellectual potential. 

On the other hand, Bernal (1935)8 have made the conclusion, that the property of the science and 
intellectual potential is the next step of innovative development and technical progress. Because of the last, 
we are able to make a decision about the circles of innovative development, intellectual potential and their 
stimulation (specially financing). The innovative development and intellectual potential are both dependent 
from each other. 

Upon the previous points of views, Kuznets (1958)9 have made a conclusion about the new source of 
innovative growth, which means the development of science and intellectual possibilities of the nation. 

Nowadays Giarratana, Torrisi and Pagano (2005)10 have point of view, that for example in Ireland the 
quick innovative development of possible because of the creation of big innovative corporations. Such types 
of enterprises are able to finance their innovative wants. Besides this factor the scientists pay the attention to 
the great amount of the intellectual capital and its right management and stimulating. 

Upon to the points of views above mentioned we confirm, that instead of differences, all of them 
conclude, that innovative development is impossible without the right usage of intellectual potential. The 
intellectual potential is developed under the conditions of sufficient financing. 

Therefore this study is trying to investigate the efficiencies of intellectual potential and its financing. 
In addition, the study also attempts to analyze the connections between intellectual capital and innovative 
development.

2. Methods of analysis 
Nowadays there are different separated theoretical methods to study innovative development, measure 

the efficiencies of intellectual potential and its financing (Pulic, 1998; Riahi-Belkaoui, 2003; Usoff, Thibodeau 
and Burnaby, 2002; Mattson, Barett, Mellichamp, 1994: S de Mel, McKenzie, Woodruff, 2009)11, 12, 13, 14, 15.  
 

 
6 Schumpeter, J.A., [1911] (2008), The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest 
and the Business Cycle, translated from the German by Redvers Opie, New Brunswick (U.S.A) and London (U.K.): 
Transaction Publishers.
7 Kondratieff, N.D. (2002) [1926]. The Major Cycles of the Conjuncture and the Theory of Forecast. Moscow: Economika.
8 Bernal, J.D. Science and Industry. in: Hall, Sir D et al., (1935). The frustration of Science (London: Allen and Unwinn), 45-48.
9 Kuznets, S. (1958). Long Swings in the Growth of Population and in Related Economic Variables. Proceeding of the 
American Philosophical Society 102(1): 25–52.
10 Giarratana, M., Torrisi, S., and Pagano, A. (2005) The Role of MNCs in the Evolution of the Software Industry in 
India, Ireland and Israel”. In A. Aurora and A. Gambardella, eds., From Underdogs to Tigers: The Rise and Growth of the  
Software Industry in Some Emerging Economies. Oxford, UK: Oxford University Press.
11 Pulic, A. (1998). “Measuring the performance of intellectual potential in the knowledge economy” available at:  
<www.measuring-ip.at>.
12 Riahi-Belkaoui, A. (2003). Intellectual capital and firm performance of US multinational firms. A study of the resource-
based and stakeholder views. Journal of Intellectual Capital, 4, 215- 226.
13 Usoff, C.A,.Thibodeau, J.C., and Burnaby, P. (2002). The importance of intellectual capital and its effect on performance 
measurement systems. Managerial Auditing Journal, 17, 9-15.
14 Mattson, J., Barett, B., Mellichamp, J. (1994). Software Development Costs Estimation Using Function Points. IEEE. 
Transactions on Software Engineering, 4, 275 – 287.
15 S de Mel, McKenzie, D., Woodruff, C. Innovative Firms or Innovative Owners. Determinants of Innovation in Micro, 
Small, and Medium Enterprises. – Policy Research Working Paper: The World Bank Development Research Group. 
Finance and Private Sector Team, May 2009
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In this article we try to combine the intellectual potential, possibilities of financing and innovative development. 
Moreover, it is important to study such theoretical methods which will be suitable for the practical usage. 

It is almost impossible to measure the level of intellectual potential only with the help of financial 
measurements. It is the reason for development of several approaches which all, more or less, try to synthesize 
financial and non-financial measurements into one management tool. To obtain an overview Sveiby categorizes 
the different methods according to their ambition to assign a dollar value and their level of detail (Sveiby, 
2001)16. The validity of these approaches varies considerably and among the most recognized are the intangible 
assets monitor (Sveiby, 1997), the Skandia navigator (Edvinsson and Malone, 1997)17. 

One of the best known analytical methods is the Skandia Navigator. Skandia AFS was the first company 
in which an attempt to calculate intellectual capital was taken. It was associated with the shareholders’ interest 
why the stock value of the company’s shares may exceed the accounting value. At the beginning of the 1990s, 
L. Edvinsson along with specialists from Skandia began research, the result of which would have allowed to 
answer the above question. In Skandia, working on that answer resulted in creation of a report on intellectual 
capital (Identification of intellectual capital), which was presented in May 199518. 

The model prepared by Skandia, named Skandia Navigator, is a process model supported by the 
computer system Dolphin. It contains 164 measurement metrics, which were divided into intellectual (91) and 
traditional (73). These metrics cover five business areas of the company: financial, client, process, human and 
development. Within each area, a specific set of indices describing a given intangible resource is suggested19. 

There are some thought, that the most interesting are the scorecard methods. The most prominent of these 
deserves a more thorough explanation. For example, the intangible assets monitor was developed by Sveiby 
(1997) and he uses a conceptual framework based on three groups of intangible assets: external structure 
(brands, customer and supplier relations); internal structure (the organization, management, manual systems, 
attitudes, R&D, software) and individual competence (education, experience)20. 

Based on the previous mentioned points of views we suppose that the analytical method has to be used 
for measurement of intellectual potential in Ukraine. Moreover, both financial and non-financial measurements 
have to be used.

3. Results and Findings 
Based on the data collected from annual reports listed in States Statistics Service of Ukraine and The 

National Bank of Ukraine frequency analysis was done on the financing of intellectual potential of innovative 
development. 

Based on the analytical methods the attention is paid to the financial and nonfinancial measurements. 
The expenditures for performing scientific and technical work are considered as the financial measurements in 
the article (Table 1).

16 Sveiby, K.E. (2001), “Methods for measuring intangible assets”, <www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm>
17 Sveiby, K.E. (1997), The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge Based Assets, Berett 
Koehler Publisher, San Francisco, CA.
18 Edvinsson, L. and Malone, M.S. (1997), Intellectual Capital – The Proven way to Establish your Company’s Real Value 
by Measuring its Hidden Brainpower, HarperBusiness, New York, NY.
19 Paździor, A., Paździor, M. (2012) Measurement of intellectual capital in a company. Management, Knowledge and 
Learning. International Conference. Slovenia.
20 Sveiby, K.E. (1997), The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge Based Assets, Berett 
Koehler Publisher, San Francisco, CA.

Tab. 1

Financial measurements of financing of intellectual potential of innovative development*

Expenditures for performing scientific and technical work, million UAH
All Expenditures Account of state budget Other Expenditures

2009 7822,2 3398,6 4423,6
2010 8995,9 3704,3 5291,6
2011 9591,3 3859,7 5731,6
2012 10558,5 4709,1 5849,4
2013 11161,1 4762,1 6399

2014 (nine month) 6992,7 2878,4 4114,3
Source: complied by the author on the basis of Statistical information. States Statistics Service of Ukraine.  

Electronic resource. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/; The National Bank of Ukraine. Electronic resource.  
Available at: http://www.bank.gov.ua/control/en/index



9

Volume 1 Issue 1 2015 EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT

Based on the data of Table 1 we conclude that there was a slow growth of financial measurements of 
financing of intellectual potential of innovative development before 2014 year. Therefore the account of state 
budget was not enough (Figure 1).

Moreover, we observe the small part of credit resources, which were involved for the development of 
intellectual potential and further innovative development of national economy (Table 2).

Based on the data, which shown in the Table 2, we are able to suppose, that specially credit could have 
the potential for further stabilization and growth of financing, of intellectual and innovative development. It is 
possible under the condition of further activation of crediting of professional scientific and technical activity 
(Figure 2).

Altogether, the financial measurements show a rather low level of intellectual potential financing 
(spatially states financing) in Ukraine. Further innovative development needs the stabilisation and perfection 
of financing possibilities. But on the other hand it is impossible without non-financial measurements. Upon 
our point of view, the number of the organizations which carry out scientific researches and development and 
scientific manpower are supposed to be the non-financial indicators of intellectual potential of innovative 
development (Table 3).

Fig. 1. Expenditures for performing scientific and technical work*
Source: complied by the author on the basis of Statistical information. States Statistics Service of Ukraine.  

Electronic resource. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/; The National Bank of Ukraine. Electronic resource.  
Available at: http://www.bank.gov.ua/control/en/index

Tab. 2

The trends of changes of credit resources’ volumes for intellectual and innovative development*

Indicator, billion UAH

2009 2010 2011 2012 2013

In general 436,77 453,68 500,54 570,74 606,95

professional
scientific and

technical
activity

Х Х Х Х 45,76

education 0,21 0,17 0,11 0,11 0,23

Source: complied by the author on the basis of Statistical information. States Statistics Service of Ukraine.  
Electronic resource. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/; The National Bank of Ukraine. Electronic resource.  

Available at: http://www.bank.gov.ua/control/en/index
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The both non-financial indicators, that mentioned above, show a relative stability (Figure 3).

Nowadays for the national economy is important to save the stabilisation of non-financial indicators and 
control the financial indicators for further development of possible innovative resources.

Fig. 2. Indicators of crediting of intellectual potential growth*
Source: complied by the author on the basis of Statistical information. States Statistics Service of Ukraine.  

Electronic resource. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/; The National Bank of Ukraine. Electronic resource.  
Available at: http://www.bank.gov.ua/control/en/index

Tab. 3 

The growth of non-financial indicators of intellectual potential of innovative development*

Number of the organizations which 
carry out scientific researches and 

development
Scientific manpower, persons

2009 97,24 98,16

2010 97,24 96,93

2011 96,32 94,87

2012 96,25 96,54

2013 94,62 94,91
Source: complied by the author on the basis of Statistical information. States Statistics Service of Ukraine.  

Electronic resource. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/; The National Bank of Ukraine. Electronic resource.  
Available at: http://www.bank.gov.ua/control/en/index

Fig. 3. Non-financial indicators of intellectual potential growth*
Source: complied by the author on the basis of Statistical information. States Statistics Service of Ukraine.  

Electronic resource. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/; The National Bank of Ukraine. Electronic resource.  
Available at: http://www.bank.gov.ua/control/en/index
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3. Discussions and conclusions
In order to build the worldwide competitive economy, its innovative development has to be presented. 

Moreover, there is need for the growth of intellectual potential for such a goal. For the above mentioned purpose 
is important to satisfied financing needs of the separate entrepreneurs and the national economy as a whole. 
The results of the current study found that, the importance of innovative development isn’t the creation of our 
modern scientists. The significant role of innovative development, its intellectual potential and their financing 
were the subjects of studies of famous representatives of the classical political economy. For example, these 
points of views were developed in the works of Drucker, Ramsey, Schumpeter and Kondratieff. It is possible 
to conclude, that spatially the possibilities of financing of intellectual potential of innovative development 
are the base for combining the theoretical points of views and the practical prospects for further economic 
development (Figure 4).

The study was conducted using analytical method. The analytical method of analysis used was the one 
developed by Sveiby, Edvinsson and Malone. The main conclusions from this particular study are: both financial 
and non-financial measurements have to be used for measurement of intellectual potential, its influence on the 
innovative development and the effectiveness of their financing. Based on the data collected from annual 
reports listed in States Statistics Service of Ukraine are made some calculations and analytical conclusions, 
that perform a rather low level of intellectual potential financing (spatially states financing) in Ukraine. On the 
other hand we have prospects for further development of intellectual potential of the nation. It is possible to 
use more financing resources in the form of credit for such a purpose. 

The current study has it limitation in terms of its samples (which is only analytical method). Future 
research can also compare other methods of measurement of financing of intellectual potential of innovative 
development.
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PRESENT CONDITIONS AND PROSPECTS  
OF FINANCIAL MECHANISM  
OF TRANSFORMATION HOUSEHOLD  
SAVING INTO INVESTMENT RESOURCES  
FOR UKRAINIAN ECONOMY

Abstract. The author presents informa�on on the financial mechanisms of savings transforma�on 

into investment resource of the economy. Has been reviewed the defini�ons of household savings in 

interna�onal science and actual ideas of Ukrainian scien�sts divided by fundamental approaches. 

The efficiency of financial mechanisms of savings transforma�on has been considered as a key 

op�on to develop investment performance of household savings. Volumes of passive savings and 

their financial capacity were analyzed. 

A number of measures for financial system of Ukraine to improve the effec�veness of implementa�on 

of savings’ investment poten�al were offered in order to improve economic growth of the country.

Keywords: household savings, financial mechanism, financial system, investment resources.

Introduction. The problem of investment resources accumulation for Ukraine is extremely topical for 

today. As a result of global financial crisis Ukrainian financial sector has faced a lot new challenges, one of the 

main of which is a search for new sources of investment resources for the economy. One of the main problem 

in this case is the growth of Ukrainian country risks and as a result interest rates for Ukrainian Government and 

Commercial bonds has grown and increased the pressure on the stability of Hryvna.

Among sources of investment resources we might indicate: state government’s capital inputs, amortization 

funds and recapitalization of profits/mixed income of the enterprises, household saving and foreign direct 

investments. According to the potential and involvement into the process of funding the further economic 

growth all these sources might be reviewed as possibly effective and controversial.

The estimation of present conditions of financial mechanisms of household saving transformation into 

investment resources of Ukrainian economy is extremely important as household saving are one of the most 

attractive sources for financing the further economic growth of Ukraine due to a positive influence on monetary 

stability, population welfare and long term public consumption growth prospects.

The research includes introduction, 3 parts, conclusions and references. Part 1 Defining household saving 

is answering the question how to identify and classify the household saving. Part 2 Household saving estimation 

offers the analysis of the actual level of household saving and household saving rate. Part 3 Evaluation of 

financial mechanisms of household saving activation describes the scheme of household saving transformation 

into investments and includes the research of banking mechanism of household savings activation.

Defining household saving. According to the classic theoretical approach household saving could  

be classified as a part of households’ income that has not been consumed over the period1. This definition  

was offered in the research of O. Vatamaniuk, where he describes the most basic idea that simplifies the 

calculation of household saving on a basis total population income and retail consumption of goods and 

services.

In this case we might mention that Ukrainian economists have several different views on defining the 

household saving. For example V. Zhupanin defines household saving as a system of social relations between 

individuals about saving money for their further consumption. In this case the author pay attention only to 

monetary form of savings, while Y. Belugin pays attention to the fact, that household saving are the part of 

households income, that has not been used for current consumption. 

1 Кізима, Т. (2009). Стратегії та моделі фінансової поведінки домашніх господарств у сучасних умовах. Світ 
фінансів, 2 (19), 86–96.
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So, all these definitions have a common difficulty to indicate household saving fully correctly, because 

of limitations in methodology to allocate costs of long-term goods to a proper period of time (by depreciation 

the value) or classifying them as a form of savings.

Therefore we might classify household saving by the form:

– Cash (in a form of bills and current accounts).

– Real assets (durable goods, realty, luxuries and so on).

– Financial assets (term deposits, securities and so on).

Key fundamental approaches of household saving might be divided into:

– Part of the income that is not used for current consumption.

– Part of the property accumulated in credit institutions, or at a disposal of household.

– The share of property or wealth of households, generated as a result of income accumulation.

– Deferred consumption.

– Free cash remaining after payment of necessarily expenses.

– A potential source of investment.

– Social relations between individuals.

– Tool of economic existence, or a means of social comfort2.

All these describe household saving as a part of an income (cumulated income) and is calculated by the 

general formula:

S
hh

 = I
t
 – C

c
 – T

avg
.

Where: S
hh 

– household saving;

I
t
 – total households’ income;

C
c
 – current households’ consumption;

T
avg 

– average taxation rate.

According to this formula we can classify all the income of the households, including financials and 

leasing income and so on, as a total households’ income that is weighted by current consumption and taxes. As 

a result of such a calculation we can assume the amount of household saving.

Brian W. Cashell (Specialist of Congressional Research Service) says that household saving maters for 

two reasons:

1) It is an important source of funding to finance domestic investment.

2) It is the means by which workers accumulate wealth and maintain their living standard into 

retirement3.

Methodological difficulties in household saving identification for Ukraine are also caused by a high 

level of shadow economy in Ukraine and the fact that the biggest part of household saving are concentrated 

and accumulated there. Therefore the identification of household saving interconnects with shadow economy 

estimation approaches.

Household saving estimation. Actual State statistical committee’s methodology is based on estimation 

household saving as a part of household income after taxes and consumption costs.

According to State statistics household saving has a dynamics of increase despite the financial crisis that 

has greatly influenced the purchasing power of households and has suspended the economic growth. 

The annual dynamics of household saving is shown on the picture 1.

Analyzing the dynamics of household saving we might indicate several interesting points that might be 

investigated in details:

– The growth of household saving in a period of 2003 – 2008 matches with the economical growth of 

Ukraine.

– The pick growth of household saving in 2009 and 2010 does not reflect the decline of GDP and 

indicates the interconnection of household saving growth to not income-connected factors.

– Household saving dynamics in 2011 and 2012 is similar to GDP changes in previous years.

2 Кондрацька,  Н.М. (2013) Сучасний стан та особливості трансформації заощаджень домогосподарств через 
банківські інструменти. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного 
потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції, 19, 1, 184-192.
3 Cashell, Brian W. (2009). The Fall and Rise of Household Saving. Congressional Research Service.
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In this case we might make a conclusion that household saving depends not only on the financial basis 

(growth GDP, income and so on), but also on the behavior aspects, such as devaluation expectations, growth 

of hesitation of financial stability, general propensity to save money and so on4.

In order to identify the propensity to save of Ukrainian household we have analyzed the data on Picture 2.  

Where you can see that while in general Ukraine has a moderate level of saving propensity due to the low level 

of private pension funds development household generate a low level of savings.

To indicate the households’ level of propensity to save we might identify the dynamics of household 

saving to GDP ratio (HS/GDP) and household saving to household income (Household Saving Rate). The 

calculations are based on the official State statics and author’s calculations and are shown on the picture 3.

According to the data on the picture 3 the minimum level HS/GDP and Household Saving Rate is about 

5 % that indicates the basic idea, that household are trying to accumulate savings even when the income is 

growing slow. When the crisis starts household are trying to accumulate more than before, as the negative 

expectations about the income stability are negative.

The recording level of household saving part in total household income according to the data available 

was indicated in 2010, when household saved more than 14.7 % of their income. In the case to identify the 

level of interconnection of household saving, households’ income and GDP see the correlation matrix in the 

table 1.

4 Одінцова, Т.М. (2014) Заощадження населення як джерело інвестиційних ресурсів української економіки. Бізнес 
Інформ, 7, 89-92.

Pic. 1. Dynamics of nominal household saving and nominal GDP, bn. UAH  

(According to National Bank of Ukraine data)

Pic. 2. Household propensity to save dynamics (According to World Bank data)
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As you can see in the table 1the level of correlation between GDP and Nominal households’ income is 

higher than 99 % as household income is a component of GDP and fully indicates its dynamics and proportions. 

Nominal household saving correlate by ~84 % with GDP and by ~87 % with Nominal households’ income and 

reflect two main points:

1) Nominal household saving highly depend on income dynamics.

2) There some behavior matter for households to save part of income.

To indicate the savings periodicity over the year there was chosen the NBU monthly statistics that is 

shown on the picture 4.

Pic. 3. Dynamics household saving to GDP ratio, Household Saving Rate and GDP growth  

(Author’s calculations based on National Bank of Ukraine data)

Tab. 1.

Correlation matrix of household saving, households’ income and GDP

Nominal household saving Nominal GDP Nominal households’ income

Nominal household saving 1

Nominal GDP 0.839 1

Nominal households’ income 0.865 0.997 1

Pic. 4. Dynamics of nominal household saving and Household Saving Rate quarterly  

(Author’s calculations based on NBU data)
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According to Picture 4 the household saving have a high seasonal periodicity, mainly due to a high level of 

savings in 3rd quarter of the year and the smallest level of savings in 1st quarter of every year. This fact could be described 

by the periodicity of expenses, when in 1st quarter households are consuming a lot due to a long winter holidays 

and the increase in consumer prices, while in 3rd households wastes less because of seasonal food prices decline and 

the growth of income due to a vocations income and saving for further consumption in the New Year’s Holidays 

period. Extremely topical is the situation in 4th Q 2014 when the level of HH savings has fallen almost to 0 mostly 

due to the economic decline and high level of Ukrainian Hryvna devaluation that has increased consumption costs. 

Evaluation of financial mechanisms of household saving activation. Financial mechanisms are the 

key elements of the economy to transform household saving into the financial and investment resources of the 

economy. Therefore we might mention that by the level of savings involvement into the investment process 

household saving could be divided into:

– Passive savings (savings in the form of money of equity, that does not directly stimulate the economical 

growth – cash, luxuries, estate and so on).

– Conditionally-active savings (savings, that are made in a form of banking and insurance instruments, 

mutual investments etc, and are transformed into investments professional financial institutions).

– Active savings (savings that are made in a form of direct investment in securities of a company or in 

the equity of a company).

The main objective of the research is to determine the mechanisms of effective conditionally-active 

savings transformation into investment resources and development mechanisms to activate passive savings5.

In general, the scheme of household saving transformation into investment resources with the help of 

financial mechanisms is shown on the picture 5.

According to the picture 5 financial institution play a leading role in transformation household saving 

into investments mostly due to an opportunity to operate on the credit market and to fund the financial needs 

of enterprises for further investment.

In the case of identification the key direction of household saving investment we might mention that the 

assets of para-banking institutions are much lower than the assets of banking system. Therefore we would like 

to analyze dynamics of household banking deposits.

5 Кулеша, В.О. (2008) Сутність і особливості управління заощадженнями населення. Збірник наукових праць 
Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, 21, ч. 2.

Household saving 

Credit market Stock market 

Financial institutes 

Government Enterprises Investments 

Pic. 5. Scheme of household saving transformation into investments

Петренко, Я.С. (2010). Неорганізовані нагромаджені заощадження в механізмі трансформації заощаджень в 
інвестиції. Економіка України, 1, 54–59.

Pic. 6. Dynamics of nominal household deposits and FX weighted household deposits quarterly 

(Author’s calculations based on National Bank of Ukraine data)
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As you can see on the picture 6 the dynamics of nominal household deposits has a trend of gradual 

increase since the beginning of 2006. But he physical amount of deposits in 3Q-4Q 2008 has fallen and 

recovered only at the beginning of 2010, as a result we might mention that this fact was one of the reason of 

the banking and financial crisis in Ukraine. Returning to the picture 3 we might say that in this case the decline 

of household deposits has been caused by the households’ hesitation in economical stability, while the level of 

household saving remain positive.

In this case we might mention that household saving is a main source for financing Ukrainian banking 

sector and the shocks in the volume of household saving activity influence greatly the stability of banking and 

Ukrainian economy in general.

Therefore improvement of the efficiency of financial mechanisms of passive savings transformation into 

investment might become one of the main direction of financial policy of Ukraine.

Another decline of household deposits in FX was performed in 2014 when the net decline of household 

deposits in FX reached ~8 billion USD that sharply influenced the funding structure of Ukrainian banks. As a 

result from the beginning of 2014 by the end of April 2015 47 (out of 173) Ukrainian bank got bankrupt. 

Conclusions. Household saving defined as a part of unconsumed income has for Ukraine has a rather 

high level from the beginning of 2000’s. The minimum level of Household Saving Rate for Ukraine is about 5 

% that in comparison of developed countries is very high and could not be compared with the level of financial 

sector development and indicates a high level of passive savings in the economy.

High level of household saving correlation to household income (87 %)  indicates two main points: 

the first, is that household saving depend highly on income and illustrates the low level of household wealth; 

the second, is that households has not only the income-based motives to save but are driven by some kind of 

behavior motives.

Ukrainian financial sector is characterized by a low level of development of all the institutions except 

banks. Therefore, banking mechanism of household saving transformation into investments is plays the main 

role in Ukrainian financial sector. As a result of this financial crisis of 2008 demonstrated that household 

deposits are the key resource of Ukrainian banking system.

In this case we would like to say that the current situation with the financials in Ukraine might be 

improved by:

– Stimulation of household long-term deposits to solve the problem of banking resources duration.

– Development of financial markets for simplifying the activity of household direct investments.

– Popularization of mutual investment for formation of high level of investment resourced to fund the 

capital expenditures of the economy.
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Abstract. During the process of Ini�al public offering management of the company should perform 

number of transforma�on steps in order to comply with requirements of Stock exchange on which 

it plans to go public. One of the main steps is to prepare financial informa�on for investor under 

recognised interna�onal standards. In the ar�cle analysis of methods offinancial statements 

transforma�on from na�onal accoun�ng standards to interna�onal was performed.  The three main 

ways were iden�fied. Among them are transforma�on, automa�on and parallel accoun�ng. Each 

of these methods has both pros and cons and use is determined by factors related to frequency of 

repor�ng, access to financial informa�on at any point in �me, users of financial statement, business 

need, etc. Advantages and disadvantages were analysed for all transi�on method. Main complexity 

issues to implement interna�onal standards were iden�fied during the research.

Keywords: ini�al public offering; interna�onal capital market; stock exchange; financial statements; 

interna�onal standards; IFRS; generally accepted accoun�ng principles; transforma�on.

In times of economic instability and unfavourable market conditions for Ukrainian companies usually 

quite difficult to overcome all the factors that prevent recognition among international investors. It is 

difficult to attract financial resources other than bank credits which are quite expensive and may not cover 

the financial need of the company. However, for some of the companies there is a way to go public and 

propose its shares on foreign capital markets. Usually there are a number of factors that prevent Ukrainian 

companies to access such markets. Among others the most significant is the way Ukrainian business is 

operating. It is normal for Ukraine to overcome the shadow business practices, which is based on a creation 

and implementation of the company tax avoidance schemes, redirecting cash flows to shadow, conducting 

illegal operations, misrepresentation of the company’s financial statements and other financial information 

by management of the company to “optimize” the business and make it looks pretty. It should also be noted 

that in Ukraine there is no clearly defined legislation to protect the investor rights. All these factors avoid 

investors to put money into development business in Ukraine or purchase shares of Ukrainian companies. 

Investor may not be sure of the quality of shares he buy and have no guarantees to receive a dividend on their  

ownership.

In order to find out the way how to attract investors and to bring back their trust a number of improvements 

should be done in all directions – national financial system, business, social and other spheres. If talking about 

business one of the first improvements must be transparency and openness of companies. The most effective 

method to return the interest to Ukrainian companies is toinitiate financial and organizational transformation 

of enterprises from national to international standards which must be guaranteed by annual audit.

The main principles of transformation are transparency of management and organizational structure 

and correctness of financial information prepared based on International financial reporting Standards (IFRS). 

Usually transformation of enterprises can take quite a long period of time, since it requires significant quality 

changes of all business processes.

Transformation of the company may include the following stages and steps, depending on the goals:

− development and implementation of accounting policies that would meet international standards;

− implementation of financial and organizational control systems at all levels of company management, 

which minimize the risk of misconduct by the individuals involved in the business processes;

− assessment and determination of financial information and accounting data;

− involvement of auditors for confirmation of financial statements;

− develop transformation of the financial statements of the company from national to international 

standards;
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− the research business environments and determine the characteristic features of the company and 

related information required for calculating the transformation adjustments;

− mapping of accounts in accordance with International Financial Reporting Standards and tables of 

compliance with the Ukrainian chart of accounts;

− clustering and classification of financial statements captions in accordance with international 

standards;

− definition of all company’s related parties, the operations with which must be disclosed in the disclosures 

to the financial statements prepared in accordance with international financial reporting standards;

− disclosure of subsidiaries to be included in notes to financial statements;

− preparation of final financial statements according to international standards and the release of the 

final financial statements that will correctly reflect the financial position and give investors accurate information 

about its condition.

Ukrainian companies are stepping up working in this area due to the increasing integration of Ukraine 

into the international economic environment and the desire to attract foreign capital and investors. During 

the last years the growth of local markets and development of successful Ukrainian companies into large 

businesses groups lead management to the question about search for alternative ways of attracting financial 

resources. Among those ways are cooperation with international financial institutions and investors and access 

to international capital markets through private placements or IPO. These actions require from management 

among many other transformational actions reporting based on the International Financial Reporting Standards. 

This process is more active in large enterprises, such as the steel and engineering industries. Although there are 

some difficulties: the output of companies operating in these sectors requires perhaps a little more extensive 

training than usual. We are talking about fairly large enterprises, for which changes are fundamental. At the 

same time, small companies that do not need so radically restructure accounting and internal structure, can 

enter international markets earlier. Relatively small companies usually easier and faster switching to full-scale 

use of International Standards than bigger one.

Recently, many companies in Ukraine are switching to international financial reporting standards. 

However,most of them just on the way to understand pretty complicated International standards. Unlike to 

Ukrainian national accounting standards, which are very limited for management decisions, International 

Financial Reporting Standards (IFRS) designed to reflect real and objective information on the current 

financial position of the company. It should also be noted that the current standards in Ukraine are often 

changed and   various changes are made by government. Such often changes are not good for company and 

are not predictable for investors. At the same time, international standards hardly changed, supplemented 

with explanations and only minor adjustments aimed at reducing the risk of biased reflection of financial 

information. Thus the application of such standards is better for Ukrainian enterprises, primarily to improve 

investment attractiveness.

In Ukraine was established the legal framework for companies wishing to implement international 

standards, only in 2011. For summary see the table below1.

1 Закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні 1999 (Верховна Рада України). Офіційний сайт 
Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14> (2015, лютий, 06).

Fig. 1. Regulatory framework to apply IFRS in Ukraine

Public joint-stock companies, banks, insurance companies and 
companies that conduct business activities by type, a list of which 
is defined by the Cabinet of Ministers of Ukraine have to piepare 
financial and consolidated financial statements under IFRS, other 
enterprises may decide by their own on the application of IFRS

In case of preparation the financial statements under IFRS 
companies must inform the authorities of statistics

Defined by law companies must publish annual financial 
statements and annual consolidated financial statements together 
with the audit report by posting on their own web site with the 
publication of periodic or non-periodic

The Law 
of Ukraine 

“Accounting 
and Financial 
Reporting in 

Ukraine”
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Among the law specified entities that should carry the financial statements under international standards 

are the following – public joint stock companies, enterprises - issuers of mortgage bonds, mortgage certificates, 

bonds and certificates of real estate funds and professional participants of the stock market, banks, insurance 

companies and other financial institutions.

For other companies accounting according to international standards is not mandatory and is the choice 

of management. For companies that intend to enter the international capital markets one of the most important 

steps is to prepare financial statements according to international standards with the aim of further disclosure 

to potential investors.

There are several ways of how the company in Ukraine may implement International financial reporting 

standards. 

Each of the above described methods of transfer accounting to international standards may be used 

depending on the need and requirements of the company’s management.

In modern financial literature there are mentioned number of advantages and disadvantages of going 

public by the company. Raising funds through open access to capital markets requires plenty of preparations, 

time and professionalism from management. On the other hand, company itself has to be ready for both 

organizational and financial transformation. One of the key points of transformation is changesin the form of 

company’s ownership from privately owned to Joint Stock Company. Preparing company to these changes 

required from management a lot of professionalscepticism, knowledge and analytical skills. In general the 

management of the company can risequite significant amounts through initial public offerings, however there 

are number of risks which may lead to unsuccessful offering. Most of risks and market reaction may not be 

predicted before the first entering. The process of IPO depends on many external factors that are very difficult 

to forecast. Among these factors are the followings – market conditions, subjectivity of investors,operating 

conditions and business environment in those countries were company performs most of its operations, and 

many others, on which the management of the company has no influence. 

For Ukrainian companies one of the main indicators of readiness to go public is willingness of the 

company’s management to become fully transparent and disclose its financial performance. However, taking 

into account all disadvantages and challenges Initial public offering remains one of the perspective ways 

to raise significant amount of financial resources.Below are the general advantages and disadvantages for 

companies to go public.

Process of first entering the international capital market is multilateral and involved number of different 

third parties and professionals from several financial sectors. For successful issue of shares the company 

needs to attract few investment companies that will accompany and create the necessary conditions for the 

share issue process. One of the main steps is to find lead-manager which will coordinate the whole process of 

financial and organizational transformation, to meet the requirements imposed by international exchanges. In 

common lead-manager is one of the investments companies which has already performed few IPO’s and has 

have enough experience to support company during the process of share issuance. It also searches for the best 

Marketplace to enter and minimum number of investors which are willing to purchase company’s stock. 

Other important member is underwriter - investment bank, which purchases most of the issue with a 

view to resale them to investors. Underwriter guarantees that the company’s shares will be purchased and 

minimize the risk of low demand in the first days of issuance.

Fig. 2.Ways of transformation to IFRS 

Methods of IFRS implementation

Transfоrmation –
conducting basic 

accounting national 
standards and subsequent 
transition to international 

standards through 
transformational 

adjustments

Automation –  
use specialized software 

that automatically 
translates all primary  
data input into two 

different accounting 
systems (under national 

and international 
standards)

Parallel accounting –
manual input of primary 

information into two 
different accounting 

systems in order  
to proper display state 

information under  
different accounting 

standards
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Among other parties involved into the process are consultants which will help management to reorganize 

the company and implement international standards and prepare financial statements according to IFRS or 

other generally accepted accounting principles that must be audited by recognized accounting firm. Regardless 

of the size and stage of development, the company at the beginning of the implementation of IFRS should 

decide on a plan and clearly distinguish all stages of the process - to start with the transformation of the 

existing reporting according to international standards or to establish a full new accounting based on selected 

international standards.

During the process of transformation from national accounting standards to international management 

of Ukrainian companies should focus on most challenging issues and standards which significantly vary from 

IFRS. Generally management miss a lot of important information that is not as important to national accounting 

standards. Among them are

− the stages of construction and production processes;

− cost of marketing activities and correct allocation of such expenses to captions of profit and loss 

accounts; 

− correct accounting of sales / procurement, especially deduction of discounts and other expenses which 

reduce revenues;

− disclosure of purchase commitments;

− information on related to business operational risks;

− disclosure of bad debt and ability to create respective provision.

The method of transformation of financial statements compared with the transition of reporting to 

international standards has both advantages and disadvantages. Among the main advantages is ease of use. It 

requires less financial resources as well as professional staff. At the same time this method also has significant 

shortcomings. Typically, the transformation is done on a quarterly or annual basis. Accordingly, obtaining 

information at intermediate stages is not possible.

Transformation of financial statements typically associated with the use of spreadsheets for transformation.

In this transformation table (so called working financials) information obtained under national standards is 

transferred to international standards by applying number of transformation adjustments. In general this table 

is done manually by responsible financial reporter which leads to increase in risk of errors. On the other 

hand, if the company maintains detailed management accounting and there is no need to provide international 

reporting of financial statements on monthly or quarterly basis, then the transformation of financial statements 

is one of the best practices to switch from national to international standards. Although it seems less technical 

and correct, than implementing parallel accounting, this method can be used as an intermediate step for large 

businesses or become a permanent practice for small companies.

Tab. 1.

Advantages and disadvantages of IPO for Ukrainian companies 

Benefits Shortcomings

Opportunity to attract more funding at a lower cost 

compared to other sources of financing (bank loans, 

leasing, borrowings etc.).

Significant cost of initial public offering (immediate 

listing price, commission agents and other charges 

and fees).

Effective control over the operations of the 

company as there are new supervisory bodies in the 

company; annual international audit of financial 

statements.

Increasing pressure on the company’s management; 

strict terms of financial reporting, which must 

comply tointernational standards.

Increase liquidity through diversification of 

ownership.
Increased risk of lawsuits from shareholders.

Access to the secondary market, and ability to  

re-issuance of shares (secondary placement (SPO).

Increase in requirements forprofessional 

management.

Improve the company’s reputation.
Complexity of the corporate structure of the 

company.
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For Ukrainian companies conducting at least annual financial statements under international standardsis 

a significant step towards transparent and efficient economy.

Another method of international standards implementation is accounting automation. All primary 

information is automatically recorded into two different accounting systems based on national and international 

standards and perform all necessary adjustments. It requires special software and individual settings for each 

company, which initially requires significant investments, however in long run, may decrease expenses for 

financial reporting team. Further annual support is cheap and includes updates and control of automated inputs. 

This method is usually chosen by international company with subsidiaries business in Ukraine.

The automated method can be considered in two ways:

1) From the start of the subsidiary operating in Ukraine sets certain standards of accounting, including 

the choice of accounting system;

2) For smaller companies and subsidiaries with a small number of transactions, on a local level 

transformation is performed and is than entered into general reporting data base on the group level.

It should be emphasized that the method of accounting mostly depends on business needs. In order to 

choose the method of reporting under the international standards, management of Ukrainian companies should 

determine main criteria and aims. The main are as follows – who is the final consumer of financial information, 

reporting frequency, need of intermediate control and reporting, etc. Also, management needs to pay attention 

to a number of other factors that can influence the choice of a particular method to switch from national to 

international standards.

There is also a method of parallel accounting. The method is based on manual accounting of one 

transaction in two different systems at the same time. Such scheme has both pros and cons. On one hand it 

requires number of accountants which will be responsible for different accounting systems and will control 

accuracy of all primary information. This will lead in increase in annual expenses on personnel. On the other 

hand this method allows displaying real-time operations in parallel in different systems at any point of time. 

Today in Ukraine government is trying to bring the national standards of accounting closer to the 

international standards. National accounting standards in Ukraine were developed based on IFRS principals, 

however there are still number of omissions and misstatement which may lead to not correct disclosure of 

financial statements and mislead investors. On the other hand applying National accounting standard correctly 

may help management to decrease spending on transformation to International accounting standards. In 

Ukrainian practice, problems generally do not arise from differences between national and international 

standards;they arise mostly due to management inability to comply with professional and ethical principles 

which laid down in the basis of international standards.

Among the main causes of complexity to move to international standards are given below:

− differences between traditional attitude to the reporting and accounting  according to national and 

international standards;

− inadequacy and low requirements of Ukrainian legislation to the quality of accounting;

− low requirements of business owners to the quality of accounting.

Today in Ukraine is rather low official responsibility for false reporting that causes superficial attitude 

to disclose all transactions in financial statements. The realities of the modern economy Ukraine is such 

that most of the operations are in the shade and have no true reflection in the financial statements and are 

not controlled by government. In such situation it is almost impossible to correctly switch to international 

standards. Transformation will include number of significant errors and inaccuracies in financial information 

disclosed. In such cases investor will not be interested to bring money to companies due to disability to assess 

level of risks it overtakes by investing in Ukrainian companies. Current situation with closeness of business 

has negative impact on the investment attractiveness of Ukraine in general and investor confidence in the 

Ukrainian companies.

One of the most significant barriers of doing business in Ukraine is the lack of professional ethics of 

management and owners. For this reason, the introduction of international standards globally for all companies 

is difficult and may take plenty of time. On the other hand the implementation of international standards will 

have a positive effect not only for the company but also for the country as a whole. 



24

         EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTUVolume 1 Issue 1 2015 

Потрашкова Л., к.е.н, доцент кафедри комп’ютерних систем і технологій 

Харківського національного економічного університету  

імені Семена Кузнеця

АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ  
ДО МОДЕЛЮВАННЯ ПОТЕНЦІЙНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Abstract. In the research methods of mathema�cal modelling are analyzed on the criterion of their 

availability for enterprise poten�al result es�ma�on modelling. It‘s established that calcula�on of 

enterprise poten�al result es�ma�on should be based on the model of poten�al ac�vity of enterprise 

which should be build as discrete op�mal control problem (in each variant of environmental 

condi�ons). In the ar�cle the standard form of this model is represented.

It’s shown that formalisa�on of objec�ve func�onal and formulas of enterprise resources dynamics 

in the model of enterprise poten�al ac�vity should be build on the structured approach based on 

the logic of “glass box”. This approach allows describing the possible enterprise reac�on on new 

variants of parameters of the environment and management ac�vi�es.

Key words: result es�ma�on of enterprise poten�al; model of poten�al ac�vity of enterprise; 

op�mal control problem.

Постановка проблеми. В останні роки відбувається переосмислення теоретичних основ 

оцінювання потенціалу підприємств. Якщо в стабільному та передбачуваному економічному середовищі 

для отримання оцінки потенціалу підприємства достатньо було оцінити його наявні ресурси, то з 

посиленням динамічності та невизначеності умов існування підприємств виникла потреба у застосуванні 

результатної оцінки потенціалу, яка базується на оцінюванні майбутніх можливих результатів діяльності 

підприємства. Методика результатної оцінки потенціалу підприємств зараз знаходиться на стадії свого 

становлення. Різні математичні моделі результатної оцінки потенціалу підприємств пропонуються в 

роботах І.М. Карапейчика1, А.Я. Берсуцького2, О.С. Біленького3, І.П. Отенко4, О.З. Небієрідзе5 та інших. 

Але наразі немає загальної картини того, який математичний інструментарій підходить для вирішення 

яких задач оцінювання потенціалу підприємств.

Виявлена наукова проблема зумовила мету даного дослідження: проаналізувати методи 

математичного моделювання з погляду можливостей їхнього застосування для розрахунку результатної 

оцінки потенціалу підприємства. 

Основний матеріал. Потенціал підприємства – це сформована динамічною системою внутрішніх 

чинників підприємства його здатність здійснювати свою діяльність в різних умовах зовнішнього 

середовища.

Управління потенціалом базується на його оцінці. Розрізняють ресурсну та результатну оцінку 

потенціалу підприємства. Ресурсна оцінка потенціалу характеризує наявні ресурси підприємства. 

Результатна оцінка потенціалу показує, яких результатів підприємство може досягти при наявних 

ресурсах в прогнозному періоді в різних умовах зовнішнього середовища. 

1 Карапейчик, І.М. (2010). Оцінка інноваційного потенціалу промислових підприємств: автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня кандидата екон. наук: 08.00.04. Маріуполь: Приазовський державний технічний університет.
2 Берсуцький, А.Я. (2010). Моделі прийняття рішень з управління розвитком ресурсного потенціалу підприємства: 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук: 08.00.11. Донецьк: Донецький національний 
університет. 
3 Belenky, A.S. (2002). Analyzing the potential of a firm: an operations research approach. Mathematical and Computer 
Modelling, Vol. 35, 13, 1405–1424.
4 Отенко, И.П. (2006). Стратегическое управление потенциалом предприятия. Харьков: Изд. ХНЭУ. 
5 Небиеридзе, А.З. (2008). Разработка механизма оценки производственного потенциала машиностроительного 
предприятия: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. экон. наук: 08.00.05. Москва: Российский 
государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского.
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Вважаємо, що для того щоб оцінка потенціалу виступала конструктивною базою прийняття 

управлінських рішень, методика її розрахунку має відповідати ряду вимог:

А. Оцінка потенціалу повинна характеризувати майбутні результати підприємства, і тому 

основою для її розрахунку повинна виступати модель потенційної діяльності підприємства.

Б. Оцінка потенціалу повинна відповідати оптимізаційній сутності потенціалу як граничних 

можливостей підприємства в рамках заданих обмежень. З цього витікає, що відповідна модель 

потенційної діяльності підприємства повинна бути оптимізаційною, тобто спрямованою на визначення 

оптимальних результатів, яким відповідають оптимальні керуючі впливи з управління підприємством.

В. Оцінка потенціалу повинна враховувати наявність множини ймовірних варіантів умов 

зовнішнього середовища. Так як на практиці закон розподілу ймовірностей на множині варіантів умов 

зовнішнього середовища зазвичай є невідомим, то доцільно відмовитись від стохастичного моделювання 

на користь побудови множини детермінованих моделей потенційної діяльності підприємства в різних 

умовах зовнішнього середовища.

Виходячи з наведених вимог, результатною оцінкою Y(x~, s~) потенціалу підприємства при наявних 

ресурсах x~ та заданих управлінських рішеннях s~ виступатиме множина оцінок потенціалу в різних 

умовах зовнішнього середовища: 

     Y(x~, s~) = {y(x~, s~, z) | z ∈ Z}, (1a)

     y(x~, s~, z) = max r(x~, s~, s, z), (1б)

де:  y(x~, s~, z) – результатна оцінка потенціалу підприємства в умовах зовнішнього середовища, які 

описуються вектором параметрів z; 

x~ – заданий вектор ресурсних характеристик підприємства на початок прогнозного періоду; 

s – вектор керованих параметрів діяльності підприємства (s ∈ S, де S – множина допустимих 

варіантів вектору керованих параметрів);

s~ – вектор заданих параметрів діяльності підприємства;

z – вектор параметрів зовнішнього середовища в прогнозному періоді (z ∈ Z, де Z – множина 

ймовірних варіантів вектору параметрів зовнішнього середовища);

r(x~, s~, s, z) – прибуток підприємства в прогнозному періоді;

ma
s∈S
x r(x~, s~, s, z) – оцінка максимального прибутку, який здатне отримати підприємство в прогноз- 

ному періоді при заданих параметрах умов зовнішнього та внутрішнього середовища;

співвідношення (1б) – модель потенційної діяльності підприємства в умовах зовнішнього 

середовища z.

Модель (1а)–(1б) відповідає вищенаведеним вимогам (А)–(В). Але вона є статичною, і це 

може призвести до зниження точності оцінки потенціалу внаслідок неврахування динаміки ресурсів 

підприємства. Тому необхідно перейти до динамічного варіанту моделі. 

З метою врахування оптимізаційної сутності потенціалу та динаміки ресурсів модель потенційної 

діяльності підприємства (у кожному варіанті умов зовнішнього середовища) необхідно будувати як 

оптимізаційну динамічну модель, тобто як задачу оптимального управління, яка містить дві основні 

складові:

а) співвідношення, що описують динаміку ресурсів підприємства;

б) критерій оптимальності, яким виступає показник майбутнього прибутку, що виступає 

характеристикою приросту економічного капіталу підприємства. 

Існують два основні варіанти постановки детермінованої задачі оптимального управління: 

безперервний та дискретний. Розглянемо можливості їхнього застосування для побудови моделі 

потенційної діяльності підприємства:

І. Безперервна задача оптимального управління 

Загальна модель потенційної діяльності підприємства у нотації безперервної задачі оптимального 

управління має такий вигляд (для довільного варіанту умов зовнішнього середовища):

(2a)

(2б)
0( , , , ), (0) ,x d x s s z x x= =ɺ ɶ ɶ

( )
0

( , , , ) max,

T

s t
r x s s z →∫ ɶ
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де:   t – змінна часу;

s(t) – шукана вектор-функція управління;

x(t) – вектор-функція стану ресурсної системи підприємства; 

s~(t) – вектор-функція заданих параметрів діяльності підприємства;

z(t) – вектор-функція параметрів зовнішнього середовища; 

T – кінцевий момент часу;

x = d(x, s~, s, z) – рівняння динаміки стану ресурсної системи підприємства (функція d вважається 

безперервною та має похідні по своїх аргументах). 

Безперервні моделі оптимального управління широко застосовуються для моделювання 

макроекономічних систем. Макроекономічними аналогами безперервної моделі потенційної діяльності 

підприємства є моделі оптимального економічного зростання6, першою з яких була модель Рамсея. 

Основні складові моделей оптимального економічного зростання є такими:

1. Рівняння динаміки факторів виробництва, якими, перш за все, виступають капітал K та труд L 

(чисельність зайнятих у виробництві).

Типові рівняння динаміки є такими:

(3)

де:   I(t) – інвестиції;

n – темп зростання чисельності робочої сили.

Базовими в усіх моделях макроекономічної динаміки є співвідношення, які зв’язують між собою 

показники інвестицій, обсягу основного капіталу та випуску (доходу): 

(4)

де:   Y(t) – випуск національної продукції,

C(t) – споживання;

f – неокласична виробнича функція, яка описує залежність максимального обсягу випуску від 

факторів виробництва (тобто запис Y = f(L, K) є аналогом запису f(L, K, s) → ma
s
x, де s – параметри 

управління виробничими процесами підприємства).

2. Критерій оптимальності.

Типовим критерієм оптимальності в моделях оптимального економічного зростання (наприклад, 

в моделі Рамсея) виступає дисконтована корисність споживання C:

(5)

де:   u(C) – функція корисності споживання (функція є зростаючою, але гранична корисність u′(C) 

убуває з ростом C та наближається до нуля; при необмеженому збільшенні C функція u(C) наближається  

до рівня насичення); 

δ – норма дисконтування.

3. Управління.

В моделях оптимального економічного зростання типовими керованими параметрами виступають 

параметри структури розподілу доходу на споживання та накопичення (в моделі Солоу це постійна 

у часі норма заощаджень та накопичення s = I/Y; в моделі максимізації діяльності домогосподарств 

Рамсея це функція споживання C(t)).

Загальна неокласична модель оптимального економічного зростання для агрегованої замкненої 

економіки з безкінечним горизонтом планування має такий вигляд7:

(6)

6 Stoleru, L. (1968). L’equilibre et la croissance economiques, principes de macroeconomie. Paris: Dunod.
7 Интрилигатор, М. (1975). Математические методы оптимизации и экономическая теория. Москва: Прогресс. 
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де:   k = K/L – капіталоозброєність праці; 

c = C/L – споживання в розрахунку на одного робітника;

y = ϕ(k) = Y/L – випуск продукції в розрахунку на одного робітника.

З формул (5) та (6) можна побачити, що моделі оптимального економічного зростання все-таки 

не є моделями оцінки макроекономічного потенціалу, так як їхній типовий критерій оптимальності 

не відповідає вимогам до результатного показника потенціалу соціально-економічної системи: 

результатний показник потенціалу соціально-економічної системи повинен характеризувати такі 

результати діяльності цієї системи, які в той же час виступають його майбутніми ресурсами8.

Безперервні моделі оптимального управління застосовуються і для моделювання мікроекономічних 

систем. Але їхня прогностична спроможність є низкою, так як безперервний характер моделі не відповідає 

дискретному характеру економічних процесів (це стосується і моделей макроекономічних систем).  

В економіці облік стану систем та прийняття управлінських рішень здійснюється у дискретні моменти 

часу, а застосування апарату безперервного аналізу до співвідношень, які є принципово дискретними, 

може привести до значних помилок9. Так, в дослідженні О.Д. Шамровського та С.В. Солодухіна10 на 

прикладі показано, що дискретний та безперервний варіанти моделі призводять до якісно схожих 

результатів тільки у випадку плавного розвитку економічної системи.

ІІ. Дискретна задача оптимального управління 

Загальна модель потенційної діяльності підприємства у нотації дискретної задачі оптимального 

управління має такий вигляд:

(7a)

(7б)

де:   t – номер елементарного періоду в рамках прогнозного періоду t; 

N – кількість елементарних періодів; 

r
t
 = r(x

t
, ~s

t
, s

t
, z

t
) – прибуток підприємства в періоді t; 

x
t
 – вектор характеристик ресурсів підприємства в періоді t; 

x
0
 – заданий вектор характеристик ресурсів підприємства на початок прогнозного періоду; 

S
t
 – вектор керованих параметрів діяльності підприємства в періоді t; 

S – множина допустимих варіантів матриці керованих параметрів s = (s
1
, s

2
, ..., s

t
, ..., s

N
);

~s
t
 – вектор заданих параметрів діяльності підприємства в періоді t; 

z
t
 – вектор параметрів зовнішнього середовища в періоді t; 

Z – множина ймовірних варіантів матриці параметрів зовнішнього середовища  

z = (z
1
, z

2
, ..., z

t
, ..., z

N
); 

d
t
 = d(x

t
, ~s

t
, s

t
, z

t
) – вектор приросту значень характеристик ресурсів. 

Як вже було вказано, постановка задачі у дискретному вигляді є більш прийнятною “для 

практичних економічних розрахунків”11. Таким чином, модель потенційної діяльності підприємства 

доцільно будувати у вигляді моделі (7а)–(7б). Таку постановку задачі автором було застосовано для 

моделювання оцінки маркетингового потенціалу підприємства12.

Зауважимо, що задача оптимального управління існує не тільки в детермінованій постановці, 

а й у стохастичній13. Але задача стохастичного оптимального управління є придатною для описання 

8 Потрашкова, Л.В. (2014). Обґрунтування результатного показника сукупного потенціалу підприємства. 
Економічний аналіз, Vol. 16, 2, 157–162.
9 Чернышов, С.И. (2013). Корректная модель Харрода и моделирование социально-экономических процессов. 
Бизнес Информ, 11, 105–113.
10 Шамровский, А.Д., Солодухин, С.В. (2012). Сравнение континуальных и дискретных моделей для односекторных 
экономических систем. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 5, 280–286.
11 Павлов, О.В. (2010). Принятие инвестиционных решений на основе теории оптимального управления 
дискретными системами. Проблемы управления, 4, 27–33. 
12 Potrashkova, L.V. (2014). Enterprise marketing potential modeling taking into account optimizing and dynamic essence 
of the potential. Маркетинг і менеджмент інновацій, 4, 75–83.
13 Бертсекас, Д. (1985). Стохастическое оптимальное управление: случай дискретного времени. Москва: Наука.
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діяльності підприємств тільки в умовах стохастичної невизначеності, тобто при відомому законі 

розподілу ймовірності на множині варіантів умов зовнішнього середовища. 

Далі проаналізуємо основні групи методів побудови функцій r та d моделі (7а)–(7б):

1. Методи екстраполяційного прогнозування. 

Екстраполяційні методи дозволяють виразити результати діяльності підприємства як функцію 

від фактору часу або від минулих результатів діяльності. 

Дана група методів не підходить для побудови функцій r та d внаслідок таких причин: 

а) методи екстраполяції призначені для застосування в умовах, коли минулі тенденції 

продовжуються на перспективу; 

б) згідно з методами екстраполяції, даними для розрахунку прогнозних значень результатів 

діяльності підприємства є минулі значення, які відображають фактичні, а не оптимальні, результати 

діяльності підприємства.

2. Каузальні методи моделювання. 

Каузальне моделювання дозволяє прогнозувати значення результатів діяльності підприємства 

шляхом побудови економетричних моделей, які описують статистичну залежність між прогнозованими 

показниками r
t
 і d

t
 та пояснюючими факторами. Широко відомим різновидом економетричних моделей є 

виробничі функції. Використання саме виробничих функцій для цілей оцінки потенціалу підприємства 

досліджується в роботах І.М. Карапейчика14. Але недоліком цих методів також є неявне припущення 

про збереження тенденцій, які спостерігалися у минулому. Тому дані методи також не дозволяють 

виконати важливі вимоги до оцінки потенціалу підприємства: врахування наявності множини варіантів 

умов зовнішнього середовища та множини варіантів керуючих впливів. Методи економетрії можуть 

застосовуватися для описання окремих елементів діяльності підприємства, структура яких слабо 

піддається формалізації. 

3. Методи змістовного (структурного) моделювання, засновані на логіці “прозорого ящика”. 

Змістовне моделювання базується на розкритті механізму, логіки, структури досліджуваних 

явищ. Саме ця група методів дозволяє описати реакцію підприємства на нові варіанти параметрів 

зовнішнього середовища та нові варіанти управлінських дій, – що є необхідним при моделюванні 

потенціалу підприємства. Згідно з цим підходом, функції r та d визначатимуться на основі нормативів 

та методик розрахунку множини різноманітних показників діяльності підприємства.

Висновки. Проведений аналіз показав, що основою для розрахунку результатної оцінки потенціалу 

підприємства повинна виступати модель потенційної діяльності підприємства, яку необхідно будувати 

як дискретну задачу оптимального управління (у кожному варіанті умов зовнішнього середовища). Така 

модель дозволяє врахувати оптимізаційну сутність потенціалу та динаміку ресурсів підприємства. В 

моделі потенційної діяльності підприємства для формалізації цільового функціоналу та співвідношень 

динаміки ресурсів більш придатним (у порівнянні з екстраполяційними та каузальними методами) 

є змістовний підхід, який відповідає логіці “прозорого ящику”. Такий підхід дозволяє описати 

можливу реакцію підприємства на нові варіанти параметрів зовнішнього середовища та нові варіанти 

управлінських дій.

Подальші розробки за темою дослідження ведуться у напрямку створення та практичного 

впровадження цілісної системи моделей оцінки сукупного потенціалу підприємства.
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VALUE CONCEPTS OF “SEA COMPLEX”  
AND “MARINE INDUSTRY”

Abstract. The state policy in the sphere of sea and river transport complex is formed under the 

economic legisla�on of Ukraine, on its basis the order of crea�on and func�oning of economic 

en��es in this field is also determined, priva�za�on, control, supervision and other economic 

and ins�tu�onal arrangements on port ac�vi�es, etc. are conducted. In many legal acts on the 

crea�on and existence of enterprises of mari�me and river transport can be founded generalizing 

concepts of “sea complex” and “marine industry”, but any norma�ve document does not contain 

their codifying at the legisla�ve level. That leads to a dual interpreta�ons of some provisions of the 

regula�ons, in turn, reduces the efficiency of the implementa�on of these documents. This situa�on 

calls for undertaking the study on the defini�on of “mari�me complex” and “marine industry”. 

The formula�on of the above concepts is proposed to carry out using the method of construc�ng 

analogies and paradigms. Taking into account the proposed methods a defini�on of the concept 

of “sea complex” is provided, clarifying the difference from exis�ng analogues and is formed not 

on the basis of technical and technological terms, but reflects the results of sa�sfac�on the needs 

of the popula�on and the social produc�on of products and services in mari�me transport sphere 

through the use of natural, intellectual and professional and human-created resources.On the basis 

of the given defini�on of “marine industry” and taking into account the no�on that “sea complex” is 

narrower and should not include the economic rela�ons between business en��es and companies 

indirectly related to mari�me transport the defini�on of “sea complex” is suggested.

Keywords: sea complex, marine industry,mari�me complex, transport complex, cluster.

Introduction.

For the moment, in accordance with Presidential Decree № 1085/2010 “On optimization of central 

bodies of executive power” state executive authority in the field of transport is the Ministry of Infrastructure 

of Ukraine.

Ministry of Infrastructure of Ukraine is established December 9, 2010 by means of the reorganization of 

the Ministry of Transport and Communications of Ukraine.

The Ministry of Infrastructure is the legal successor of the Ministry of Transport and Communications 

of Ukraine, except for the jurisdiction relating to telecommunications, waves and mail, as well as the Ministry 

of Culture and Tourism in the field of tourism.

The Ministry is working in the areas of:

– air, road, rail, sea and river, urban electric transport;

– in the sphere of use of airspace of Ukraine;

– tourism, resorts activities, subways;

– road facilities;

– international sporting events;

– traffic safety;

– navigation and hydrographic support of navigation, the merchant shipping.

As part of the marine transport complex, subordinated to the Ministry of Infrastructure of Ukraine, 

operating shipping companies, commercial sea ports, shipyards, companies providing rescue operations, 
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navigation and communication, Shipping Register of Ukraine, inspections, scientific and technical institutions 

and other infrastructural assets are functioning.

The legislative framework of maritime transport enterprises functioning is based on the Constitution 

of Ukraine and consists of the Merchant Shipping Code of Ukraine, Civil Code, the Commercial Code, the 

Budget Code of Ukraine, the Tax Code of Ukraine, the Land Code of Ukraine, the Water Code of Ukraine, 

Laws of Ukraine “On Sea Ports of Ukraine” “On Transport”, “On natural monopolies” and other legal acts.

Among the program documents note the Cabinet of Ministers of Ukraine dated October 20, 2010 №2174-р  

“On approval of the Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2020” and the Cabinet of Ministers of 

Ukraine dated July 11, 2013 № 548-p “On approval of the Strategy of development of the seaports of Ukraine 

till 2038”.

At the regional level in Odessa Regional State Administration management of maritime complex, 

transport and communication is created, which is intended to ensure the implementation of the state policy in 

the field of transport, maritime complex and communications and in Odessa region, and operates at the basis 

of the provision in which, although the definition of maritime complex is missing, but subject to management 

is fixed in general, which is the marine industry1.

Mainly in the above mentioned documents the concept of “sea complex” and “marine industry” are 

found, but in the legislation these concepts are not clearly defined. However, as the study found out, nor the 

concept of “offshore development”, nor the concept of “sea complex” were not reflected in the legislative acts. 

In this connection, different authors during their researches of marine industry analyze different elements, in 

turn, makes it impossible to make comparisons of these studies due to the presence of various basic elements.

In reference with the abovementioned, we believe that the research on the problem of definitions of “sea 

complex” and “ marine industry” is relevant today.

The main material of the research.What is meant by these concepts? Let’s try on the basis of the definition 

to answer this question, to start it the definiendum of “sea complex” and “ marine industry” should be defined. 

In order to determine the definiens, the constituent elements of definiendum should be analyzed with the use 

of analogies and building of the paradigms.

Let’s consider the existing concept of “agro industrial complex”.

So, agro industrial complex – is a “set of sectors of national economy involved in the production 

of agricultural products, their storage, processing and adjusting to the consumer. In the market economy, 

a set of relations and communications of the sectors of agro industrial complex determine the system of 

agribusiness”2.

According to another source, the agro industrial complex - is “a set of production-related companies 

for growing, storage, preparation, transportation, processing and marketing of agricultural products, as well as 

service and support companies and organizations”3.

Also there is a definition of “agro-industry of Ukraine as it is a holistic national economic system of 

interrelated industries, combined into a single unit for the production of food, agricultural raw materials for 

processing industries”4.

As you can see all the definitions of agribusiness say that it is complex of branches required to meet the 

needs of the population in the agro-industrial products. Not only as the industry sector which directly produce 

it, but also supporting industries serving major.

According to the law of sufficient reason the concept of “sea complex” and “marine industry” should 

include the marine industry and auxiliary elements. These two concepts must be different, because the first 

implies economic activity, and the second is narrower.

In accordance with art.1 of Law of Ukraine “On transport”5, “Transport is one of the most important 

sectors of social production and is intended to meet the needs of the population and public production in 

transportation”.

1 Положення про управлінняморегосподарського комплексу, транспорту та зв’язку Одеської обласної державної 
адміністрації: затверджене розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 25 червня 
2011 року №493/А-2011. Електрона бібліотека morhoz.odessa.gov.ua.<http://morhoz.odessa.gov.ua/pro-upravlnnya/
polozhennya-pro-upravlnnya/>.
2 Мамалуй, О.О., Гриценко, О.А., Гриценко, Л.В., Дарнопих, Г.Ю., Довбня, В.В. (2003). Основи економічної теорії. 
К.: Юрінком Інтер.
3 Тарангул, Л.Л., Горленко, І.О., Євтушенко, Г.І. (2000). Розміщення продуктивних сил. Львів: Національний 
університет “Львівська політехніка” (ІВЦ «Інтелект+» ІПДО»).
4 Швайка, Л.А., (2006) Державне регулювання економіки. К.: Знання.
5 Закон про транспорт 1994 (Верховна Рада України). Офіційний вісник України, 51, 446.
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From another point of view, transport - is “a specific communication infrastructure branch of material 

production and service that meets the needs of the economy and population in all modes of transport”6. This 

is the material basis of industrial and technological development of internal and external relations of the 

country. It is involved in the transportation of raw materials, semi-finished materials, finished products and 

their delivery to customers, as well as in transportation of the passengers. Transport is a prerequisite for the 

territorial division of labour, areas specialization, their integrated development. Transport factor affects the 

distribution and industrial structure, without its consideration rational distribution of productive forces can’t 

be achieved.

Specificity of transport as a branch of the economy lies in the fact that it does not produce products, and 

is involved in their creation, ensures the production of raw materials, materials, equipment and transporting 

finished products to the consumer. Transportation costs are included in the cost of production.

According to O. Klepikova transport should be understood as “a set of mechanical means, with the help 

of which the transportation service is provided, as well as all production and technological complex, which 

provide transportation service and other transport services to consumers”7.

Water transport of Ukraine is divided into two sub-sectors: sea and river transport8. Today government 

of water transport of Ukraine is provided by the State Inspection of Ukraine on safety at sea and river transport 

(Ukrmorrechinspektsiya).

There is a definition of “maritime transport as a kind of water transport in the carriage of goods and 

passengers using ships on oceans, seas, marine channels (maritime navigation)”9.

The transport complex – is a “combination of different modes of transport, service, auxiliary enterprises 

and organizations in a particular territory”10.

According to another source, transport complex - “is a combination of interrelated spatial modes that 

interact, fully meet the needs of the social economy and the population in freight and passenger traffic. It 

includes also a set of transport routes, rolling equipment, control and communication means, a variety of 

technical equipment, providing service of all types of transport”11.

In the scientific and legal literature there is the concept of “water economic complex”, which is “a set 

of hydraulic structures, socio-economic and technical measures on the use of water resources for the effective 

development of all sectors of the economy”12.

According to the State Standard 19185-73, water economic complex – is “a set of different sectors of 

economy which share the water resources of one basin. The participants or components of water economic 

complex include: water supply, hydropower, water transport, hydraulic reclamation, rafting, fisheries, recreation 

on the water and water activities”.

Pylypenko I.O. defines maritime industry as a complex, multidisciplinary, integrated and compact 

aquatic territorial functionally production and socio-ecological formation which is formed from such parts as: 

a) the resources of the sea and the coastal zone; b) the branches of their exploration, assimilation, development 

(processing), usage and protection; c) maritime transport; d) port facilities and industrial infrastructure;  

e) economic activities in the coastal zone, which affects the ecological status of the sea and the coast;  

f) recreational resource usage and recreational activities; g) social and environmental activities13.

Kovalevskiy V. defines marine industry as an integrated economic structure of inter-sectoral level, 

while noting that it is a complex, multi-component control system, whose objective function is to ensure  

 

 

6 Тарангул, Л.Л., Горленко, І.О., Євтушенко, Г.І. (2000). Розміщення продуктивних сил. Львів: Національний 
університет “Львівська політехніка” (ІВЦ «Інтелект+» ІПДО»).
7 Клепікова, О. Окремі питання визначення транспортних засобів об’єктами майнових відносин у сфері 
господарювання. Електронна бібліотека vuzlib.com.<http://vuzlib.com/content/view/1196/92/>.
8 Морський і річковий транспорт України. Електронна бібліотека proukraine.net.ua.<http://proukraine.net.ua/
transport/water_transport/water_transport.htm>.
9 Словарь терминов. Електронна бібліотека termin.bposd.ru.<http://termin.bposd.ru/publ/14-1-0-10916>.
10 Масляк, П.О. (2000). Географія України. К. : Стафед-2.
11 Стеченко, Д.М. (2006).Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. К.: Вікар.
12 Поняття про водогосподарські комплекси Електронна бібліотека manyava.ucoz.ua. <http://manyava.ucoz.ua/
publ/vikoristannja_vodnikh_resursiv/ekologija_vodnikh_resursiv/ponjattja_pro_vodno_gospodarski_kompleksi/25-1-0-
287>.
13 Пилипенко, І.О. (2004) Морегосподарський комплекс Українського Приазов’я: суспільно-географічне 
дослідження: дис. ... на здобуття наук. ступ. к. геогр. н. за спеціальністю 11.00.02 – економічна і соціальна 
географія. Херсон: Херсонський державний університет.
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the management of the natural resources of the seas and oceans, expanding foreign economic potential, which 

is formed at the level of enterprises, regions and countries14.

Trunin K.S. defines the maritime industry of Ukraine as a combination of economic sectors of Ukraine, 

which are involved in the resources processing of the Black and Azov seas, global sea, and industries that provide 

their activity15. In this regard, the following structure of marine industry of Ukraine can be distinguished:

1) according to sectoral structure: shipbuilding and ship repairing; sea and river transport; sea and river 

ports; sea and river channels; fisheries; mariculture (aquaculture); mining the sea-bed (river) mineral resources 

and exploitation of interior part of the sea, and  on the high seas; production of energy (oil and gas on the ocean 

shelve), the use of wind, solar, geothermal and other energy; resort and recreation complex, seaside leisure, 

sport, naval fleet; maritime education (training); marine scientific research; marine technologies; preservation 

of the natural environment, provision of environmental security and the maintenance of the ecological balance 

of the marine environment;

2) on the principle of human participation : natural and artificial;

3) on the type of technology used: general economic purpose; special technology; emerging technologies;

4) on the principle of innovation usage: those which use innovation and do not use innovation;

5) on how to use natural resource potential: usage; development; recovery; creation; storage; recycling;

6) belonging to the ocean, sea or river economy: ocean; sea; river; lake; artificial reservoirs;

7) according to the efficient use: effective; ineffective;

8) in terms of governance and regulation of activity: state; commercial; private; mixed;

9) according to the type of marine resources (marine potential): extensive and intensive way of usage;

10) depending on the level of satisfying the needs of Ukrainian society, international competitiveness, 

full use of the geo-political potential of the country, meeting the highest international social and safety standards: 

technological; ecological; social;

11) on the principle of promoting the development of all components of the economy of the coastal 

regions of the country to meet the priority development of maritime activities: those who do contribute to the 

development of the region; those who don’t contribute to the development of the region.

Thus the distinction between transport and the transport system is the concentration of the complex on 

a geographic basis, including all the infrastructure.

As you know, the economy – a combination of natural, intellectual and professional and man-made 

resources employed in the production of goods and the provision of various services in order to create the 

conditions and means of life.

Within each state, formed a national economic complex, as is the collection of all organizations, agencies, 

institutions and companies in the country, which are combined into one unit not only the general area, but also 

close and continuing economic relations. National economic complex functions in the conditions of a domestic 

market.

Reducing the content of the above concepts to empirical grounds, can try to give attributive-referential 

definition of “marine industry” – a combination of spatial economic entities maritime transport industry, 

other industries entities, regardless of ownership, in order to meet the needs of the population and the social 

production of products and maritime transport services through the use of natural, intellectual and professional 

resources and man-made resources.

In such point of view, the concept of “marine industry” is very similar to the concept provided by 

Michael Porter on the cluster. “Cluster – is geographically concentrated groups of interconnected companies, 

specialized suppliers, service providers, firms in related industries, as well as associated with their activities 

of organizations (eg, universities, agencies for standardization, as well as trade associations) in certain areas, 

competing, but at the same time working together in”.

However, the difference between cluster systems from other types of organizations to establish relations 

between enterprises and representatives of infrastructure organizations, partnerships and business relationships 

for the implementation of joint projects the members of the industrial group.

The cluster aims to increase domestic and international competitiveness of its members at the expense of 

commercial and non-commercial cooperation, research and innovation, education, training and policy support 

measures.

Cooperation of business entities marine complex is primarily aimed at achieving specific objectives 

(profit maximization) through interaction with others to meet the needs of society in maritime transport or 

14 Ковалевський, В.В. (2006). Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. К.: Знання.
15 Трунін, К.С. (2014). Структурування морегосподарського комплексу України.  Миколаїв: ЗНП НУК, 120-125.
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other services. That is, business entities within the same field of activity is in a tough competition among 

themselves.

Based on the above, it is possible the proposed attributive-referential definition of “maritime 

complex’’finalize this way. Maritime industry – a territorial association of business entities sector of maritime 

transport, other branches of the subjects, regardless of ownership, which interact with each other and compete 

within the same field of activity, in order to meet the needs of the population and the social production of 

products and services through the use of sea transport natural, intellectual and professional and man-made 

resources.

In terms of the provision of such definition the certain main principles on which should be based 

economic relations between the parties of maritime industry, are:

– Rationalization – the most rational and the full realization of the interests of each element of the 

maritime complex;

– Efficiency – ensuring high efficiency operation of each element of the maritime complex.

The concept of “sea complex” is narrower. This term should not include economic ties between business 

entities and companies indirectly related to maritime transport.

Taking into account the abovementioned, we can say that the marine complex – is a territorial association 

of maritime transport companies in the industry, given the natural resources of the waters of the sea and the 

coastline.

Сonclusions

Lack of consolidation at the legislative level, the concepts of “sea complex” and “offshore development” 

leads to a dual interpretations of some provisions of regulations, in turn, reduces the efficiency of the 

implementation of these documents. In this connection, the result of the conducted research on attempts to 

formulate them with the use of analogies and building paradigms was the definition of “maritime complex”, 

clarifying Unlike existing analogues and is not formed on the basis of technical and technological terms, and 

reflects the results of the needs of the population and social production products and services in maritime 
transport through the use of natural, intellectual and professional and man-made resources. Given the 
assumption that the sea is a complex concept narrower against maritime complex suggested that the wording 
of its economic ties between business entities and companies indirectly related to maritime transport.

References

1. Polozhennya pro upravlinnya morehospodars´koho kompleksu, transportu ta zv’yazku Odes´koyi 
oblasnoyi derzhavnoyi administratsiyi: zatverdzhene rozporyadzhennyam holovy Odes´koyi oblasnoyi 
derzhavnoyi administratsiyi vid 25 chervnya 2011 roku №493/A-2011. Elektrona biblioteka morhoz.odessa.
gov.ua. <http://morhoz.odessa.gov.ua/pro-upravlnnya/polozhennya-pro-upravlnnya/>.

2. Mamaluy. O.O., Hrytsenko, O.A., Hrytsenko, L.V., Darnopykh, H.YU., Dovbnya, V.V. (2003). 
Osnovy ekonomichnoyi teoriyi. K.: Yurinkom Inter.

3. Taranhul, L.L., Horlenko, I.O., Yevtushenko, H.I. (2000) Rozmishchennya produktyvnykh syl. L´viv: 
Natsional´nyy universytet “L´vivs´ka politekhnika” (IVTS «Intelekt+» IPDO»).

4. Shvayka, L. A., (2006) Derzhavne rehulyuvannya ekonomiky. K.: Znannya.
5. Zakon Pro transport 1994 (Verkhovna Rada Ukrayiny). Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, 51, 446.
6. Taranhul, L.L., Horlenko, I.O., Yevtushenko, H.I. (2000) Rozmishchennya produktyvnykh syl. L´viv: 

Natsional´nyy universytet “L´vivs´ka politekhnika” (IVTS «Intelekt+» IPDO»).
7. Klepikova O. Okremi pytannya vyznachennya transportnykh zasobiv ob’yektamy maynovykh vidnosyn 

u sferi hospodaryuvannya. Elektrona biblioteka vuzlib.com. <http://vuzlib.com/content/view/1196/92/>.
8. Mors´kyy i richkovyy transport Ukrayiny. Elektrona biblioteka proukraine.net.ua. <http://proukraine.

net.ua/transport/water_transport/water_transport.htm>.
9. Slovar´ termynov. Elektrona biblioteka termin.bposd.ru. <http://termin.bposd.ru/publ/14-1-0-10916>.
10. Maslyak, P.O. (2000). Heohrafiya Ukrayiny. K. : Stafed-2.
11. Stechenko, D.M. (2006) Rozmishchennya produktyvnykh syl i rehional istyka. K.: Vikar.
12. Ponyattya pro vodohospodars´ki kompleksy. Elektrona biblioteka manyava.ucoz.ua. <http://

manyava.ucoz.ua/publ/vikoristannja_vodnikh_resursiv/ekologija_vodnikh_resursiv/ponjattja_pro_vodno_
gospodarski_kompleksi/25-1-0-287>.



35

Volume 1 Issue 1 2015 EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT

13. Pylypenko, I.O. (2004) Morehospodars´kyy kompleks Ukrayins´koho Pryazov´ya: suspil´no-
heohrafichne doslidzhennya: dys. ... na zdobuttya nauk. stup.k.heohr. n. za spetsial´nistyu 11.00.02 – 
ekonomichna i sotsial´na heohrafiya. Kherson: Khersons´kyy derzhavnyy universytet.

14. Kovalevs´kyy, V.V. (2006). Rozmishchennya produktyvnykh syl i rehional´na ekonomika. K. : 
Znannya.

15. Trunin, K.S. (2014). Strukturuvannya morehospodars´koho kompleksu Ukrayiny. Mykolayiv:  
ZNP NUK, 120-125.



36

         EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTUVolume 1 Issue 1 2015 

N. Andryeyeva, Doctor of Science in Economics, Chief Research Scien�st

Department of Economic and Ecologic Problems of Mari�me Regions,

Ins�tute of Market Problems and Economic and Ecologic Research

M. Barun, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Kharkov Na�onal Automobile and Highway University

USING THE INNOVATIVE RESEARCH  
CENTER FOR INTRODUCTION  
OF RESOURCE-SAVING AND  
ENVIRONMENTALLY ORIENTED PROJECTS  
BASED ON THE CROWDSOURCING PLATFORM
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Problem setting. Nowadays, modern economy involves areas such as areas of development as: 
globalization, informatization and greening, and on this basis there should also be changed the approaches to 
industrial enterprise management. Reorientation of the economy to address typical technical and technological 
issues towards new innovative knowledge and its use in industrial production has been actively developing in 
recent years. In this context, the ideology of implementing the crowdsourcing philosophy in the resource and 
environmental scope becomes particular relevant. One of the ways to address large-scale and multi-component 
tasks is application of the crowdsourcing platform; this issue arises particularly acute in the field of efficient 
environmental management, use of secondary resources and wastes, implementation of resource-saving 
projects in industrial production. At present, in Ukraine crowdsourcing is used only in rare cases and it can be 
stated that the active use of its facilities will help to effectively solve many diverse tasks, including the ones in 
the environmental field.

Analysis of recent research and publications. At present, with the aim of studying various aspects of 
crowdsourcing and determine the scope and cost-effectiveness of its application, there was published a large 
number of works both by foreign and domestic scholars. However, it should be noted that the application of 
crowdsourcing and the crowdsourcing platform as a model for solving the problems and tasks in the field of 
environmental management and implementation of resource-saving and ecological projects is paid insufficient 
attention.

The purpose of the article is to address the issues of substance and crowdsourcing in the context of 
environmental sector and identifying opportunities to use the crowdsourcing platform in implementing the 
resource-saving and ecological projects on the basis of the innovation and research center.

Statement of the main research material. The intensification of globalization processes in economic 
systems led to the negative effects in the field of environmental protection, for example, large-scale 
industrialization has increased the burden on the environment not only nationally but also internationally. 
Therefore, joint efforts to reduce environmental threats and prevent the consequences of the negative impact 
of production on the environment will have positive consequences for the entire global community. But at the 
national level, domestic enterprises show little interest in implementing ecologically oriented investments, 
it can be to some extent be explained by the lack of funds for implementing such activities, as well as by a 
very low informatization level as for perspectives and the benefits from implementing resource-saving and 
ecologically-oriented projects. 
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It is possible to estimate the scale, the dynamics of the system of ecologically-oriented investment with 
the help of some statistical indicators. Thus, in 2012 enterprises, institutions and organizations sold 20,514.0 
millions of UAH of environmental investments, which compared with the previous year is above 11%1. This 
suggests that the interest in resource-saving and ecologically-oriented projects despite the sharp contemporary 
issues of energy saving and environmental protection is growing. So, there arises the question that does not 
lie in simple innovation as the moving force of economic development on the one hand, and ensuring energy 
and ecological security on the other, but also studying the use of crowdsourcing techniques in environmental 
protection from the perspective of marketing and the market of resource-saving and ecologically-oriented 
innovative projects.

Also, it should be noted that in the context of financing environmental spending, there prevail private 
financial resources of businesses, at the expense of which there was made 59.1% of capital investments and 
financed 96.6% of current expenditures, whereas at the expenses of the budgets of different levels there were 
spent only 7% of capital investment and about 3% of current expenditures2.

In this analysis, you first need to stop considering the nature and the content of the concept of “ecologically-
oriented investments”, “resource-saving project”, and “crowdsourcing”. It is expedient to refer to ecologically-
oriented investments all types of property and intellectual values participating in economic activities, aimed 
at reducing and eliminating the negative impact on the environment; storage, improvement and rational use of 
natural resources of areas; provision of environmental safety of the country, resulting in the achievement of 
environmental, social and economic results3. A resource-saving project is defined as a set of activities aimed at 
solving resource-saving problems with maximization of the environmental effect, the implementation of which 
is limited in time and consumption of material, financial, labor and natural resources4.

In English the crowdsourcing appeals to a mass source. The term in the broadest items appeared  
relatively recently. In 2006, chief editor of “Wired” Jeff Howe formulated the given term5 in the article “The 
Rise of Crowdsourcing”.

Author also proposes6 the following definition: crowdsourcing is involvement in solution of the problem 
of thought of a huge number of different people, and further this idea is analyzed, and the most significant one 
is selected on the basis of decision-making.

The commonplace use of crowdsourcing techniques is their application in sociological research (e.g. 
exit-poll data, expression of opinion of city dwellers concerning cultural monuments or reforms, etc.), in 
market research or advertising. This method allows manufacturers to establish a backward and one can say a 
constant contact with their customers, since the application of possibilities of the Internet and social networks 
(Facebook, Twitter, Vkontakte and others.) makes it possible for many companies not only consider the needs 
of different categories of consumers but promptly modify their strategy.

As A. Pankrukhin puts it, in line with modern trends to better penetration into the essence of marketing 
management, crowdsourcing is the transfer of certain functions to create consumer values, and then, in this 
regard, other marketing functions to a certain number of people among actual and potential customers based 
on the public offer on the part of the manufacturer7. Applying this definition to the environmental sphere, we 
can say that all customers are real, because all the people in any way use natural resources and the material 
welfare.

Therefore, given the above, in the field of environmental protection crowdsourcing should be seen as 
mobilizing resource of many people through the use of new information technologies to address pressing  
 

1 Доповідь Державного комітету статистики «Довкілля України у 2012 році» <http://www.ukrstat.org/uk/operativ/
operativ2012/ns_rik/analit/arhiv.htm>.
2 Тихоненко В.С. Екологічні інвестиції в Україні: теоретично-прикладний аспект <http://vestnikdnu.com.ua/
archive/201374/47-52.htm>. 
3 Андреева, Н.Н., Харичков, С.К. (2000) Экологоориентированные инвестиции в системе обеспечения ресурсно-
экологической безопасности. Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН 
Украины, 196.
4 Андрєєва, Н.М., Барун, М.В.  (2012) Науково-методичний підхід до діагностики та ранжуванню ресурсозберігаючих 
проектів: соціо-еколого-економічний аспект. Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”: Збірник 
наукових праць. - Луцький національний технічний університет,  9 (34), 10-24.
5 Howe, J. (2006) The Rise of Crowdsourcing. Wired, 14(6), 176-183. 
6 Лапшова, О.А. (2012) Краутсорсинг бизнес-процессов – одна из стратегий современной концепции маркетинга. 
Проблемы экономики и менеджмента, 4(8), 53-56.
7 Панкрухин, А.П. (2011) Краутсорсинг – соблазнительный маркетинговый агрессор: принципы, содержание, 
технологи. Практический маркетинг, 1(167), 3-10.
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issues on the improvement of the environment and preservation of natural resources at the enterprise level, 
region and society as a whole.

Classification of areas of crowdsourcing according to the field of application (business, social and political 
crowdsourcing) and the types of problems that are solved (creating a product, search of solution, voting, information 
gathering, people search, collection of ideas, testing, fundraising) are presented in the Pankrukhin’s work8. But 
according to the authors, and in the context of environmental management, there is another field of application 
- environmental. Also, in a separate case, when introducing resource projects there should be considered such a 
notion as crowdfunding, that is to attract the support of a great number of people, organizations, individuals and 
legal entities to accumulate financial resources for project implementation (Fig. 1).

 

Two categories of crowdsourcing are identified there9:

I category – public sector projects, in this case the desire of people to help their country and others acts 
as a motivation;

II category – conversion of collective intelligence product into commercial gain. A team of thousand or 
even million people can fulfills one can create a significant product within a minimum period of time.

We believe that resource-saving and ecologically-oriented projects combine both of these categories, 
as often the effects of implementing this type of projects are of primarily ecological character of different 
scales (from local to international), and only secondly a commercial result. That is why implementation of 
crowdsourcing in this area is a market adaptation of innovation projects practical activity in the environmental 
field.

Like any tool crowdsourcing has the following advantages:
– large volume of coverage (area, community, etc.);
– possibility of additional profits (using remote workforce);
– distribution of risks.
And disadvantages:
– uncertainty of ownership for intellectual development;

8 Минц, А.Ю. (2013) Краутсорсинг, как метод решения задач в глобализованной экономике и особенности его 
использования в Украине. Вісник приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки, 
26, 85-90.
9 Панкрухин, А.П. (2011) Краутсорсинг – соблазнительный маркетинговый агрессор: принципы, содержание, 
технологи. Практический маркетинг, 1(167), 3-10.

Fig. 1. Classification of crowdsourcing trends  

(* - supplemented by the authors)
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– complexity of quality management of the intellectual product;
– difficulty of the motivational component.
Under environmental crowdsourcing one should understand the involvement of ideas of many different 

people to change the psychology of executive decision-making with the aim of implementing the environmental 
factor in enterprise business activities. Implementation of the environmental crowdsourcing occurs in two 
areas, namely: first – to determine the market value of the resource-saving or ecologically-oriented project; 
secondly – to determine the social and environmental responsibility. The circle of respondents participating 
in this process should look like a synthesis of experts in the field of resource-saving and on the other hand 
like marketing experts, it is this combination that would enable to solve major problems of the environmental 
crowdsourcing.

The mechanism of implementation of a larger number of projects that fit the definition of crowdsourcing 
is closely related to the concept of “platform” – a virtual meeting place for the customer and the performer. 
Most frequently the platforms specialize in solving one or more types of problems10.

In the context of the modern concept of environmental management the use of the crowdsourcing 
platform will help in the development of systems for saving natural resources. One of the ways is application 
of waste and secondary resources in industrial production. When engaging secondary resources in the 
production, it is proposed to use a certain process (Fig. 2), which is considered as a system that consists of 
several subsystems.

In general, the process of using waste as secondary resources includes four subsystems:
– Subsystem of analysis the market of waste and secondary resources to determine the level of demand, 

price levels for each separate type of secondary resources and the level of proposals.
– Subsystem of monitoring secondary resources – collection and analysis of information on the 

availability, formation, transportation of waste and secondary resources for determining the amount, composition 
and other characteristics that are required to create an information database.

10 Минц, А.Ю. (2013) Краутсорсинг, как метод решения задач в глобализованной экономике и особенности его 
использования в Украине. Вісник приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки, 
26, 85-90.

Fig. 2. The process of involvement waste as secondary resources  

in production based on the crowdsourcing platform
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– Subsystem of analysis the involvement of waste in the production process as secondary resources.
– Subsystem of monitoring involvement projects, certificates, patents, etc., for the formation of potential 

areas of using waste and secondary resources.
In the practical application of the proposed system it is necessary to perform some information operations, 

namely: organizing information from the customer; comparison of customer and performer interfaces; 
processing the information received from performers. 

The process of information support of the process of waste involvement as secondary resources contains 
a number of elements, in consequence of that the input data can be represented as:

– information on volumes and types of wastes with provision of basic data on their properties for further 
waste grouping;

– information on the demand at the market of secondary resources;
– information needed for the formation of the bank of projects on using secondary resources,  

patents, etc.
Information analysis process is carried out through statistical information and additional research  

provided by the use of computer technology, namely commercial database management system Microsoft SQL 
Server. The purpose of using the SQL Server is to make data management a self-adjustable, self-organized and 
self-sustained process. The SQL Server also includes support for structured and semi-structured data, including 
digital media formats for images, sound, video and other multimedia data. The key feature of the SQL Server is 
developed resource management tools (resource governor), which make it possible to effectively manage and 
distribute the workload by means of tracking the load level. The Microsoft SQL Server provides management 
tools based on the politics, advanced possibilities of reporting and analysis, and advanced tools for intellectual 
resources management. The product has full support of unstructured data and an improved data encryption 
system11.

Through optimization planning in the subsystem of analysis waste involvement as secondary resources  
in the production process there are selected optimal models of involvement, which in turn makes it possible to:

– find, form and design optimization models;
– generate reasonable amounts of input information;
– form mathematical models;
– carry out optimization calculations, adjust and analyze the best solutions;
– develop appropriate practical recommendations.
In connection with the above, with the purpose of active and large-scale implementation and 

comprehensive information support of resource-saving and ecologically-oriented projects, particular value 
gains the creation of a scientific and innovation center (SRC) based on the crowdsourcing platform (Fig. 3). 
The activities of these centers envisage the combination of scientific and industrial potential. Since this kind of 
projects is difficult to implement and in some cases have a great payback period, the issue of funding is very 
hard to settle and the support on behalf of public authorities and budgetary loans are necessary. However, to 
prevent corruption schemes there is needed control and supervision of SRC activities by such organizations as, 
for example, Entrepreneurs Committee on Issues of Environmental Protection and Management affiliated with 
the Commerce and Industry Chamber of Ukraine.

The mechanism of financing the resource-saving and ecologically-oriented project involves the following 
procedure:

– SRC address the crowdsourcing platform to obtain information support on behalf of a large number of 
people, the market value of the project and environmental and social responsibility is determined;

– local authorities and management bodies create the necessary legal framework for financing the 
work or introduce changes into the already existing one through the issuance of documents, which includes: 
justification for budget crediting of such projects; agreement of works with the SRC that are envisaged, and the 
amount of money for their funding; determine the conditions, procedures of crediting and control of lending 
funds that are used;

– formation of conditions and procedures of crediting:
– local authorities choose a bank that is authorized to make payments for carrying out events;
– the bank provides a target  credit to the SRC under the credit agreement;
– сonfirmation of the target budget spending may be contracts for implementation of resource-saving 

and ecologically-oriented projects and agreements of transfer and acceptance of the work completed;

11 Реляционные базы данных <http://www.realcoding.net/article/rubric/db/MSSQL_Server>.
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– reporting documentation for target expenditure of monetary funds is provided for consideration by 
the Supervision Committee.

In the course of project implementation there is a reduction of costs on the purchase of primary resources 
or energy savings, fees for invoices from suppliers of resources reduce, resulting in the accumulation of funds 
on the account of the SRC, and thus the company’s revenue is formed.

Conclusions. The use of modern advanced technologies like crowdsourcing, especially in the environmental 
field, will contribute to the market research of resource-saving and ecologically-oriented innovations as well as 
attract a wide public to obtain a qualitative targeted solution in the enterprise management system.
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Постановка проблеми. Останнім часом в світовій економіці роль та масштаби діяльності 
суверенних інвестиційних фондів (СІФ) поступово зростають. Якщо у 2008 р. вартість активів у 
розпорядженні СІФ становила 3,2 трлн. дол., то у 2014 р. – вже 7,1 трлн. дол. Діяльність СІФ викликає 
багато дискусій щодо ефективності використання ресурсів, політичних мотивів створення фондів, 
загроз і глобальних механізмів їх контролю, а також забезпечення транспарентності функціонування 
фондів. На сьогодні діяльності більшості СІФ притаманна низька інформаційна прозорість, а це 
впливає на зростання настроїв протекціонізму. Неоднозначна оцінка впливу суверенних фондів на 
світову економіку в цілому, проявляється в зміні валютних курсів, ліквідності цінних паперів, ринкової 
оцінки кредитного ризику об’єктів інвестування, стратегічного управління компаніями. Остання світова 
фінансова криза та зменшення цін на нафту в 2014 р. позначилися на діяльності цих фондів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сьогоднішній день ряд аспектів діяльності СІФ, 
в першу чергу теоретичних, є добре дослідженими. Зокрема, розробці сутності, класифікації та 
питанням організації діяльності суверенних фондів присвячені праці Е. Монка, Дж. Хагета, У. Фазано, 
П. Медас, Ю. Пілман, Х. Йермо, А.Б. Золотарьової, С.М. Дробишевського, Я.М. Міркіна, Г.С. Панової, 
Г. Шмарловської, Б. Рубцова та ін. Питаннями оцінки результативності та ефективності інвестиційної 
діяльності СІФ займалися у своїх роботах Х. Балдінг, В. Міраккі, К. Девентер, С.Р. Джорі, Дж. Коттер, 
та ін. Проте враховуючи високу динамічність світової економіки в цілому та міжнародних фінансових 
ринків зокрема, а також неоднозначність результатів діяльності різних СІФ, особливості діяльності 
суверенних інвестиційних фондів на сучасному етапі потребують глибшого та детальнішого аналізу.

Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження ролі та особливостей діяльності 
суверенних інвестиційних фондів у посткризовий період, а також аналіз стратегій діяльності сучасних 
СІФ.

Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах розвитку світової економіки 
простежується активне зростання ролі СІФ, а також одночасне зростання їх кількості. СІФ 
використовуються урядами для досягнення завдань економічної політики шляхом розміщення 
частини національного багатства в іноземних активах, одночасно зберігаючи внутрішню рівновагу в 
національній економіці1. Загалом головною метою діяльності СІФ є підтримка стабільності державних 
доходів та уникнення інфляції в умовах коливань цін на сировинні товари. 

Перший суверенний інвестиційний фонд було створено ще в 1854 р. у США з метою залучення 
фінансування в освіту. Упродовж свого розвитку фонди набували різноманітних завдань створення:  
 
1 Петрикова, Е.М. (2012). Суверенные фонды национального благосостояния страны как инструмент стабилизации 
финансового рынка.Финансы и кредит, 10, 39-49.
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стабілізація бюджетів при різких змінах цін на сировину, що було спричинено “нафтовою кризою” 
1970 рр.; формування накопичень в державі з метою стабілізації економіки, як це було в період кризи 
в Перській затоці; створення корпорацій для резервного інвестування; фінансування національних 
проектів, здатних сприяти розширеному зростанню національної економіки2.

Наприкінці 1990-х рр. суверенні фонди існували у 15 країнах. У посткризовий 2009 р. кількість 
фондів перевищила 30, а на початку 2015 р. суверенні фонди існували вже у 75 країнах. Якщо в 
кризовий 2008 р. загальна вартість активів СІФ становила близько 3,0 трлн. дол., то наразі сукупний 
обсяг активів перевищує 7 трлн. дол. Для порівняння сукупний розмір активів СІФ перевищує обсяг 
коштів під управлінням всіх хедж-фондів і біржових фондів.

За кількістю країн, які створюють суверенні фонди, переважають країни, що розвиваються.  
В основному розвинені країни створюють суверенні фонди з метою підтримки стабільності пенсійної 
системи, як наприклад, в Норвегії, Австралії, Ірландії. Розподіл активів СІФ за країнами відображено 
на рис. 1.3

Рис. 1. Розподіл активів суверенних інвестиційних фондів у світі, на кінець 2014 р. 

За останні 5 років країни, які створювали СІФ, зберегли свої провідні позиції в списку найбільших 
суверенних інвестиційних фондів. Зміцнили свої позиції такі країни як Китай, Абу-Дабі і Саудівська 
Аравія. Найбільші суверенні фонди зосереджені в країнах-експортерах нафти (ОАЕ, Норвегія, 
Саудівська Аравії, Кувейт, Росія). За ними ідуть азіатські країни (Китай, Сінгапур), які експортують 
переважно несировинні товари. 

З рівнем розвитку економіки країни, яка створює фонд, сильно корелює прозорість його діяльності. 
Так, індекс прозорості країн-експортерів нафти та ряду азійських країн в середньому становить від 4 до 
6 балів за десятибальною шкалою. На першому місці в рейтингу знаходиться Норвегія, причому індекс 
прозорості даної країни досягає максимального балу4.

Практика функціонування СІФ дає можливість здійснити розподіл країн, в яких вони створюються, 
на дві групи. Перша група країн – це країни, багаті природними ресурсами, які одержують надприбутки 
від експорту внаслідок високих цін на нафту та іншу сировину. У цьому випадку джерелами наповнення 
СІФ є надходження від оподаткування доходів від експорту державних та приватних сировинних 
компаній. Наприклад, кошти до фонду соціально-економічної стабілізації Чилі надходять з надлишків 
бюджетних доходів, що виникають при перевищенні реальної експортної ціни міді над базовою, яка 
щорічно встановлюється Міністерством фінансів Чилі. У Стабілізаційний фонд Росії перераховувалися 
державні доходи від видобутку і експорту нафти (у частині експортних мит і податку на видобуток 
корисних копалин) при перевищенні світової ціни на нафту встановленої “ціни відсікання”. Тобто, 
нафтогазові доходи бюджету формують його профіцит, звідки кошти надходять у суверенні фонди.

2 Дрозд, Н. (2013). Фонди суверенного добробуту, як особливі міжнародні інвестори в умовах глобального 
фінансового спаду. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Економіка. Вип. 144, 7-10.
3 SWFI. Sovereign Wealth Fund Ranking. <http://www.swfinstitute.org/fund-rankings> (2015, травень,7).
4 Norges Bank investment management. 1Q/14 Government Pension Fund Global. Quartely report. <http://www.nbim.
no/globalassets/reports/2014/q1/2014_q1_eng.pdf>
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Друга група країн – це країни, які мають стійке позитивне сальдо торговельного балансу, не 
пов’язане з експортом природних ресурсів. В даному випадку, суверенні фонди виникають внаслідок 
нагромадження надлишкової кількості золотовалютних резервів. Під надлишковим вважається обсяг 
понад рівень, необхідний для згладжування коливань курсу національної валюти, а також покриття 
відтоку короткострокового капіталу. 

Оскільки межа між інвестиційним портфелем монетарного агентства для другої групи країн і 
суверенним фондом першої групи умовна (інвестиційна стратегія суверенних фондів одних країн може 
бути навіть більш консервативною, ніж стратегія управління золотовалютними резервами інших), то 
в деяких країнах існує можливість використання активів СІФ для підтримки стабільності платіжного 
балансу. Так, наприклад, кошти інвестиційної корпорації Кореї класифікуються як резервні активи і 
можуть бути використані для надання ліквідності під час криз платіжного балансу.

Співвідношення між золотовалютними резервами Центральних банків і іноземними активами 
СІФ у країнах-експортерах нафти значно відрізняються (рис. 2)5.

Рис. 2. Співвідношення між золотовалютними резервами Центральних банків  
і іноземних активів суверенних інвестиційних фондів, на кінець 2014 р.,  

у країнах-експортерах нафти 

В азіатських країнах, які відносяться до другої групи країн, навпаки золотовалютні резерви є 
домінуючими. Ці країни експортують середньо- і високотехнологічну продукцію і накопичують валюту 
в резервах Центральних банків. Співвідношення золотовалютних резервів та активів суверенних 
інвестиційних фондів висвітлено на рис. 36.

Суверенні фонди здійснюють в основному портфельні інвестиції, проте частка прямих іноземних 
інвестицій (ПІІ) має тенденцію до зростання. Так, до кінця 2014 р. загальна вартість інвестицій у формі 
міжнародних злиттів і поглинань (ЗіП), здійснених суверенними фондами за останні двадцять років, 
склала 65 млрд. дол., у тому числі 57 млрд. дол. були інвестовані в період з 2005 р. по 2008 р. В 2014 р. 
ПІІ суверенних фондів становили 20 млрд. дол., що склало 0,5 % всіх активів.

Структуру операцій СІФ доцільно аналізувати з точки зору географічного та галузевого розподілу 
інвестицій. За напрямами інвестування з 1995 р. до 2014 р. 37% вартості всіх потоків здійснювалися в 
підприємства Північної Америки і 32% - Європи. Це пояснюється тим, що ці ринки традиційно надають 
широкі можливості інвестування і високий рівень ліквідності, а також здатні обслуговувати значну 
кількість інституціональних інвесторів.

Галузевий аналіз діяльності СІФ показує, що в докризовий період їх інвестиції переважали у 
фінансовому секторі, і при цьому перевага віддавалася США. У 2014 р. суверенні фонди інвестували 
в США і Швецію у формі злиттів і поглинань (ЗіП) 4,8 млрд. і 4,6 млрд. дол. відповідно. Також, 
найбільша інвестиційна компанія Сінгапуру Tamasek придбала 11 % акцій банку Merrill Lynch за  

5 SWFI. Sovereign Wealth Fund Ranking. <http://www.swfinstitute.org/fund-rankings> (2015, травень,7).
6 SWFI. Sovereign Wealth Fund Ranking. <http://www.swfinstitute.org/fund-rankings> (2015, травень, 7).
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4,4 млрд. дол. У період світової фінансової кризи СІФ скоротили інвестиції в фінансовий сектор через 
значні втрати. Так, Китайська інвестиційна компанія втратила в 2008 р. на вкладеннях в Morgan Stanley 
2,5 млрд. дол.7

Слід відмітити, що суверенні інвестиційні фонди виявилися одними з найменш вразливих 
класів інвесторів в період фінансової кризи. Безумовно, фінансова криза 2008 р. серйозно позначилася 
на діяльності суверенних фондів, особливо на тих, які діяли на світових фінансових ринках, що 
стало причиною зміни їх інвестиційних стратегій. В останні два квартали 2008 року падіння цін на 
нафту та фондових індексів призвело до падіння активів майже всіх інститутів фінансового ринку  
(рис. 4)8.

7 UNCTAD. World Investment Report 2014: FDI outflows, by region and economy, 1990-2013 <http://unctad.org/en/
Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx.> (2015, травень, 8).
8 IMF. Sovereign Wealth Funds – A Work Agenda, 2008<http://www.thecornerhouse.org.uk/ /thecornerhouse.org.uk/.pdf, 12-18>.

Рис. 3. Співвідношення між золотовалютними резервами Центральних банків  
і іноземних активів суверенних інвестиційних фондів, на кінець 2014 р., у країнах Азії 

Рис. 4. Активи різних видів інституціональних інвесторів в 2007-2008 рр., трлн. дол. 
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При цьому втрати традиційних інституціональних інвесторів, пенсійних і взаємних фондів 
і страхових компаній, виявилися значно більшими, ніж у суверенних інвесторів нафтовидобувних і 
азійських країн. А активи суверенних інвестиційних фондів азійських країн навіть зросли на 0,4 трлн. 
дол. Це пов’язано з тим, що активи традиційних інституціональних інвесторів більшою мірою вкладені 
в ризикові активи – акції. Таким чином, в період світової фінансової кризи частка активів суверенних 
інвесторів на глобальних фінансових ринках зросла. Динаміка активів суверенних фондів істотно 
різниться (таблиця 1)9.

В посткризовий період, позитивні темпи зростання спостерігалися у суверенних фондів Росії 
та агентства грошового обігу Саудівської Аравії. Це значною мірою пов’язано з тим, що в цих фондах 
основну частку активів становлять державні облігації, а також депозити і кошти на банківських рахунках. 
Найбільші втрати зазнали Урядовий пенсійний фонд Норвегії та Інвестиційне агентство Абу-Дабі. Це 
було наслідком значної частки акцій у портфелях цих фондів (близько 60%). У результаті вливання 
коштів у ці фонди в першій половині 2008 р., в період високих цін на нафту, не змогли компенсувати 
масштабні збитки другої половини року, викликані падінням ринку акцій.

В період фінансової кризи суверенні інвестиційні фонди змінювали свої інвестиційні стратегії. 
Значно зросла увага суверенних інвестиційних фондів до нерухомості. Так, наприклад, Інвестиційне 
агентство Абу-Дабі оголосило про плани створити міжнародний фонд нерухомості. Крім нерухомості, 
фонди з нафтовидобувних країн, особливо близькосхідні інвестори, розширили свої інвестиції в с/г 
землі, придатні для виробництва продуктів харчування й біопалива. Наприклад, ОАЕ стали власниками 
400 тис. га землі в Судані, а Саудівська Аравія орендує землі в Ефіопії, придатні для вирощування 
зернових культур10.

З початком світової кризи, крім зміни стратегії інвестування, суверенні фонди скерували значний 
обсяг коштів на підтримку національних економік: захист курсу національної валюти, допомогу 
банківській системі і компаніям реального сектора. Так, наприклад, Фонд національного добробуту 
Росії наприкінці 2008 р. – першій половині 2009 р. видав кредит на 10 млрд. дол. Банку Розвитку на 
докапіталізацію російських кредитних організацій. Інвестиційне агентство Катару наприкінці 2008 р.  
закупили акції національних банків, щоб підтримати їх стійкість і повернути довіру приватних 
інвесторів. Монетарне агентство Саудівської Аравії розмістило 3 млрд. дол. на депозитах у банках 
країни. Уряди країн Ради співробітництва арабських держав Перської затоки спільно вклали гроші у 

9 SWFI. Sovereign Wealth Fund Ranking. <http://www.swfinstitute.org/fund-rankings/ (2015, травень,7)>.
10 Edwin, M., Truman (2008) A blueprint for Sovereign Wealth Fund best practices. Peterson Institute for International 
Economics.

Таб. 1
Сукупний обсяг активів найбільших суверенних інвестиційних фондів в 2007-2008 рр., трлн. дол. 

Суверенний інвестиційний фонд 2008 2007

Інвестиційне агентство Абу-Дабі 470-740 500-875

Агентство грошового обігу Саудівської Аравії 390 350

Державний пенсійний фонд Норвегії 326 371

Урядова інвестиційна корпорація Сінгапуру 300 330

Інвестиційне агентство Кувейту 240 250

Китайська інвестиційна корпорація 210 200

Фонд національного добробуту Росії 137 125

Temasek Holding Singapore 80 108

Суверенний фонд Росії 88 32

Корейська інвестиційна корпорація 25 18

Khazanah Nasional Berhad 23 15
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проблемні активи Міжнародного банку Перської затоки на суму 4,8 млрд. дол. Норвегія виділила 20 млрд. 
дол. з Урядового пенсійного фонду на стимулювання постраждалої від кризи національної економіки11.

За прогнозом McKinsey Global Institute, незважаючи на певний спад світової економіки, іноземні 
активи нафтовидобувних і азіатських країн продовжать зростати в середньостроковій перспективі. Це 
пов’язане з тим, що високий попит на експортовану цими країнами продукцію буде зберігатися і у 
довгостроковій перспективі.

Важливу роль у діяльності суверенного фонду відіграє інвестиційна стратегія. Стратегія 
суверенних інвестиційних фондів спочатку була консервативною, що, загалом кажучи, не відповідає 
довгостроковому профілю цих вкладень. Враховуючи сучасні тенденції, фонди змінювали і продовжують 
змінювати стратегію інвестування на більш високоприбуткову. Оскільки, індекс прозорості діяльності 
для більшості суверенних фондів є низьким, структура вкладень та стратегія діяльності відома лише 
для декількох фондів. Найбільшим суверенним інвестиційним фондом є Державний пенсійний фонд 
Норвегії, активи якого оцінюються в 880 млрд. дол. Фонд активно працює над удосконаленням своєї 
інвестиційної стратегії та здійснює прозору діяльність. Поетапний аналіз розвитку стратегії суверенного 
фонду наведено нижче на рис. 5.

Рис. 5. Поетапний розвиток інвестиційної стратегії суверенного фонду Норвегії 

 У 2014 році державний пенсійний фонд Норвегії оновив стратегію інвестування, розширивши 
вкладення за рахунок нових ринків і валют і збільшив кількість компаній, в яких йому належить істотна 
частка - понад 5%. Оновлена стратегія фонду Норвегії передбачає більш активну участь у капіталі 
компаній. Фонд планує до 2016 року збільшити кількість компаній, в яких він володіє більше 5% 
капіталу, до 100 - у порівнянні з 45 на кінець 2014 р. Перевага буде надаватися європейським компаніям. 
Фонд планує активно брати участь у діяльності таких компаній12.

Суверенний фонд Норвегії продовжує удосконалювати стратегію абсолютної прибутковості, 
яка націлена на досягнення певного рівня прибутковості без прив’язки до ринкових орієнтирів. Кредо 
норвезького фонду полягає в довгостроковому горизонті інвестування, поглибленому фундаментальному 
аналізі та активній участі в управлінні найбільшими активами. Довгостроковою метою Норвезького 
суверенного фонду є заощадження нафтових доходів країни для майбутніх поколінь. На нашу думку, 
стратегія цього суверенного фонду є найбільш успішною та зваженою, що й впливає на поступове 
зростання активів фонду.

Висновки. Сучасні суверенні інвестиційні фонди вважаються стабільними фінансовими 
інститутами та фондами національного доброту. Наразі, вони  стали невід’ємною та важливою частиною 
світових фінансових ринків, а також мають все більше значення для економічного розвитку країн, які 
ними володіють у зв’язку з необхідністю здійснювати збереження частини доходів для майбутнього 
розвитку. 

11 The Corner house (2008). Sovereign wealth funds. Some frequently asked questions. http://www.thecornerhouse.org.
uk/sites/thecornerhouse.org.uk/files/38SAQs.pdf (2015,травень, 9).
12 Norges Bank investment management. 1Q/14 Government Pension Fund Global. Quartely report. <http://www.nbim.
no/globalassets/reports/2014/q1/2014_q1_eng.pdf> (2015, травень 9).
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На кінець 2014 р. кількість суверенних інвестиційних фондів зросла до 75, а сукупний обсяг їх 
активів перевищив 7 трлн. дол. Найбільші класичні суверенні фонди знаходяться в країнах-експортерах 
нафти і газу.  

Галузевий аналіз діяльності СІФ показав, що в докризовий період їх інвестиції переважали у 
фінансовому секторі, і при цьому перевага віддавалася США. Після кризи фонди, які формуються за 
рахунок несировинних прибутків дещо зросли. 

СІФ виявилися одними з найменш вразливих класів інвесторів в період останньої фінансової 
кризи. Фінансова нестабільність вплинула на стратегії управління інвестиційними портфелями СІФ. 
Загалом, в посткризовий період стратегії фондів спрямовані на поліпшення управління, прозорості та 
підзвітності, що на сьогодні залишається одним з основних аспектів їх ефективності та успіху. 

Протягом наступних років розвиток суверенних інвестиційних фондів буде відбуватися під 
впливом зростання державного інвестування в національні проекти, збільшення обсягів світової торгівлі, 
лібералізації національної економічної політики провідних країн, подальшої транснаціоналізації банків. 
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Abstract. The dynamic simula�on model underlying the forma�on and development of regulatory 

measures to manage machine-building enterprises compe��veness taking into account systema�c 

interrelated factors influencing of external and internal environment on the bases of the synthesis of 

the influence of organiza�onal and management poten�al on the produc�on, marke�ng, financial 

and social components is built in the ar�cle. This model makes possible to evaluate current and 

predicted value of the overall compe��veness level. The developed complex of models can improve 

decision-making method of forma�on, selec�on and implementa�on of enterprises compe��ve 

strategies on the bases of genera�ng scenarios which makes possible to determine the vector of 

priority of enterprises compe��veness ensuring in condi�ons of fast dynamic processes. There are 

the basis for improving the quality and objec�vity of informa�on and analy�cal base for making 

strategic decisions.

Keywords: destabilizing factors, econometric models, simula�on, compe��veness, integral 
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poten�al.

Постановка проблеми. Трансформаційні процеси економіки України, стрімкий розвиток 

ринкових відносин та інформаційного суспільства докорінно змінюють умови функціонування та 

розвитку вітчизняних підприємств, що є причиною виникнення проблем управлінського характеру. 

Нестача власного ресурсного забезпечення, поєднана з недосконалістю використання необхідних знань 

та навиків управління підприємствами в нестабільному зовнішньому середовищі спричинила низку 

проблем, однією з яких є зниження конкурентостійкості більшості українських підприємств порівняно 

з іноземними конкурентами.

Проблема ефективного управління відкритими складними виробничо-економічними системами, 

якими є машинобудівні підприємства, вимагає дослідження впливу організаційно-управлінського 

потенціалу на конкурентостійкість машинобудівних підприємств. Вкрай важливо всебічно оцінити 

умови формування конкурентостійкості підприємств, зокрема, за рахунок організації управління з 

метою застосування ефективних та своєчасних засобів впливу на неї.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематика конкурентостійкості підприємств 

досліджувалася вітчизняними та зарубіжними вченими, зокрема Г. Азоєвим, І. Ансоффом, Ю. Івановим, 

М. Кизимом, Ф. Котлером, Є. Крикавським, О. Паршиною, М. Портером, О. Тищенком, О. Тридідом, 

Р. Фатхутдіновим тощо. Основні характеристики, критерії та показники ідентифікації організаційно-

управлінського потенціалу розглянуто в роботах Є.Л. Андрєєвої, О.Є. Кузьміна, Н.В. Кузьминчук, 

Г.В. Осовської, А.В. Шегди та ін. Дослідження літератури з різних аспектів конкурентної діяльності 

підприємства дозволило виділити основні підходи до оцінки рівня її розвитку1, 3, 5, 6: різниць, рангів, 
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балів, еталонів1; рейтингової оцінки конкурентоспроможності2; конкурентних переваг3; ієрархій4; 

визначення інтегрального показника конкурентоспроможності5. 

Проте, проведений аналіз джерел свідчить про необхідність визначення вектору розвитку 

конкурентостійкості підприємств в умовах швидких динамічних процесів зміни навколишнього та 

внутрішнього середовища з урахуванням впливу факторів організаційно-управлінського потенціалу 

на основі формалізованих методів багатовимірного, економетричного та прогнозного аналізу з 

метою підвищення якості та об’єктивності інформаційно-аналітичної бази прийняття управлінських  

рішень. 

Проблема управління конкурентостійкістю підприємств в умовах впливу зовнішніх та  

внутрішніх факторів як складної соціально-економічної системи характеризується рядом особливостей, 

а саме:

– взаємопов’язаністю та різноманітністю процесів, що відбуваються на підприємстві та 

впливають на його розвиток та конкурентостійкість;

– відсутністю достатнього обсягу кількісної інформації щодо динаміки процесів, які відбуваються 

у системі, у зв’язку з чим виникає необхідність використання і якісної інформації для опису таких 

процесів;

– нестаціонарністю процесів, які відбуваються на підприємстві і впливають на його розвиток та 

рівень конкурентостійкості, що ускладнює побудову їх кількісних моделей.

Так, під управлінням конкурентостійкістю підприємств в умовах впливу зовнішніх та внутрішніх 

факторів в роботі розуміється управління, спрямоване на нейтралізацію прогнозованих збурень 

і перешкод, яке за конкретний час і при мінімальних витратах дозволяє сформувати та реалізувати 

скориговані стратегії розвитку в рамках раніше визначених стратегічних цілей діяльності підприємства, 

при наявному організаційно-управлінському потенціалі та відповідних ресурсах на основі принципів 

безперервності процесу управління; органічного поєднання процесів управління конкурентостійкістю 

підприємства в єдиний інтегрований комплекс, що включає: 

– сукупність процесів синтезу конкурентної стратегії та її коригування під впливом зовнішніх і 

внутрішніх факторів; 

– паралельність виконання різних етапів управління конкурентостійкістю підприємства;

– узгодженість функціональних стратегій з глобальною стратегією конкурентного розвитку 

підприємства; 

– координацію економічних показників, тобто узгодженість стратегічних цілей з показниками 

середньострокового й оперативного планування.

Таким чином, цільовою спрямованістю удосконалення системи управління конкурентостійкістю 

підприємства є розробка моделей прогнозування в будь-яких непередбачених ситуаціях, і, як наслідок, 

підвищення рівня конкурентостійкості підприємства в умовах нестаціонарного зовнішнього та 

внутрішнього середовища. 

Отже, для оцінки та аналізу всієї сукупності процесів у системах управління конкурентостійкістю 

підприємств стає неможливим використання лише традиційного управлінського підходу для розробки 

ефективних управлінських рішень, а з цією метою використовується підхід на основі методу 

системної динаміки, який дозволяє зрозуміти логіку розвитку системи за умови впливу на неї багатьох 

взаємозалежних факторів на основі імітаційних моделей. Імітаційний підхід складається з декількох 

етапів, результатами яких є реалізація конкретних задач, послідовне розв’язання яких приводить до 

досягнення основної мети управлінського аналізу:

1. Визначення мети та задач дослідження.

1 Краснокутська, Н.С. (2005) Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посібн. К.: Центр 
навчальної літератури, 352.
2 Ахматова, М. (2003) Теоретические модели конкурентоспособности. Маркетинг, 4(71), 25-28. 
Закревська, Л. Ткаченко, О. (2004) Рейтингова оцінка конкурентоспроможності підприємства на ринку 
кондитерської промисловості України. Економіст, 10, 36-34.
3 Близнюк, С.В. (2003) Маркетинг в Україні: проблеми становлення і розвитку. Л.: Політехніка, 384.
4 Лифиц, И.М. (2001) Теория и практика оценки конкурентоспособности товара и услуг. М.: Юрайт-М, 
224.
5 Фасхиев, Х.А., Попова Е.А. (2003) Как измерять конкурентоспособность предприятия. Маркетинг 
в Росси и зарубежом, 4(36), 53-68; Воронов, А.А., Катичев, В.Ф. (2004) Показатели и методы оценки 
эффективности организационно-экономического механизма управления промышленным предприятием. 
Менеджмент в Росси и зарубежом, 4, 98-108. 
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2. Вивчення ситуації згідно поставленої мети: збір, систематизація, аналіз статистичної та 

якісної інформації щодо досліджуваного об’єкта та його зовнішнього середовища, визначення умов та 

обмежень. 

3. Визначення основних факторів, що впливають на розвиток ситуації.

4. Дослідження взаємозв’язку між факторами шляхом розгляду причинно-наслідкових ланцюгів 

(побудова моделі у вигляді орієнтованого графу).

5. Перевірка адекватності імітаційної моделі ситуації (верифікація).

6. Сценарне моделювання: визначення за допомогою імітаційної моделі можливих варіантів 

розвитку ситуації (системи), знаходження шляхів та механізмів впливу на ситуацію з метою 

досягнення бажаних результатів, уникнення небажаних наслідків, розробка комплексу заходів впливу 

на ситуацію. Залежно від специфіки досліджуваного об’єкта етапи імітаційного моделювання можуть  

різнитися. 

У зв’язку з цим метою статті є побудова динамічної імітаційної моделі, відмінністю якої є 

облік систематизованих взаємопов’язаних факторів впливу організаційно-управлінського потенціалу на 

виробничу, фінансову, маркетингову та соціальну складові конкурентостійкості. В процесі дослідження 

використано методи системної динаміки2,4 для побудови імітаційної моделі реалізації сценаріїв розвитку 

конкурентостійкості підприємства, графічний метод. 

Основний матеріал дослідження. Відповідно до розглянутих етапів імітаційного моделювання 

побудуємо, а далі реалізуємо згенеровані типові сценарії за імітаційною моделлю управління 

конкурентостійкістю підприємств в умовах впливу зовнішніх та внутрішніх загроз. Взаємозв’язок 

методів і моделей, покладених в основу розробки та реалізації конкурентних сценаріїв розвитку 

конкурентостійкості представлено на рис. 1.

Основні етапи побудови імітаційної моделі формування конкурентостійкості представлені на 

рис. 2.

Розглянемо більш детально основні задачі та результати пропонованих етапів дослідження.

1. Визначення цілей та критеріїв (постановочний етап).

1.1. Визначення цільових показників (індикаторів) розвитку конкурентостійкості машинобудівного 

підприємства5. В якості цільових показників (індикаторів) в роботі досліджується загальний 

інтегральний показник та локальні показники стану конкурентостійкості за напрямами (виробнича, 

фінансова, маркетингова і соціальна) за період 2009-2013 рр.12, які розраховані методом таксономії  та 

рейтингового оцінювання. 

1.2. Формулювання критеріїв досягнення цілей. Критерії  досягнення мети повинні включати 

можливість обліку впливу усіх домінуючих факторів організаційно-управлінського потенціалу та 

можливість аналізу динаміки основних показників конкурентостійкості підприємств за умов реалізації 

різних сценаріїв розвитку. На пост модельному етапі необхідно співставити якісним цілям розвитку 

підприємства кількісно вимірювані показники. У свою чергу, кількісні результати аналізу повинні 

отримати якісні інтерпретації6. 

1.3. Ретроспективний аналіз стану/рівня конкурентостійкості. На етапі встановлення цілей 

побудови імітаційної моделі повинні бути визначені наступні положення:

1) оптимальний для підприємств, що аналізуються, часовий горизонт сценаріїв. З практичною 

метою дослідження можливих ситуацій на підприємстві часовий горизонт повинен охоплювати період, 

протягом якого можна локалізувати дію погроз різного характеру, або період виникнення негативних 

тенденцій розвитку конкурентостійкості;

2) виробничі одиниці/продукти проекту, для яких розробляється модель. В аспекті даного 

дослідження такими можуть виступати елементи організаційної структури управління: відділ з 

комерційних питань/ маркетинговий відділ, управлінський та планово-економічний відділ;

3) часові горизонти застосування майбутнього плану. Конкретні часові рамки встановлюються 

індивідуально для кожного досліджуваного підприємства, але можна передбачити, що цей період не повинен 

перевищувати 3-5 років, оскільки надійність прогнозів інакше буде низькою. У даному досліджені «базові 

дані» за 2009-2013 рр. дозволяють виділити зв’язки і процеси в системі конкурентостійкості, визначити її 

динаміку; їх варіантний аналіз дає можливість отримати найбільш достовірний набір сценарних варіантів 

розвитку конкуренто стійкості в майбутньому приблизно строком на 2 роки (2014-2015 рр.). 

1.4. Оцінка передумов та ресурсів розвитку конкурентостійкості. Виходячи з мети дослідження, 

яка передбачає врахування систематизованих взаємозалежних факторів впливу організаційно-

6 Механизмы и модели управления кризисными ситуациями на предприятии: монография. Х.: ИД «ИНЖЭК», 2006.
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Рис. 1. Взаємозв’язок методів і моделей розробки та реалізації конкурентних сценаріїв розвитку 
конкурентостійкості підприємств

Формування системи показників оцінки 
та аналізу організаційно-управлінського 

потенціалу та конкурентостiйкостi 
підприємств

Методи кластерного 
аналізу формування класів 

конкурентостійкості та розвитку 
ОУП підприємств

Методи дисперсійного аналізу 
ступеню впливу ОУП на рівень 

конкурентостійкості підприємств

Інтегральна рейтингова оцінка складових 
конкурентостійкості та загального рівня

Дискримінантний 
аналіз розпізнавання та 

прогнозування рівня 
конкурентостійкості

Регресійний аналіз на панельних 
даних визначення впливу 

показників ОУП на складові 
конкурентостійкості підприємства

Експертні методи 
формування переліку 
та визначення впливу 

загроз зовнішнього 
та внутрішнього 

середовища

Ієрархічна імітаційна модель прогнозування 
рівня конкурентостійкості в умовах дії загроз

Генерування та реалізація сценаріїв розвитку 
ситуації, формування груп можливих ситуацій та 

розробка управлінських рішень
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Рис. 2. Схема етапів побудови імітаційної моделі формування  
конкурентостійкості промислових підприємств

1. Визначення цілей та критеріїв 
(постановочний етап)

1.1 Визначення цільових показників (індикаторів)  
розвитку конкурентостійкості машинобудівного  

підприємства

1.2 Формулювання критеріїв досягнення цілей

1.3 Ретроспективний аналіз стану/рівня конкурентостійкості

1.4 Оцінка передумов та ресурсів розвитку конкурентостійкості

2. Структурний аналіз факторів (апріорний етап)

2.1 Відбір факторів, що визначають дію  
організаційно-управлінського потенціалу

2.2 Оцінка значущості факторів, що визначають дію 
організаційно-управлінського потенціалу

2.3 Визначення направлення та сили впливу факторів

3. Моделювання впливу організаційно-управлінського 
потенціалу на загальний та локальні інтегральні показники 

конкурентостійкості

3.1 Побудова кореляційно-регресійної моделі  
на панельних даних

3.2 Моделювання впливу організаційно-управлінського 
потенціалу на формування загального інтегрального  

показника конкурентостійкості
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управлінського потенціалу на конкурентостійкість підприємства, в якості передумов та ресурсів розвитку 

конкурентостійкості виступатимуть досліджені складові організації управління, що передбачають :

– дотримання норм ієрархії (x1_p);

– забезпечення автономності підрозділу організаційної структури управління (x2_p);

– встановлення оптимальних параметрів децентралізації структури управління (x3_p);

– зростання економічності систем управління (x4_p).

2. Структурний аналіз факторів (апріорний етап).

2.1. Відбір факторів, що визначають дію організаційно-управлінського потенціалу. Попередній 

список факторів сформовано на основі ретроспективного аналізу діяльності підприємств, дослідження 

наукових джерел інформації7  та реалізації процедур експертного аналізу. 

2.2. Оцінка значущості  факторів, що визначають дію організаційно-управлінського потенціалу. 

Вибір домінуючих факторів для кожного виділеного в роботі класу організаційно-управлінського 

потенціалу та конкурентостійкості машинобудівних підприємств здійснено на основі методу аналізу 

ієрархій. Значущість факторів встановлювалася на основі визначення вектору пріоритетів. 

З усього переліку факторів, що впливають на складові організаційно-управлінського потенціалу, 

виключено з аналізу ті, що мають найменшу значущість за методом аналізу ієрархій (нижче 0,01). Решта 

факторів впливатимуть на відповідні складові організаційно-управлінського потенціалу з ваговими 

коефіцієнтами, обчисленими в межах груп  факторів (загроз).  Фактори, що впливають на організаційно-

управлінський потенціал промислового підприємства наведені в табл. 1.

Отже, вся сукупність виділених факторів та загроз є основою для побудови імітаційної моделі.

2.3. Визначення направлення та сили впливу факторів. Для моделювання впливу дестабілізуючих 

факторів (загроз) в дослідженні введено додаткові змінні UX1, UX2, UX3 та UX4, що відображують 

відповідно сукупний вплив загроз на складові потенціалу x1_р, x2_р, x3_р та x4_р.

При цьому вплив кожного i-того фактора на j-ту складову організаційно-управлінського потенціалу 

описується за якісною наступною шкалою:

ux
ij
 = –1, якщо дестабілізуючий вплив фактора (загрози) від’ємний (негативний)(фактор сприяє 

розвитку складової організаційно-управлінського потенціалу);

ux
ij
 = 0, якщо вплив фактора відсутній;

ux
ij
 = 1, якщо дестабілізуючий вплив фактора (загрози) додатній (позитивний) (фактор загрожує 

розвитку складової організаційно-управлінського потенціалу).

Так, визначено, що під впливом сукупності дестабілізуючих факторів (загроз) компонента 

організаційно-управлінського потенціалу буде змінюватися наступним чином :

Тобто, висовується припущення, що сукупний вплив дестабілізуючих факторів призведе до 

варіювання організаційно-управлінського потенціалу підприємства в межах 10 % на основі значень 

рейтингового інтегрального показника.

3. Моделювання впливу організаційно-управлінського потенціалу на загальний та локальні 

інтегральні показники конкурентостійкості.

3.1. Побудова кореляційно-регресійної моделі на панельних даних [4]. Отримані економетричні 

моделі панельних даних з фіксованими ефектами та врахуванням лагової складової для досліджуваних 

сфер конкуренто стійкості мають наступний вигляд:

– для виробничої конкурентостійкості

де у
1 

 – загальний рівень виробничої конкуренто стійкості, х
2 

–  коефіцієнт автономності підрозділу 

організаційної структури управління, х
3 
– коефіцієнт децентралізації структури управління;

– для фінансової конкурентостійкості

7 Созинов, В.А. Исследования систем управления <abc.vvsu.ru>;  Рульев, В.А., Гуткевич, С.О. (2011) Менеджмент: 
навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 312; Лафта, Дж. Керри. Теория организации (2006). М.: 
ВЕЛБИ, Изд-во «Проспект», 416; Высочина, М.В. (2007) Оптимизация организационной структуры как механизм 
повышения эффективности функционирования предприятия. Теория и практика управления, 1, 72-76.

_ 1 _ 1 ,
10

i
i i
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1
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y x x
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2
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Таб. 1
Фактори, що впливають на організаційно-управлінський потенціал промислового підприємства

Показник 

(Назва та позначення)

Дестабілізуючі фактори

(Назва та позначення)

Значущість 

дестабілізуючих 

факторів

Коефіцієнт дотримання 

норм ієрархії

(x1_p)

ux
11 

– характер діяльності, різноманітність завдань та методів їх 

вирішення;

ux
12 

– рівень знань керівництва, кваліфікації підлеглих та їх 

зацікавленості в результатах роботи;

ux
13 

– наявність неочікуваних та невизначених ситуацій;

ux
14 

–  ступінь стандартизованості процедур, відсутність 

технічної оснащеності управлінської діяльності;

ux
15 

– рівень надійності комунікацій, діяльності та конкретності 

поставлених завдань;

ux
16 

– рівень організаційної культури та культури 

міжособистісних відносин;

ux
17 

– територіальна розкиданість виконавців;

ux
18 

– величина повноважень керівництва.

w11=0.292

w12=0.27

w13=0.14

w14=0.115

w15=0.062

w16=0.049

w17=0.042

w18=0.03

Коефіцієнт 

автономності підрозділу 

організаційної 

структури управління

(x2_p)

ux
21 

– розмитість функцій та дублювання відповідальності і 

повноважень співробітників різних підрозділів;

ux
22 

– персоніфікація відповідальності за організацію та 

виконання кожної функції підрозділу

w21=0.485

w22=0.281

Коефіцієнт 

децентралізації 

структури управління

(x3_p)

ux
31 

– зміни та невизначеності зовнішнього середовища;

ux
32 

–  кризовий стан національної економіки;

ux
33 

– рівень важливість рішень, що приймаються на нижчих 

рівнях управління;

ux
34 

– наслідки рішень, що приймаються на нижчих рівнях 

управління

w31=0.439

w32=0.218

w33=0.123

w34=0.097

Коефіцієнт 

економічності систем 

управління

(x4_p)

ux
41 

– своєчасність підготовки та прийняття управлінських 

рішень;

ux
42 

– рівень виконання планових завдань;

ux
43 

– наявність  відхилень у виконанні директивних завдань;

ux
44 

– порушення  у регламенті апарату управління;

ux
45  

– рівень стабільності структури управління;

ux
46 

–  рівень плинності керівництва і апарата управління

w41=0.44

w42=0.214

w43=0.133

w44=0.1

w45=0.063

w46=0.05
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де  у
2 

 – загальний рівень фінансової конкуренто стійкості; х
2 

–  коефіцієнт автономності підрозділу 

організаційної структури управління;  х
4 
– коефіцієнт економічності систем управління;

– для маркетингової конкурентостійкості

де у
3 

 – загальний рівень маркетингової конкуренто стійкості; х
1 

– коефіцієнт дотримання норм 

ієрархії; х
2 
–  коефіцієнт автономності підрозділу організаційної структури управління;  х

3 
– коефіцієнт 

децентралізації структури управління;

– для соціальної конкурентостійкості

де у
4 
 – загальний рівень соціальної конкуренто стійкості; х

1 
– коефіцієнт дотримання норм ієрархії; х

4 

– коефіцієнт економічності систем управління.

На основі побудованих моделей можна інтерпретувати наступні взаємозв’язки між досліджуваними 

змінними:

– прямий прогресивний характер зв’язку між організаційно-управлінським потенціалом та 

конкурентостійкістю спостерігається між виробничою конкурентостійкістю та децентралізацією 

структури управління;

– регресійний прямий характер зв’язку спостерігається між загальним рівнем виробничої, 

маркетингової конкурентостійкості та коефіцієнтом автономності підрозділу організаційної структури 

управління. 

– зміна загального рівня виробничої конкуренто стійкості обумовлена впливом автономності 

підрозділу організаційної структури управління у попередньому періоді спостереження;

– зміна загального рівня фінансової конкурентостійкості обумовлена впливом економічності систем 

управління у попередньому періоді спостереження та загальним рівнем соціальної конкурентостійкості 

та коефіцієнтом дотримання норм ієрархії;

Регресійний зворотній зв’язок встановлено між:

– фінансовою конкурентостійкістю підприємства та показником автономності підрозділу 

організаційної структури управління;

– соціальною конкурентостійкістю підприємства та економічністю систем управління (зміна 

загального рівня соціальної конкурентостійкості обумовлена впливом економічності систем управління 

у попередньому періоді спостереження).

На рис. 3 представлена діаграма причино-наслідкових впливів складових організаційно-управлінського 

потенціалу на локальні інтегральні складові та загальний інтегральний показник конкурентостійкості.

3.2. Моделювання впливу організаційно-управлінського потенціалу на формування загального 

інтегрального показника конкурентостійкості.

Отримані кореляційно-регресійні моделі є основою для побудови імітаційної моделі, для 

врахування систематизованих взаємозалежних факторів організаційно-управлінського потенціалу на 

маркетингову, фінансову, соціальну та складові конкурентостійкості, що дозволить оцінити кількісне 

та прогнозне значення її загального рівня розвитку. Фрагмент загального виду імітаційної моделі 

представлено на рис. 4. 

На основі систематизації різних методів та підходів в роботі пропонується наступний варіант 

сценарного аналізу розвитку конкурентостійкості підприємств машинобудування (рис. 5).

В основі моделювання сценаріїв розвитку конкурентостійкості лежить два базових напрями:

1. Прогноз розвитку ситуації за відсутності впливу на неї (саморозвиток ситуації).

2. Прогноз розвитку ситуації з обраним вектором управлінських впливів (пряма задача).

Відповідно до цих положень, визначено можливі траєкторії розвитку конкурентостійкості, що 

відповідають оптимістичному (О), реалістичному (Р) та песимістичному (П) сценарію. Відповідність 

експерименту кожному з представлених видів сценаріїв визначається певними положеннями. Основні 

характеристики прогнозних сценаріїв розвитку машинобудівних підприємств представлено в табл. 2.

На рис. 6. представлено фрагмент імітаційних експериментів за розробленими сценаріями та 

зображено динаміку інтегрального показника за базовим сценарієм в порівнянні з іншими сценаріями 

за період 2009-2015 рр.

Результати моделювання динаміки стану інтегрального показника конкурентостійкості для ПАТ 

Харківський МЗ “Світло Шахтаря” наведено в табл. 3.

4

1 2 3

( 0,99),1 4 10,32 0,006

t t t

Rt ty x x =−= −

3
( 0,99),1 2 30,13 1,24 0,02 Rt t ty x x x == − + −
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Рис. 3. Діаграма причино-наслідкових впливів складових організаційно-управлінського 
потенціалу на локальні інтегральні складові та загальний інтегральний показник 

конкурентостійкості (y KS)

Рис. 4. Блок моделювання впливу організаційно-управлінського потенціалу  
на загальний інтегральний показник конкурентостійкості (y KS):

у
1vk 

– локальний інтегральний показник виробничої конкуренто стійкості;  
у

2fk 
– локальний інтегральний показник фінансової конкуренто стійкості;  

у
3mk 

– локальний інтегральний показник маркетингової конкуренто стійкості;  
у

4sk 
– локальний інтегральний показник соціальної конкурентостійкості
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Рис. 5. Етапи сценарного аналізу розвитку конкурентостійкості  
підприємств машинобудування

Таб. 2
Основні характеристики прогнозних сценаріїв розвитку машинобудівних підприємств 

Сценарії Критерії та фактори формування сценаріїв Результат розробки сценаріїв

Песимістичний
(консервативний)

– значення інтегрального показника 
конкурентостійкості за сценарієм нижче 
відповідного значення за базовим сценарієм;
– найменш сприятлива комбінація 
зовнішніх та внутрішніх факторів  розвитку 
машинобудування з урахуванням соціально-
політичних обставин у 2013-2014 рр.

– екстенсивний розвиток 
машинобудівних підприємств;
– зміщення економіки 
машинобудівної галузі у 
більш несприятливі умови у 
порівнянні з фактичним станом

Реалістичний 
(найбільш ймовірного 
розвитку)

– значення інтегрального показника 
конкурентостійкості за  сценарієм дорівнює 
відповідному значенню за базовим сценарієм;
– врахування детермінованості економічного 
розвитку машинобудування

– поступове, еволюційне 
поліпшення окремих елементів 
машинобудівної сфери

Оптимістичний
(сценарій стійкого 
розвитку)

– значення інтегрального показника 
конкурентостійкості за сценарієм перевищує 
відповідне значення за базовим сценарієм;
– найбільш сприятлива комбінація 
зовнішніх та внутрішніх факторів  розвитку 
машинобудування з урахуванням соціально-
політичних обставин у 2013-2014 рр.

– інтенсивний розвиток 
машинобудівних підприємств;
– формування потенційних 
«точок зростання» у межах 
машинобудування 
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Таб. 3
Результати моделювання конкурентостійкості за обраними сценаріями управлінських впливів

Експеримент Характеристика експерименту
Прогнозний рівень конкурентостійкості

2014 2015

(Base) Вплив факторів відсутній
0,52/

нормальна стійкість
0,52/

нормальна стійкість

S1 Дестабілізуючий вплив  усіх факторів

S2 Стабілізуючий вплив усіх факторів
0,57/

значна с тійкість
0,57/

значна стійкість

S3
Вплив тільки факторів організаційно-
управлінського потенціалу, стабілізація 
конкурентостійкості

S4
Вплив тільки факторів конкурентостійкості, 
стабілізація  організаційно-управлінського 
потенціалу

0,57/
значна стійкість

0,57/
значна стійкість

S5
Відсутній вплив факторів організаційно-
управлінського потенціалу, стабілізуючий 
вплив факторів конкурентостійкості

0,42/
нормальна стійкість

0,42/
нормальна стійкість

 Рис. 6. Порівняльний аналіз динаміки базового сценарію та інших сценаріїв  
для ПАТ Харківський МЗ “Світло Шахтаря”

Отже, для підприємства ПАТ Харківський МЗ “Світло Шахтаря”, що має високий рівень 

організаційно-управлінського потенціалу та конкуренто стійкості, у половині випадків спостерігається 

реалістичний сценарій розвитку конкурентостійкості, у 25 % з можливих сценаріїв розвитку ситуації 

прогнозується оптимістичний, і тільки в одному випадку – песимістичний. Особливої уваги потребує 

останній (до нього відноситься  експеримент S9), який формується під впливом факторів дотримання 

норм ієрархії управління. Щодо характеристики зміни конкуренто стійкості за якісними знаками трьох 

рівнів (В, С, Н), то в жодному з експериментів, які розглядаються, не спостерігається перехід з більш 

високого рівня розвитку на нижчий, або навпаки. 
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На останньому етапі побудови сценаріїв розвитку здійснюється вибір найбільш ефективних рішень 

та важелів регулювання умов формування організаційно-управлінського потенціалу, визначається сила 

та напрямок їх дії, заходи запобігання негативним наслідкам.

Висновки. За отриманими результатами дослідження можна зробити висновок, що обраний 

поріг значущості факторів впливу показав, що найбільш впливові фактори носять організаційно-

управлінський характер, тому управлінські впливи необхідні для регулювання конкурентостійкості 

підприємств машинобудування і повинні бути спрямовані на покращення економічних та соціальних 

умов її формування. Використання імітаційного моделювання  дозволило вирішити ключові завдання 

в ході дослідження формування конкурентостійкості в умовах впливу факторів організаційно-

управлінського потенціалу, а саме:

– побудована імітаційна модель носить досить універсальний характер, і може використовуватися 

для дослідження великого класу різних промислових підприємств;  

– імітаційна модель охоплює основні елементи системи конкурентостійкості та організаційно-

управлінського потенціалу, тому є можливість розширити її, включивши при необхідності додаткові 

розрахункові величини, що характеризують вплив факторів;

– імітаційне моделювання дозволяє проводити багатоваріантні розрахунки як при різних 

рівнях прояву факторів/загроз та їх поєднань, так і для розробки найбільш адекватних (прийнятних) 

попереджуючих дій.

Таким чином, пропонований комплекс моделей дозволить експерту розробити найбільш ефективну 

стратегію управління конкурентостійкістю, що базується на впорядкованих та верифікованих знаннях 

про досліджувану ситуацію, оскільки пояснює, на який фактор чи низку факторів необхідно вплинути, 

з якою силою та у якому напрямку, щоб отримати бажані зміни цільових факторів. Управлінські впливи 

при цьому можуть бути короткостроковими (імпульсними) або тривалими (неперервними), що діють 

для досягнення загальних стратегічних цілей. 
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СТРУКТУРА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ  
ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ

Abstract. The economic ac�vity of transport industry based on different transport services which 

are func�oning differently than in other industries: the transport enterprises don’t create any 

produc�on; there is no way to accumulate the transport services in any storage; the provision 

of services happening outside of the transport enterprise; servicing occurs in different natural 

condi�ons. The economic ac�vi�es in transport can be inves�gated through transport func�oning 

which requires management, intermedia�on and government regula�on. The economic ac�vi�es 

in the transport industry are managing by the Classifica�on of Economic Ac�vi�es. The economic 

ac�vi�es condi�on depends on the rail, water, road, air, urban and pipeline transport ac�vity. The 

ar�cle shows the place of economic ac�vity in the governance structure of the transport sector.

Key words: economic ac�vi�es, transport ac�vi�es, transport, management structure.

Постановка проблеми. Існування та розвиток транспортної галузі на засадах економічної безпеки 

неможливі без її економічної діяльності. Водночас економічна діяльність формується під впливом 

особливостей надання транспортних послуг та повинна бути структурованою і керованою. Визначення 

місця економічної діяльності у структурі управління транспортною галуззю є необхідною вимогою для 

забезпечення керованості діяльності таких видів транспорту як: залізничний, водний, автомобільний, 

авіаційний, міський та трубопровідний.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Провідну роль у формуванні теоретичних та 

практичних основ управління економічною діяльністю транспортної галузі відіграли праці вітчизняних 

та зарубіжних вчених-економістів таких, як: Д. Бауерсокс, Ю.Ю. Бурєнніков, Е.Ф. Демський, 

Н. Ващенко, И.Н. Лавриков, О.А. Липинська, Н.Ф. Лопатина, Ф. Шульженко та ін. Проте, у результаті 

вивчення досліджень зазначених авторів встановлено, що на сучасному етапі немає чіткого визначення 

місця економічної діяльності у структурі управління транспортною галуззю, що є необхідною вимогою 

для забезпечення керованості діяльності транспорту. Тому потрібна розробка теоретичних основ, які б 

дозволили сформувати систему управління економічною діяльністю транспортної галузі.

Мета роботи полягає у розробці структури системи управління економічною діяльністю 

транспортної галузі.

Виклад основного матеріалу. Управління економічною діяльністю транспортної галузі 

відбувається згідно закону України “Про транспорт”1, де зазначено, що транспорт є однією з 

найважливіших галузей суспільного виробництва і покликаний задовольняти потреби населення та 

суспільного виробництва в перевезеннях. 

Основою економічної діяльності транспортної галузі є послуги, які формують систему ринку 

транспортних послуг, яка має вигляд:

– система ринку складається з елементів: виробників транспортних послуг, клієнтів, 

постачальників, посередників, держави (регулювання ринку) та ін.;

– елементи системи ринку взаємопов’язані і взаємозалежні, оскільки система зв’язків знаходиться 

в постійному динамічному русі. Основні групи зв’язків: матеріальні (поставки матеріальних ресурсів 

і техніки); фінансові (операції з грошовими ресурсами); комерційні (продаж послуг); інформаційні 

(передача відомостей, обмін даними);

– система ринку має складну структуру, де учасники ринку якісно різноманітні;

– система ринку проявляє основні властивості систем: прямого і зворотного зв’язку, стабільності, 

адаптації, самоорганізації, ієрархічності, різноманітності, нестаціонарні.

1 Закон України про транспорт.  <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 232/94-вр>.
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У цілому ринок транспортних послуг можливо визначити як систему з вбудованим організаційним 

механізмом управління економічною діяльністю транспортної галузі2. За допомогою такого управління 

формуються відносини обміну між покупцями (клієнтами) і продавцями (виробниками та посередниками 

у продажу) транспортних послуг. Задоволення потреб держави і суспільства в послугах, що надаються, 

регулюється за допомогою економічних інструментів. Таким чином управління економічною діяльністю 

транспортної галузі необхідно для розподілу обмежених ресурсів галузі і вироблених послуг з 

найбільшою економічною ефективністю.

Управління економічною діяльністю транспортної галузі України враховує функціонування 

транспорту: загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний і авіаційний, а 

також міський електротранспорт, у тому числі метрополітен); промислового залізничного; відомчого; 

трубопровідного; шляхів сполучення загального користування, а також транспортну інфраструктуру. 

Склад єдиної транспортної системи України наведено на рис. 1.

Для дослідження економічної діяльності транспортної галузі3 необхідно розуміння транспортної 

діяльності. До основних видів транспортної діяльності відносяться4,5: транспортування, управлінська 

діяльність в галузі транспорту, посередницька та режимоутворююча діяльність.

Результатом будь-якої економічної діяльності є продукт6. Продукція транспорту має особливості, 

порівняно з продукцією інших галузей національної економіки (рис. 2).

Транспортування (від англ. Transportation) – процес переміщення людей, вантажів, сигналів та 

інформації з одного місця в інше7,8. В логістиці транспортування розглядається як процес переміщення 

людей та вантажів, або перевезення. Розглядають транспортування технологічне (внутрішнє) 

та зовнішнє9. Також, для опису процесу переміщення використовується термін перевезення,  

перевізник10. Розрізняють внутрішнє7, 8, 10 (відбувається впродовж виробництва, складування) та 

зовнішнє7, 8, 10 (між контрагентами, віддаленими підрозділами підприємства) переміщення товарів.

Транспортна діяльність – це діяльність, яка безпосередньо пов’язана з транспортуванням 

(перевезенням і буксируванням вантажів та перевезенням пасажирів)7, 8, 11. Вона є видом господарської 

діяльності12. 

Управлінська діяльність у транспорті, на думку Н.Ф. Лопатіної13, Е.Ф. Демського14 та  

Н. Ващенко15 складається з державного управління Єдиною транспортною системою та оперативного 

господарського управління. Крім того, у транспортної діяльності необхідно враховувати посередницьку 

та режимоутворюючу діяльність.

Більш повне описання основних понять транспортної діяльності наведено на рис. 3.

Економічна діяльність - це процес, коли матеріальні цінності, основні засоби, праця, технології 

поєднуються для виробництва готової продукції (товарів, послуг). 

2 Лавриков, И.Н., Н.В., Пеньшин (2011) Экономика автомобильного транспорта: учебное пособие под науч. ред. 
И.А. Минакова. Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, Тамбов, 116.
3 Бурєнніков, Ю.Ю. (2014) Аналіз результативності економічної діяльності транспортної галузі на регіональному 
рівні. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер.: Технічні науки, 2, 64-70.
4 Цивільний кодекс України, Ст. 908 Загальні положення про перевезення (ЦКУ). Науково-практичний коментар < 
http://uazakon.ru/ukr/tsku/908/default.htm>.
5 Закон України про транспорт <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/232/94-вр>.
6 Бурєнніков, Ю.Ю. (2014) Аналіз результативності економічної діяльності транспортної галузі на регіональному 
рівні. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер.: Технічні науки, 2, 64-70.
7 Загальні положення про перевезення (Стаття 908). Цивільний кодекс України (ЦКУ). Науково-практичний 
коментар <http://uazakon.ru/ukr/tsku/908/default.htm>.
8 Закон України про транспорт <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/232/94-вр>.
9 Бауерсокс Д., Клосс Д. (2006) Логистика: интегрированная цепь поставок. М.: Олимп-Бизнес, 640.
10 Липинська О.А., Боняр, С.М. (2010) Інституційна складова використання транспортного потенціалу України // 
Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка”. Днепропетровськ.: ДДАУ, 8 <http://www.economy.
nayka.com.ua/?op=1&z=286>.
11 Шульженко Ф. П., Гайдулін, О.О., Кундрик, Р.С. (2005) Транспортне право: навч. посібник. К.: КНЕУ, 244.
12 Господарський кодекс України, ст. 3. “Господарська діяльність та господарські відносини”. <http://yurist-
online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/016/3.php>.
13 Лопатина, Н.Ф. (1988) Единая транспортная система (хозяйственно-правовые аспекты). М.: Наука,160.
14 Демський, Е.Ф., Гіжевський, В.К., Демський, С.Е., Мілашевич, А.В. (2002). Транспортне право України: навч. 
посіб. К.: Юрінком Інтер, 416.
15 Ващенко, Н. Кублій, А. Структурні особливості розвитку транспортної системи України (2005) Підприємництво,  
господарство і право, 6, 148–150.
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16Вона характеризується витратами на виробництво, процесами17,18, які відбуваються на 

виробництві та випуском готової продукції. Згідно наказу державного комітету статистики України від  

14 грудня 2006 р. № 607 “Про затвердження Методологічних положень щодо визначення основного виду 

економічної діяльності підприємства”17 є основна, другорядна та допоміжна економічна діяльність. 

16 Наказ державного комітету України з питань технічного регулювання від 11.10.2010 р. №457 “Національний 
класифікатор України”.
17 Наказ державного комітету статистики України від 14 грудня 2006 року № 607 про затвердження методологічних 
положень щодо визначення основного виду економічної діяльності підприємства http://www.consult.kharkov.ua/
?page=docs_show&docs_id=1164>.
18 Методологічні основи та пояснення до позицій “Класифікації видів економічної діяльності”. Державна служба 
статистики України. К: ДССУ, 2011, 49.

Рис. 1. Склад єдиної транспортної системи України (узагальнено автором)
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Рис. 2. Особливості економічної діяльності на транспорті 

Рис. 3. Особливості управління транспортною діяльністю
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Для розкриття видів економічної діяльності слід використовувати національний класифікатор 

України “Класифікація видів економічної діяльності” (далі КВЕД, набув чинності з 01.01.2012 р.), який 

був затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої 

політики від 11.10.2010 р. № 45719,20. КВЕД призначений для класифікації суб’єктів господарювання та 

видів їх економічної діяльності. 

Згідно КВЕД-2010, секції H “Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність”, 

економічну діяльність транспортної галузі складають такі види транспорту: наземний і трубопровідний 

(розділ 49), водний (розділ 50), авіаційний (розділ 51), складське господарство та допоміжна діяльність 

у сфері транспорту (розділ 52), поштова та кур’єрська діяльність (розділ 53). Таким чином, економічна 

діяльність у транспортній галузі є акумуляційним показником від економічної діяльності видів 

транспорту: залізничного, водного (морського та річкового), автомобільного, авіаційного, міського, 

трубопровідного (рис. 4).

Місце системи управління економічною діяльністю у структурі управління транспортною 

галуззю наведена на рис. 5.

19 Наказ державного комітету України з питань технічного регулювання від 11.10.2010 р. №457 “Національний 
класифікатор України”.
20 Класифікація видів економічної діяльності КВЕД ДК 009:2010: Секція H “Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність” <http://kved.ukrstat.gov.ua/ KVED2010/ SECT/KVED10_H.html та http://
evrovektor.com/kved/2010>.

Рис. 4. Система управління економічною діяльністю транспортної галузі згідно  
класифікатору видів економічної діяльності України
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Рис. 5. Місце системи управління економічною діяльністю у структурі  
управління транспортною галуззю

В результаті проведеного дослідження зроблені наступні висновки: Економічна діяльність 

транспортної галузі в Україні регулюється законом України “Про транспорт” та національним 

класифікатором України з “Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД)”. КВЕД виділяє такі 

види економної діяльності на транспорті: наземний і трубопровідний, авіаційний, водний, складське 

господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту. Основою економічної діяльності транспортної 

галузі є послуги, які є частиною транспортної діяльності, до основних видів якої відносяться: 

транспортування, управлінська діяльність в галузі транспорту, посередницька та режимоутворююча 

діяльність. Продукція транспорту має особливості, порівняно з продукцією інших галузей національної 

економіки. 

Економічна діяльність у транспортній галузі є акумуляційним показником від економічної 

діяльності видів транспорту: залізничного, водного (морського та річкового), автомобільного, 

авіаційного, міського, трубопровідного. Економічну діяльність потрібно враховувати в системі 

управління транспортною галуззю.

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці методів та моделей забезпечення 

економічної безпеки транспортної галузі з урахуванням наведеної структури системи управління її 

економічної діяльності.
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МОНІТОРИНГ ТЕНДЕНЦІЙ ДЕРЖАВНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ

Abstract. The presented describes results of monitoring the effec�veness of public management 

in Ukraine. The problem of public administra�on effec�ve system forma�on, which aims at the 

realiza�on of na�onal interests of the society and every individual separately, considered. In ar�cle 

the basic theore�cal founda�ons of public management. In the ar�cle analyzed global trends in the 

implementa�on of government administra�ve management in public administra�on. The authors 

focus on the role of administra�ve and public management in the implementa�on of administra�ve 

reform, which main goal is to improve the efficiency of public administra�on. Also, qualita�ve 

and quan�ta�ve indicators, which give the opportunity to evaluate the impact of trends in public 

management in Ukraine, were monitored. A�en�on was paid to the analysis of the qualita�ve 

and quan�ta�ve composi�on of public service. Based on the analysis of public administra�on 

management concept development and reforming efforts in developed countries the expediency of 

introduc�on of administra�ve and public management in the implementa�on of the administra�ve 

reform was achieved.

Key words: administra�ve and public management, administra�ve reform, trends monitoring, 

prospects of implementa�on.

Постановка проблеми.  Стало очевидним, що без системи державного управління,  яка переслідує 
національні інтереси, якість життя  індивіда і суспільства в цілому в Україні ніколи не буде відповідати 
стандартам розвинутих країн. Аналіз еволюції та сучасних світових тенденцій реформування 
державного управління дозволяє розглядати  адміністративно-державний менеджмент як інструмент 
реалізації адміністративної реформи. 

Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, а також аналіз результатів демократичних 
перетворень крізь призму впливу сучасних світових тенденцій свідчать про необхідність підвищення 
ефективності та результативності державного управління, зокрема шляхом реформування 
адміністративної системи. 

Ендогенні та екзогенні фактори впливу на процес реалізації адміністративної реформи в Україні 
сьогодні суттєво різняться з факторами впливу в інших країнах. Доведено необхідність впровадження 
в систему управління державною службою фахівців та сучасних інструментів з бізнесу. Зокрема 
реалізацію концепції “Електронної демократії” як одного з засобів боротьби з корупцією і підвищення 
якості державної послуги. Здійснимо моніторинг стану реалізації концепції  державного менеджменту 
в Україні.

Аналіз досліджень і публікацій. До фундаментальних досліджень теорії і практики 
адміністративного менеджменту віднесено праці А. Файоля, М. Вебера, Л. Урвіка. Проблемам 
адміністративного менеджменту у сучасних умовах присвячені наукові видання зарубіжних вчених  
О.В. Райченко, І. Адізеса та А.Н. Фомичева. До робіт українських науковців віднесено навчальний 
посібник Б.В. Новікова, Г.Ф. Сініока, П.В. Круша, наукові публікації  І.С. Смірнової, О.М. Антіпова 
та І.С. Педак. Вітчизняними авторами були досягнуті наукові результати в галузі теоретичних основ 
вирішення даної проблеми, разом з тим, аналіз публікацій вчених з проблем адміністративного 
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менеджменту свідчить, що в теорії адміністративного менеджменту існують різні позиції щодо сутності 
і реалізації механізмів адміністративно-державного менеджменту. 

Як відомо, свої завдання держава вирішує через систему адміністративно-державного управління, 
що є комплексним соціально-економічним  інститутом. Саме тому є актуальним сьогодні розвиток 
теорії та практики адміністративно-державного менеджменту.

Мета і завдання дослідження. Здійснити моніторинг стану реалізації концепції  державного 
менеджменту в Україні. Розглянути перспективи впровадження державного менеджменту в Україні.

Виклад основного матеріалу.  Поширеним явищем реформування державного управління 
є перехід від ієрархічних систем управління з централізованою інституціональною організацією 
до децентралізованих адміністративних форм, які забезпечують політичний контроль і суспільну 
підтримку політичних рішень. 

Актуальним  сьогодні є механізм демократизації прийняття політичних рішень у сфері виробництва 
суспільних благ. Є модель політичної мережі, яка дозволяє усунути вади ринкового саморегулювання, 
контролювати публічно-управлінський апарат та суб’єктів з виробництва суспільних благ, активізувати 
людський капітал як фактор територіального розвитку.

Уряд функціонує на трьох рівнях організаційної структури держави: 
– система найвищих інстанцій влади, що об’єднує уряд та інші центральні установи, які 

формують і реалізують внутрішню і зовнішню політику; 
– система середнього рівня влади, утворена апаратами середньої ланки (регіональний рівень); 
– система різних форм самоврядування. 
Сучасний аспект взаємодії держави і громадянського суспільства в державному управлінні є дуже 

важливим на відміну від традиційного бачення державного управління як організуючого і регулюючого 
впливу держави на суспільну життєдіяльність людей з метою її упорядкування, зберігання або 
перетворення, що спирається на її владну силу. 

Хоча керівництво у новому державному менеджменті протиставляється адмініструванню, воно 
не створює концептуально значиму нову теорію, а представляє собою продовження пошуку нових 
способів державного управління, що відображається вже у теорії політичних мереж.

Еволюція менеджменту у державному управлінні привела до появи таких нових понять, як 
“належне врядування” (good governance), “глобальне врядування” (global governance), “зайняте 
врядування” (engaged governance) тощо1.  

Дональд Кеттл, який  досліджував адміністративне управління,  зазначає, що Всесвітня революція 
в державному управлінні, яка розпочалася на початку 90-х років ХХ століття, має шість головних ознак 
та пріоритетних напрямів2:

1. Ефективність – в 1980-х роках розпочалося глобальне реформування в сфері державного 
управління. Ці реформи націлені на досягнення широкомасштабних завдань: переосмислення ролі 
держави й урядових організацій та їх взаємовідносин з громадянами.

2. Маркетизація. Уряди багатьох країн намагалися запровадити ринкові стимули і систему 
державного управління з метою усунення недоліків характерних для бюрократії. 

3. Орієнтація на надання послуг. Поширилася практика створення й стимулювання 
альтернативних систем надання послуг, орієнтованих, насамперед, на задоволення потреб споживача. 
З метою реалізації таких завдань запроваджувалися спеціальні програми підготовки адміністративних 
менеджерів, орієнтованих на задоволення попиту споживача.

4. Децентралізація. Зміщення центру реалізації різноманітних програм та адміністративних дій 
на нижчі рівні управління.

5. Розробка та здійснення політики – відокремлення практичного управління  від політики. Уряди 
багатьох країн наслідували приклад Нової Зеландії, розділивши функції управління на два напрями 
– функції закупівлі адміністративних послуг від функцій безпосереднього виробництва і надання таких 
послуг.

6. Персональна відповідальність за результати роботи. Ефективність роботи влади оцінюється 
не за показниками виконаних заходів, завдань і використаних коштів, а за показниками досягнутих 
результатів та корисності для безпосереднього споживача державних послуг.

1 Пасічник, М.В. Механізми впровадження нового публічного менеджменту: досвід США. <http://academy.gov.
ua/ej/ej9/doc_pdf/Pasichnyk_MV.pdf>.
2 Мельтюхова, Н.М. (2010). Зарубіжний досвід публічного адміністрування: метод. рек. К.: НАДУ, 19.
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Вищезазначені напрями реформування державного управління у різних країнах світу в загальному 
прояві були спрямовані на заміну традиційних засобів і способів адміністрування більш ринковими 
механізмами адміністративного впливу. 

Україна знаходиться на етапі свого становлення та росту. 2014 рік не можна вважати звичайним 
пересічним роком становлення, але потрібно прийняти важкі реалії і врахувати їх при подальшому 
розроблені стратегій розвитку нашої держави. 

Проведемо моніторинг впровадження тенденцій концепції державного менеджменту в Україні. 
Як видно з табл.1 та рис.1. динаміка зміни кількості держаних службовців в Україні варіюється 

з року в рік, а у 2013 спостерігається помітне збільшення порівняно з попереднім періодом. Особливо 
збільшується кількість державних службовців центральних органів влади всіх рівнів, судової системи і 
прокуратури. Значне зменшення наукової і консультаційної складової у системі державного управління 
свідчить про незацікавленість тодішньої влади у державному управлінні, спрямованому на підвищення 
якості українського суспільства.

Основою для адміністративної реформи в Україні є Стратегія сталого розвитку України 
до 2020 року, Національна антикорупційна стратегія, Стратегія національної безпеки України, 
Стратегія реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на 
період до 2017, яка  передбачає удосконалення правового регулювання державної служби відповідно до 
європейських принципів ефективного врядування, що передбачають використання в державній службі 
прийомів маркетингу і стратегічного планування.

Проблемою в державній службі України є громіздка застаріла організаційна структура органів 
державної влади, яка не сприймає інновацій і не відкрита до зовнішніх змін. Тож, доцільно переглянути 
чисельність державних службовців і динаміку їх змін, яка представлена в табл. 2.  

Як видно з таблиці 2, за  даними 2014 року за трьохмісячний період у більшості центральних 
органів влади облікова чисельність штатних працівників зменшилась в межах від 1 до 6%, хоча в 
таких органах як Кабінет Міністрів, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство  закордонних справ, 
Міністерство молоді та спорту спостерігалась позитивна динаміка збільшення кількості працюючих, 
що у свою чергу, може бути пов’язано з теперішньою ситуацією в країні. 

В Києві сьогодні працює близько 40 тис. державних службовців, а про ефективність і 
результативність роботи державного апарату важко сказати щось позитивне. Мова іде не про кількість, 
а якість, а саме кваліфікаційний рівень працівників і їхнє розуміння своєї ролі у загальному механізмі 
формування і реалізації державної політики3. 

Як свідчать дані табл. 3, станом на початок 2014 року, у загальній структурі зайнятих у корпусі 
державної служби науковий ступінь чи вчене звання мали лише 0,6% працюючих, повну вищу освіту ще 
88,5%, а інші 10,9% представляють недостатньо кваліфікований персонал. При цьому, варто  відзначити, 
що низько кваліфікованими являються приблизно 4% керівників (у % до загальної кількості державних 
службовців відповідної категорії). Варто також зазначити, що значна кількість працівників корпусу, які 
мають вищу освіту, мають її не профільну4.

Кабінет Міністрів має намір скоротити 20% державних службовців у 2015 році.
Прем’єр-міністр зазначив, що йдеться про скорочення близько 50 тисяч чиновників. Зі слів 

прем’єра, ідея уряду в цьому питанні полягає в тому, щоб скоротити кількість чиновників, але підвищити 
якість їхньої роботи. На думку уряду, висока якість роботи чиновників буде означати і можливість 
отримувати вищу заробітну плату.

Як відомо, в грудні 2014 року Кабмін зобов’язався скоротити державний апарат на 10% в 2015 
році. У жовтні 2014 Національне агентство з питань державної служби констатувало скорочення 
кількості держслужбовців на 27 тисяч осіб.

Новий уряд з метою підвищення  якості  державних службовців звернувся до Фонду “Відродження” 
Національної Ради Реформ з проханням розширити фінансування низки ініціатив щодо реформування 
державної служби. Так, в рамках цієї співпраці відбулось залучення всесвітньовідомих агентств з підбору 
персоналу до пошуку найкращих кадрів для системи державного управління. Йдеться насамперед про 
склад нового Уряду, про можливих міністрів, заступників міністрів, керівників департаментів. 

3 Концепція Державної цільової програми розвитку державної служби на 2012-2016 роки <http://www.rada.gov.ua>.
4 Мостовий Г., Бабаєв В. (2010). Формування штатного кадрового резерву як перспективний напрям забезпечення 
державної служби кадрами нової генерації. Вісник Національної академії державного управління при Президентові 
України. № 3, 240.
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Таб. 1
Загальна кількість державних службовців України у 2009-2013 роках1

Державні органи і установи
Кількість державних службовців по роках, осіб

2009 2010 2011 2012 2013

Органи і установи, що забезпечують здійснення 
повноважень Президента України, Верховної Ради 
України та Кабінету Міністрів України

4704 4440 4131 3397 4247

Державні органи України 3761 3691 2745 2806 2936

Міністерства 7523 7369 6533 6480 8723

ЦОВВ 9418 9420 9149 10021 10674

Територіальні органи міністерств, інших ЦОВВ 155 099 153 474 143776 149562 203110

Органи державної влади АР Крим 418 409 428 451 443

Місцеві державні адміністрації 75124 72511 70981 69222 71495

Підприємства, організації та установи, посади 
керівних працівників та спеціалістів яких віднесені 
до посад державних службовців

310 325 311 309 301

Органи судової системи і прокуратури 26576 27450 29639 32096 32952

Наукові, консультаційні та дорадчі органи 475 411 411 395 389

Всього державних службовців 283408 279500 268104 274739 335270

1 Канавець, М. (2014). Державна служба в цифрах 2014. Національне агентство України з питань державної 
служби, 4. 
2 Канавець, М. (2014). Державна служба в цифрах 2014. Національне агентство України з питань державної 

служби, 5.

Рис. 1. Динаміка загальної кількості державних службовців у 2009-2013 рр.2
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Таб. 2 
Чисельність скорочених працівників в міністерствах України у 2014 р1.

Органи влади
Облікова кількість 

штатних працівників 
на 31.03.2014, осіб

Облікова 
кількість штатних 

працівників на 
30.06.2014, осіб

Зміна, 
%

Адміністрація президента - 488 -

Верховна рада 1538 1524 –0,9

Державна фіскальна служба 1921 1896 –1,3

Кабінет міністрів 618 635 2,8

Міністерство аграрної політики та продовольства 376 364 –3,2

Міністерство внутрішніх справ 700 734 4,9

Міністерство екології і природних ресурсів 231 231 0

Міністерство економічного розвитку та торгівлі 1248 1234 –1,1

Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості

414 405 –2,2

Міністерство закордонних справ 686 693 1

Міністерство культури 232 219 –5,6

Міністерство молоді та спорту 129 132 2,3

Міністерство освіти та науки 263 256 –2,7

Міністерство охорони здоров’я 256 247 –3,5

Міністерство регіонального розвитку,  
будівництва та ЖКГ

433 409 –5,5

Міністерство соціальної політики - 463 -

Міністерство фінансів - 778 -

Міністерство юстиції 725 719 –0,8

Міністерство інфраструктури 302 298 –4,3

Міністерство оборони - 562 -

1 Проект CASE України «Ціна держави». <http://www.costua.com/news/93-fired-cs>.
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Співпрацювали з двома світовими агентствами із найбільшим досвідом роботи з державним 
сектором у провідних країнах світу Pedersеn & Partners та WE Korn Ferry. Компанії мають успішний 
досвід пошуку кандидатів на керівні посади в урядах Великої Британії, США, Саудівської Аравії та 
інших країн.

Залучення міжнародних агентств для відбору кандидатів на керівні посади є важливим кроком 
вперед. Зарубіжний досвід свідчить, що залучення іноземців є ефективним, але для початку на посаду 
консультантів та радників, а не доручати зразу ж посаду міністра і доступ до державної таємниці. 

Загрозою реалізації адміністративної реформи в Україні є високий рівень корупції, який 
характеризується індексом сприйняття корупції. Індекс сприйняття корупції (англ. Corruption Perceptions 
Index, CPI) – щорічний рейтинг країн світу, що укладається організацією Transparency International з 
1995 року. Країни у рейтингу впорядковані за показником рівня корупції, який базується на оцінках 
підприємців та аналітиків за десятибальною шкалою. Згідно даного індексу Україна посідає в світі в 
2010 році – 134 місце, в 2012 році – 144 місце. Даний індекс показує, що діяльність державних органів 
управління є неефективною.

Сьогодні задля подолання корупції і сприянню впровадження реформ державні підприємства 
залучають до співпраці провідні консалтингові та аудиторські компанії. Наприклад, Міністерство 
аграрної політики і продовольства звернулась за допомогою до провідних світових аудиторських 
компаній для перевірки їх фінансової результативності. Їхня основна мета – зменшити корупційні 
ризики та підвищити ефективність, прибутковість через забезпечення прозорості їх діяльності. Мова 
про такі аудиторські компанії як:  PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG.

Висновки. Україна знаходиться сьогодні на роздоріжжі. І те, що нам необхідний реабілітаційний 
пакет реформ є очевидним фактом. Інша справа, чи готова Україна до впровадження та реалізації 
державного менеджменту на урядовому рівні? Для реалізації програми виходу національної економіки 
України з тотальної кризи необхідно створити мобільну систему державного управління. 

Аналіз сучасних тенденцій реформування управлінської моделі в Україні свідчить про те, що 
вона рухається до моделі нового державного менеджменту. 

Результативність перетворень в державному управління залежить від мотивації політиків.
Ефективність державної служби певним чином тотожна ефективності діяльності органів державної 

влади, іншими словами апарату управління. Тому в центрі уваги мають бути питання макроекономіки, 
мікроекономіки, державного управління, теорії організацій та управління персоналом.

Перехід до держави як виробника послуг і товарів зумовлює підвищення значення поняття 
високоефективного державного апарату та державного сектору. 

Певним проривом в області реформування системи державного управління можна вважати 
адаптацію ефективних управлінських  бізнес-технологій в державне управління. Впровадження 
в практику  принципів Public Management и New Public Management сприяло підвищенню якості 
державної послуги в розвинутих країнах.
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ПРОЦЕДУРА КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ВАЛЮТИ

Abstract. The current ar�cle deals with the economic-mathema�cal model of managing buying 

and selling currency. The proposed model of managing the procedure of buying and sale currency 

and the process of resource alloca�on management, which are going to the purchase and sale of 

currency, based on the issues that are faced by the subjects of economic and financial coopera�on. 

For this purpose it was used the methods of game theory. The tools of game theory enable us with 

the help of informa�on about ini�al financial resources (both hryvna and dollar) growth rates, which 

have emerged, the dollar exchange rate (the NBU, both buying and selling USD at during the trading 

sessions), to determine the �me of possible sale of dollars and the hryvna, find various advantages 

and op�mal management strategies. The approach that was offered can be useful in maintaining 

the stability of the na�onal currency – the hryvna.
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Проблема збереження стабільного курсу валюти і розробки процедури управління валютним 
курсом є однією з найважливіших в економічній та фінансовій сферах1,2. Існує багато різних інструментів 
управління валютним курсом, проте не завжди вони виявляються ефективними, оскільки в основному 
ці інструменти не є інструментами прямої дії, а впливають на курс опосередкованим чином, через ті 
чи інші фактори, вплив яких на курс проявляється неявним чином3. У запропонованій нижче моделі 
управління процедурою купівлі-продажу валюти процес управління розподілу ресурсами, що йдуть на 
купівлю і продаж валюти описаний таким чином, що це дозволяє управляти валютним курсом “прямим” 
чином, виходячи із завдань, що стоять перед суб’єктами економічної та фінансової взаємодії.

Модель управління валютним курсом в процедурі купівлі-продажу валюти

На міжбанківському валютному ринку є дві групи учасників - група покупців валюти 
(американського долара) і група покупців національної валюти (продавців американського долара). 
Будемо вважати, що група покупців валюти представляє собою одного узагальненого агента з купівлі 
валюти (долара) - гравця I, а група покупців національної валюти (продавців американського доллара) -  
іншого узагальненого агента з купівлі національної валюти (гривні) - гравця II. Крім того, передбачається, 
що до початку торгів Національним банком України встановлено курс долара по відношенню до гривні, 
рівний k

nbu
, тобто 1 $ = k

nbu
, (гривень). До моменту початку торгів гравець I має x (грн) для покупки 

валюти (американського долара), а гравець II має y (доларів) для покупки гривні (продажу доларів). 
Опишемо процедуру купівлі-продажу доларів і гривні на ринку. До моменту початку торгів (t = 0) 
гравці I і II, поповнюють наявні у них обсяги гривні і доларів x(0) (грн) і y(0) (дол) і мають такими 
обсягами гривні і доларів α*x(0) и β*y(0), відповідно (α и β-темпи зростання обсягів гривні і доларів). 
Потім гравці виділяють, відповідно, u(0)*α*x(0) (0≤u(0)≤1) гривень и v(0)*β*y(0) (0≤v(0)≤1) доларів 
на купівлю доларів і гривні. Вважається, що в момент проведення торговельної сесії курси купівлі і 
продажу долара склали k

pok
і k

prod
. Тоді, обсяги гривні і доларів у гравців I і II в результаті проведення 

торговельної сесії склали x(1) і y(1) відповідно, де x(1) і (1) визначаються з співвідношень:

  x(1) = α*x(0) – u(0)*α*x(0)*[1 – (k
nbu

/k
prod

)] + v(0)*β*y(0)*[k
nbu 

– k
pok

];

  y(1) = β*y(0) – v(0)*β*y(0)*[1 – (k
pok

/k
nbu

)]+u(0)*α*x(0)*[(1/k
nbu

) – (1/k
prod

)].

1 Шаров, О. (2013). Перспективи валютної інтеграції на пострадянському просторі: Вісник НБУ. Січень, 12-19.
2 Богомолов, О.Т.(2005). Валютный коридор в экономической глобализации: Материалы круглого стола 
«Противоречия процессов валютно-финансовой интеграции в регионе СНГ». Москва: ИМЭПИ РАН.
3 Brabant, J.M. (1991). Convertibility in Eastern Europe Through a Payments Union: Currency Convertibility in Eastern 
Europe. Washington, D.C. 
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Опишемо докладніше, що означають дані співвідношення. Гравець I, керуючий гривневої масою, 

виділяє частину гривневої маси u(0)*α*x(0) на покупку доларів. На виділену величину гривневої маси 

він купує величину [u(0)*α*x(0)/k
prod

] доларів, яку йому продає гравець II за курсом продажу доларів 

k
prod

, що склався на цій торговій сесії. Це означає, що гравець I, замість гривневої маси u(0)*α*x(0), 

яку він виділив на покупку доларів, придбав долари, обсяг яких оцінюється в (k
nbu

/k
prod

)*u(0)*α*x(0) 

гривень. І, отже, перший гравець після проведення ним процедури купівлі долара, має фінансових 

ресурсів у гривневому еквіваленті, рівному α*x(0) – u(0)*α*x(0)*[1 – (k
nbu

/k
prod

)]. Крім купівлі доларів 

першим гравцем, на торговельній сесії відбувається продаж доларів (купівля гривні) другим гравцем. 

На купівлю гривні гравець II виділяє v(0)*β*y(0) доларів, які гравець I купує у гравця II за курсом 

купівлі k
pok

. Отже, після процедури продажу другим гравцем доларів в обсязі v(0)*β*y(0), у першого 

гравця додасться фінансових ресурсів на величину v(0)*β*y(0)*[k
nbu 

– k
pok

], в гривневому еквіваленті. 

Таким чином, у першого гравця, після проведення торговельної сесії, фінансових ресурсів, у гривневому 

еквіваленті, буде: α*x(0) – u(0)*α*x(0)*[1 – (k
nbu

/k
prod

)] + v(0)*β*y(0)*[k
nbu

 – k
pok

]. Аналогічно йде справа 

з фінансовими ресурсами другого гравця. На виділену на купівлю гривні величину v(0)*β*y(0) доларів, 

другий гравець купує гривневу масу в обсязі v(0)*β*y(0)*k
pok

, що призводить до того, що фінансові 

ресурси другого гравця, в доларовому еквіваленті, зменшаться на величину v(0)*β*y(0)*[1 – (k
pok

/k
nbu

)]. 

Крім того, з урахуванням того, що перший гравець “самостійно” купував долари у другого гравця, 

доларовий еквівалент фінансових ресурсів збільшиться на величину u(0)*α*x(0)*[(1/k
nbu

) – (1/k
prod

)]. 

Отже, за підсумками торгової сесії, у другого гравця залишиться фінансових ресурсів, в доларовому 

еквіваленті, в обсязі, що дорівнює β*y(0) – v(0)*β*y(0)*[1 – (k
pok

/k
nbu

)]+u(0)*α*x(0)*[(1/k
nbu

) – (1/k
prod

)].

Тоді, в момент t = 1 можливі такі варіанти:

    1) x(1) ≥ 0, y(1) < 0;  2) x(1) < 0, y(1) ≥ 0;

    3) x(1) < 0, y(1) < 0;  4) x(1) ≥ 0, y(1) ≥ 0. 

Перший варіант відповідає випадку повного продажу доларів і, отже, в рамках сформульованих 

припущень, процедура купівлі-продажу доларів закінчилася. Другий варіант відповідає випадку 

повного продажу гривні і, отже, в рамках сформульованих припущень, процедура купівлі-продажу 

доларів закінчилася. Третій варіант, формально можливий, а фактично немає, відповідає випадку і 

повного продажу і доларів і гривні. Процедура купівлі-продажу доларів закінчилася. Відзначимо, 

що фраза про те, що третій варіант фактично неможливий, означає наступне, що у співвідношеннях 

закладений принцип збереження грошової маси, тому одночасне зменшення “до нуля” фінансових 

ресурсів неможливо. Четвертий варіант відповідає випадку, коли у гравців залишилися і гривнева 

маса і доларова і, отже, є можливість продовження процедури купівлі-продажу доларів, за аналогією з 

вищеописаною процедурою.

Інструментарій теорії ігор4 дозволяє за інформацією про початкові фінансовi ресурси (як 

гривневі, так і доларові), темпи їх зростання, що склалися, курси долара (як НБУ, так і купівлі, продажу 

долара на торговій сесії), визначити час можливого   повного продажу як доларів, так і гривні, знайти 

оптимальні стратегії управління. Крім того, він дозволяє визначити області початкових фінансових 

ресурсів (гривневих і доларових) сторін, що беруть участь у процедурі купівлі-продажу долара і 

гривні, що мають властивість: якщо процедура купівлі-продажу долара, гривні почалася з обсягами 

доларів і гривні, що належать даній області фінансових ресурсів, то в один з моментів часу можлива 

повна продаж або доларів, або гривні, або процедуру купівлі-продажу доларів можна продовжувати як 

завгодно довго. Для цього вирішується багатокрокова гра якості з двома термінальними поверхнями5 

, вирішення якої полягає у визначенні множин переваги сторін, а також стратегій купівлі-продажу 

(управляючих впливів), застосовуючи які можливе отримання результатів, бажаних для кожної сторони. 

Під множиною переваги кожної зі сторін процедури купівлі-продажу доларів, гривні, мається на увазі 

множина повного продажу валюти (долара, гривні) протилежною стороною даного процесу.

У роботі наводиться рішення такої багатокрокової гри. Поряд з цим вирішується оптимізаційна 

задача, по знаходженню стратегій купівлі-продажу доларів, що дозволяєть оптимізувати співвідношення 

гривні до долара. Запропонований підхід може бути корисним при підтримці стабільності національної 

валюти - гривні.

4 Красовский, Н.Н., Субботин, А.И. (1974). Позиционные дифференциальные игры. Москва: Наука.
5 Чикрий, А.А. (1971). Об одном классе линейных дискретных игр качества: Кибернетика. 6,103-106.
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Формулювання задачі

Наведену вище процедуру купівлі-продажу долара-гривні будемо розглядати в рамках схеми 

позиційної багатокрокової гри з повною інформацією6. В рамках цієї схеми дана процедура “породжує” 

два завдання - з точки зору першого гравця-союзника і з точки зору другого гравця-cоюзника. Внаслідок 

симетричності досить обмежитися однією з них, наприклад - з точки зору першого гравця-союзника. Для 

цього визначимо стратегії першого гравця-союзника. Позначимо через Т = {0, 1, ...} дискретну множину, 

яка характеризує зміну тимчасового параметра. Відзначимо, що часовий крок може відповідати дню 

проведення торговельної сесії.

Визначення. Чистої стратегією першого гравця-союзника називається функція u:  

T*[0,1]*[0,1] → [0,1], що ставить стану інформації (позиції) (t, (x(0), y(0))) значення u(t, (x(0), y(0)):  

0 ≤ u(t, (x(0), y(0))) ≤ 1.

Іншими словами, чистою стратегією першого гравця-союзника є функція, яка ставить стану 

інформації в момент t величину u(t,(x(0),y (0)), яка визначає обсяг гривневої маси, яку він виділив 

для покупки доларів на торговій сесії. Відносно інформованості гравця-супротивника (в рамках схеми 

позиційної гри) ніяких припущень не робиться, що еквівалентно тому, що гравець-супротивник вибирає 

свій керуючий вплив v(t) на підставі будь-якої інформації. Множина переваги першого гравця W
1
 буде 

визначатися таким чином.

W
1
 – це множина початкових фінансових ресурсів (x(0), y(0)) гравців, що володіють властивістю: 

для таких початкових фінансових ресурсів існує стратегія першого гравця, яка для будь-яких реалізацій 

стратегії другого гравця “приводить” в один з моментів часу t = k + 1 стан системи (x(t), y(t)) в таке, при 

якому буде виконуватися умова (1). При цьому у другого гравця не існує стратегії, яка може “привести” 

до виконання умов (2) або (3) в один з попередніх моментів часу. Стратегія першого гравця, що володіє 

зазначеною властивістю, називається оптимальною. Рішення завдання 1 полягає в знаходженні 

множини переваги першого гравця і його оптимальних стратегій.

Рішення завдання 1.

Введемо позначення:  s
1
 = 1 – (K

pok
/K

nbu
); s

2
 = (1/K

nbu
) – (1/K

prod
);

    s′1 = s
1 
*K

nbu
; s′2 = s

2
 * K

nbu
;

Можливі (потенційно) чотири випадки:

    а) s
1
 > 0, s

2
 ≤ 0;

    б) s
1
 ≤ 0, s

2
 > 0;

    в) s
1
 > 0, s

2
 > 0;

    с) s
1
 ≤ 0, s

2
 ≤ 0.

У випадку а) і (β/α + s′
2
 – 1) > 0 існує нескінченнє (рахункове) число множин переваги Wi

1
 першого 

гравця-союзника, що мають властивість, що якщо (x(0), y(0)) ∈ Wi
1
, то перший гравець за i кроків зможе 

отримати виконання умови (1), як би не діяв другий гравець. Причому у другого гравця існує стратегія, 

яка не дозволяє першому гравцеві отримати виконання умови (1) за менше число кроків. Множина Wi
1
 

записується таким чином:

Wi
1
 = { (x(0), y(0)) : k(i-1)*x(0) ≤ y(0) < k(i)*x(0)},

де k(i) = (α/β)*[– s
2
 – s′2 *k(i – 1) + k(i – 1)], k(0) = 0.

Об’єднання множин Wi
1
 визначає множину переваги першого гравця W

1
, яке записується таким 

чином:

W
1
 = {(x(0), y(0)) : y(0) < q*x(0)}, 

де q = (– s
2
)/[β/α + s′2 – 1]; причому з будь-якого стану (x(0),y(0)) цієї множини перший гравець за 

кінцеве число кроків може досягти виконання умови (1).

У випадку а) і (β/α + s′2 – 1) ≤ 0 існує кінцеве число множин переваги Wi
1
 першого гравця-

союзника, що мають властивість, що якщо (x(0), y(0)) ∈ Wi
1
, то перший гравець за i кроків зможе 

отримати виконання умови (1), як би не діяв другий гравець. Причому у другого гравця існує стратегія, 

6 Линдер, Н.В. (1994). Многошаговая игра качества двух экономических систем: Кибернетика и системный анализ. 
5, 45-56.
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яка не дозволяє першому гравцеві отримати виконання умови (1) за менше число кроків. Множина Wi
1
 

записується таким чином:

Wi
1
 = {(x(0), y(0)) : k(i – 1)*x(0) ≤ y(0) < k(i)*x(0)},

де k(i) = (α/β)*[– s
2
 – s′2 *k(i – 1) + k(i – 1)], k(0) = 0.

Об’єднання множин Wi
1
 визначає множину переваги першого гравця W

1
, яка співпадає з R2

+
.

Оптимальна стратегія першого гравця-союзника полягає у виділенні всієї наявної гривневої маси 

на покупку доларів. Ігроку-противнику “наказується” утриматися від покупки гривні.

У випадку б) перший гравець-союзник не може “побудувати” свою множину переваги, так як 

при такому співвідношенні параметрів ситуація стає кращою для другого гравця і, отже, при вирішенні 

завдання 2, з точки зору другого гравця-союзника (рішення якої призводить не будемо) другий гравець 

абсолютно аналогічно знайде і свою множину переваги і свою оптимальну стратегію.

У разі в) множин переваги у гравців немає, так як при такому співвідношенні параметрів у них 

будуть в наявності і гривнева маса і доларова як завгодно довго.

Випадок c) неможливий, оскільки за визначенням курс купівлі долара не може бути більше курсу 

його продажу.

З урахуванням вищенаведеного можна сказати, що тільки в двох з чотирьох випадків можливі 

ситуації, що призводять або до необмеженого зростання співвідношення (гривня/долар), або до 

необмеженого росту співвідношення (долар/гривня). У двох інших випадках цього не відбувається.

Так як необмежене зростання співвідношення (гривня/долар) або співвідношення (долар/

гривня) небажаний, то природним є прагнення “зменшити” область W
1
, з метою збільшення області 

стабільності співвідношення (гривня/долар). Як неважко бачити, це стає можливим, якщо відношення 

(β/α) буде як завгодно великим, тобто темп зростання доларової маси на міжбанківському валютному 

ринку, повинен істотно перевищувати темп зростання гривневої маси. Національний банк України має 

достатньо інструментів для того, щоб це здійснити.

Національний банк України зацікавлений в керованості співвідношень або (гривня/долар), 

або (долар/гривня). Запис змінних x(i), y(i) дозволяє це здійснювати. Можна, наприклад, розглянути 

задачу знаходження параметрів u* и v*, що доставляють мінімальне по u, і максимальне по v, 

значення відношенню (гривня/долар), в області (x(0), y(0)), що не належить W
1
. Будемо вважати, що 

гра з одним кроком, тобто це означає, що має місце тільки одна торгова сесія. Введемо позначення:  

P(u(0), v(0)) = {[α*x(0) – u(0)*α*x(0)*s′2 + v(0)*β*y(0)*s′1]/[β*y(0) – v(0)*β*y(0)*s
1 

+ u(0)*β*x(0)*s
2
)] 

(P(...) – це показник якості). 

Неважко бачити, що не існує значення гри на квадраті [0,1] * [0,1] з даними показником якості в 

класі чистих стратегій7. Однак існують оптимальні змішані стратегії σ* (першого гравця) і µ* (другого 

гравця), так як показник якості (в області (x(0), y(0)), що не належить W
1
) є безперервною функцією8. 

Слід зазначити, що для практики інформація про існування оптимальних змішаних стратегій не є 

конструктивною. Тому, замість задачі оптимізації зазначеного показника можна розглянути задачу 

про знаходження можини таких (u (0), v (0)), при яких відношення [x(0)/y(0)] знаходиться в певних 

“рамках”, наприклад: δ*К
nbu 

≤ [x(0)/y(0)] ≤ λ *К
nbu

, що означає, що керуючі впливи (u(0), v(0)) повинні 

бути такими:

1) α*x(0) – u(0)*α*x(0)*s′2 + v(0)*β*y(0)*s′1 ≤ λ*К
nbu

*[β*y(0) – v(0)*β*y(0)*s
1
+ u(0)*α*x(0)*s

1
)];

2) δ*К
nbu

*[β*y(0) – v(0)*β*y(0)*s
1
 + u(0)*α*x(0)*s

2
)] ≤ α*x(0)-(0)*α*x(0)*s′2 + v(0)*β*y(0)*s′1;

3) (u(0), v(0)) ∈ [0,1]*[0,1].

І, тоді вибором керуючих впливів (u(0), v(0)) з множини таким чином визначаємих “допустимих” 

(u(0), v(0)), буде можливо “підтримувати” ставлення [x(0)/y(0)] в необхідних “рамках”.

Відзначимо, що, насправді, у розпорядженні гравців знаходяться не тільки управляючі дії  

(u(.), v(.)), але і всі параметри, що визначають процедуру купівлі-продажу валюти і, отже, можна 

управляти і ними для одержання необхідного результату.

7 Хоанг Туй. (1971). Об одном классе минимаксных задач: Кибернетика. 2, 115-118.
8 Печерский, С.Л., Беляева, А.А. (2001). Теория игр для экономистов. Вводный курс. Учебное пособие. Санкт-Петербург: 
Европейский университет. 



79

Volume 1 Issue 1 2015 EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT

Висновки

Розглянуту процедуру купівлі-продажу валюти можна розглянути “ширше”, тобто не тільки 

як купівлю-продажу валюти на міжбанківському валютному ринку, де керованість даної процедури 

налагоджена. Якщо ж розглянути її в рамках країни, то про керованість даною процедурою говорити 

не доводиться, і тоді стає правомочний ігровий підхід, який не виключає реалізацій з боку загального 

колективного контрагента (по відношенню до держави), що є найгіршими і, отже, стають можливі 

випадки, що призводять до нестабільності відносини [x(0)/y(0)] (гривні до долара) і навпаки. Тому, 

наведені в роботі результати можуть виявитися корисними для запобігання ситуацій курсової 

нестабільності, а також можуть дати деякі рекомендації з вибору керуючих впливів для підтримки 

курсової стабільності.
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THE CURRENT STATE AND PROSPECTS  
FOR THEDEVELOPMENT OF THE RUSSIAN  
MACHINE-BUILDING COMPLEX INTRODUCTION

Abstract. This ar�cle is dedicated to the problem of engineering industry development in 2010-

2012. Machine building crisis of 90sis addressed. The dynamics of the machine-building complexis 

shown. The main focus is made on the branches of engineering - heavy machinery and machine tools 

building. Sta�s�cs on heavy engineering and machine tool building is analyzed. The produc�on of 

equipment for the light industryis named as an important branch of na�onal economy. Func�oning 

sectors of machinery building is divided on transport engineering and automo�ve industry. It is 

stressed that manufacture of railway equipment in Russia in 2010-2012 has been stabilized. Among 

the tendencies of engineering industry development,several important factors are men�oned. 

Produc�on of electronic equipment will approach soon the level of 1990. Produc�on of trucks is 

expected to increase to 450-500 thousand cars per year. The overall results of the development of 

Russian machine-building complex is going to increase in the recent years.

Keywords: machine-building complex, heavy engineering, manufacturing of the railway equipment.

Mechanical engineering is a major industry of economics. It creates a material basis for the progressive 

development of industry and entire economy. After 1990machine-building complex of Russia entered a period 

of deep crisis. The crisis effectson industry of machine tools, production of mining equipment, locomotive, the 

production of trucks and agricultural machinery.

In this article, we will explore the development of machine-building complex in 2010–2012. 

Consequencesof the crisis have not been overcame yet.

Let us consider how mechanical engineering being the most important branch of the national economy 

and industry and the branch, which has been staggered by the crisis of 90-es most deeply, was developing 

during years 2010-2012. The dynamics of machine-building production is reflected1in Table 1.

Mechanical engineering plays an exceptional role not only in industrial development but in the 

development of all others sectors of the economy as well by providing them with capital assets and supplying 

the population of the country withconsumer durables. The core (bearing) branches of mechanical engineering 

are heavy engineering and machine-tool construction. Heavy engineering statistics indicates that the production 

of power engineering equipmentis consistently increasing, the maximum decline in its production fell on 2000, 

when theturbines production rate equaled to 2.1million kilowatts, howeverin 2010 it was already 9.2 million 

kilowatts, which is 4.38 times more. The branch of heavy engineering,within which the mining equipment is 

manufactured,is running down as heading machines production is constantly decreasing. Within the period 

from 1990 to 2010 manufacturing of the heading machines was reduced by 7.52 times. Let us consider the 

machine-tool construction development. The machine-tool construction suffered heavy losses during the 

years of economic reforms. Production of the lathes and the forging machines dropped ten times (!). During 

years 2010-2012 a trend towards stabilization of production at the machine-tools enterprises appeared and 

the metal-cutting lathes production increased during years 2010-2012 by 70%. Gradually the numerically 

controlled lathes production is also growing,while it was 130 lathes produced in 2010in 2012 it was  

already 166. The forging machines2 production became almost stable in the amount of 2.2–2.1 thousand units, 

it is certainly not enough for the Russian economy, but stabilization of the production should make us a little 

more optimistic.

A full-scale presentationof the construction and road machinery production statisticsin displayed by 

the table.It is possible to state that after 1991 the industry experienced a significant decline in production 

1 Russia in Figures of 2012. Statistical Collection. The Russian State Statistics Committee. Moscow, 2014.
2 Tsvetkov,  K.L. (2013).The Russian Productive Forces Development (Problems and Prospectsof the Russian Economy). 
Moscow, “Sputnik +” publishing house.
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Tab. 1

Production of main types of machinery and equipment

Product name Measuring unit 1990 1995 2000 2005 2010 2012

Turbines

Turbines million kilowatts 12.5 5.1 2.1 5.0 9.2 7.9

Heading machines piece 406 128 93 80 54 -

Metal-cutting lathes thousand pieces 74.2 18.0 8.9 4.9 2.0 3.4

Including numerically controlled lathes thousand pieces 16.7 0.28 0.18 0.28 0.13 0.166

Forging machines thousand pieces 27.3 2.2 1.2 1.5 2.2 2.1

Electric overhead cranes 
(including special ones)

piece 2943 370 638 729 2500 3000

Wheel-mounted cranes thousand pieces 14.0 3.7 2.4 4.7 2.9 4.8

Tower cranes with 5 tons and above 
carrying capacity

piece 2526 130 36 286 62 152

Excavators thousand pieces 23.1 5.2 3.4 3.6 2.1 1.9

Bulldozers
thousand pieces 14.1 2.4 3.0 1.8 0.91 1.37

Motor graders thousand pieces 4.8 1.2 1.7 1.0 0.94 0.86

Wheeled tractors thousand pieces 92.6 10.8 6.9 4.5 6.9 13.6

Tractor-mounted sowers thousand pieces 51.1 1.6 5.2 6.5 1.8 2.3

Tractor-drawn cultivators thousand pieces 101 2.0 4.7 8.8 25.6 24.2

Grain combine harvesters thousand pieces 65.7 6.2 5.2 7.5 4.3 5.8

Forage combine harvesters thousand pieces 10.1 0.5 0.5 0.7 0.3 0.9

Feed grinders thousand pieces 0.4 1.1 2.3 3.2 81.1 89.1

Milking machines thousand pieces 30.7 0.53 0.39 0.33 8.0 3.6

Crawler-mounted tractors thousand pieces 121 10.4 12.4 4.1 0.8 1.23

Spinning machines thousand pieces 1.51 0.13 0.008 0.02 - -

Weaving looms thousand pieces 18.34 1.89 0.095 0.095 0.003 0.064
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but the situation has stabilized by 2010-2012, thus the overhead cranesproduction increased by 12% for that 

period, the wheel-mounted cranes manufacturing rose by 65.5% (but still was behind the level of 1990), and 

the production of bulldozersincreased by 50.5%. In 2010-2012 the restoration of manufacturing of the tower 

cranes, which are the most important construction units, was set in. Their production increased by 2.45 times 

during years 2010-2012. At the same time the decline in the production of excavators (9.6%) and motor graders 

(8.6%)continued. Basing on the statistics one can conclude the following:

– Production within the branch in point is most closely connected with the situation in the Russian 

construction industry because a vast scale of house building [including cottage one] as well as road construction 

in our country is being conducted, and thenthe production of the equipment essential for these types of activities 

is mostly demanded.

– There is a need to improve the quality, to increase the specific capacity, reliability, maintainability 

and the ability to work in severe frosts and the ergonomics of the machinery produced at the machine-building 

enterprises.

Nextthe production of the agricultural machinery and equipment is going to be analyzed. The stabilization 

of production is characteristic of that branch of the machine-building complex. For instance, production of the 

grain combine harvesters increased by 34.88% within 2010-2012 [but in relation to 1990itfell by 11.3 times in 

2012]. Tractors production also increased. The output increased by 97.1% regarding the wheeled tractors and 

by 53.8% regarding the crawler-mounted tractors during 2010-2012 [however, this does not compensate for 

the decline in production after 19903]. Production of the feed grinders is being stepped upsuccessfully while 

production of the tractor-drawn cultivators and the tractor-mounted sowers is being restored. It is impossible 

to revive the machine-building sector without the grain combine harvesters and tractors production being 

restored. In our opinion, manufacturing should be increasedto 20-30 thousand pieces of the grain harvesters 

and to 5-8 thousand pieces of the forage harvesters, it is also necessary to restorethe production of the potato 

harvesters and to extend the output of the wheeled tractors to 35-40 thousand pieces and to 20-24 thousand 

pieces of the crawler-mounted tractors.

Production of the equipment for the light industry is the next step of our observation. There is extremely 

scarce information about this sector in a statistical collection of the State Statistics Committee, however the 

depiction of manufacturing during 2010-2012 can be based even on these data. It gives facts about the spinning 

machines only for 2005 when 20 spinning machineswere produced; manufacturing of theweaving looms 

quickened in 2012 and amounted to 64 pieces produced. It is an indisputable progress comparing to 3 pieces 

produced in 2010, but does not meet the demand of the Russian textile industry.

The table below represents the production within the transport engineering and the automobile industry 

in 2010-20124.

3 Tsvetkov,  K.L. (2013).The Russian Productive Forces Development (Problems and Prospectsof the Russian Economy). 
Moscow, “Sputnik +” publishing house.
4 Russia in Figures of 2012. Statistical Collection. The Russian State Statistics Committee. Moscow, 2014.

Tab. 2

The railway equipment manufacturing

Product name Measuring unit 1990 1995 2000 2005 2010 2012

Electric locomotives production

unit unit 46 12 21 45 33 42

thousand horsepower thousand horsepower - 48 84 - - -

Diesel locomotives production

piece piece - 15 19 - - -

thousand horsepower thousand horsepower - 102 114 - - -

Main-line freight cars thousandpieces 25.1 7.1 4.0 35.2 50.5 71.7

Main-line passenger cars piece 1225 489 802 1221 1200 880

Including electric train cars piece - 211 398 - - -

Tram-cars piece - 293 72 - - -

Underground railway car piece 307 202 32 262 - -
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Manufacturing of the railway equipment in Russia became stable in 2010-2012. Production of electric 
locomotives came close to the level of 1990. There are no data on diesel locomotives production in the table, 
but the literary sources provide some information about the stabilization of the diesel locomotives production. 
Production of the passenger cars is successfully developing and, even there wasa decline in production by 
26.7% in 2010-2012, production capacities created allow the Russian companies to produce 1200-1250 cars 
in a year, which covers the needs of passenger transportation and exports. Manufacturing of the freight cars is 
growing rapidly; there is a high export quota in this product segment for years 2010-2012.

Let us examine the development of the automobile industry in 2010-2012. During thatperiodproduction 
of the passenger cars, buses, motorcycles and scooters was growing up. Thusmanufacturingincreased by 62.3% 
regarding the passenger cars, by 41.8% regarding the buses andby 150.5% regarding the motorcycles and 
scooters. Production of the passenger cars and the buses is developing successfully. The level ofthe motorcycles 
and scooters production of 2010 is a “crouch start” and, accordingly, the production of thismachinery is expected 
to increase greatly. Production of trucks is to be considered next. Since 1995, when production of the trucks 
decreased by 78.7% [compared to the rate of 1990], it has stabilized at thatlevel, and though it periodically 
grew up to 200 thousand pieces, production of the trucks cannot be ascertained as stable. We are of the opinion 
thatproduction of the freight vehicles should be increased up to 450-500 thousand piecesper year along with 
corresponding improvement in their quality.

Сonclusions.
To sum up everything written about the Russian machine-building complex development let us formulate 

the following proposals for its revival5.
Mechanical engineering as a branch of industry has suffered the greatest losses under the economic 

reforms. The production for the majority of industries within the machine-building complex has significantly 
decreased and has not been restored so far; manufacturing hasdecreased by 2-20 times and even more. The 
most intensive production declineis observed in the industries which determine the technological progress - the 
program-controlled equipment production has been reduced by tens times, the production of the automated 
lines for mechanical engineering has been cut down by hundreds times, the technical restructuring of 
production under the transition to the market economy has turned into the machine-building complex technical 
degradation.

The machinery production cutback has had the most negative impact on the fixed assets renewal both in 
mechanical engineering and in the other sectors of the economy. A number of technological disasters clearly 
shows that the degree of the industrial, transport, agricultural and public services fixed assets depreciation is 
growing.

The production curtailment in mechanical engineering has resulted in the personnel potential degradation in 
the highly technical industries, in the reinforcement of the raw material orientation of the Russian economy.

The machine-building complex restoration should become a priority national program including the 
personnel potential recovery and carrying out agreements with the leading machine-building companies of the 
world on technical reconstruction of the mechanical engineering enterprises and production of the up-to-day 
equipmentat them.

The Ministry of Education, the Ministry of Industry, Science and Technologyareto increase the number 
of qualified personnel they prepare at all the levels including higher, secondary and secondary vocational 

5 Tsvetkov,K.L. (2013).The Russian Productive Forces Development (Problems and Prospectsof the Russian Economy). 
Moscow, “Sputnik +” publishing house.

Tab. 3

The automobile industry output

Product name Measuring unit 1990 1995 2000 2005 2010 2012

Trolley buses piece 2308 340 498 812 397 390

Trucks thousand pieces 665 142 184 205 156 212

Passenger cars thousand pieces 1103 835 969 1069 1210 1964

Buses thousand pieces 51.9 39.8 54.0 78.2 40.9 58.0

Motorcycles and motor-scooters thousand pieces 765 70.3 29.1 10.2 10.7 26.8



84

         EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTUVolume 1 Issue 1 2015 

education, with the special attention paid to the training of design and research personnel as well as of highly-
skilled workers.

The primary task faced by the Ministry of Industry, Science and Technology isthe revival of the Russian 
machine-tool construction(and of the other industries producing formative units).It is also needed to set up the 
Federal center of machine-tool construction on the basis of Experimental Research Institute of Metal-cutting 
Machine Tools.

The Ministry of Industry, Science and Technology and the machine-building companies are to carry 
out technical reconstruction of the industry and to master manufacturing of the new products,especially of the 
following types of machines and equipment:

– Drilling equipment, including those for underwater oil and gas extraction at high latitudes6.
– Equipment for coal mining,that is winning and stopping equipment.
– All types of themetal-cutting machines which meet the modern quality requirements, the machining 

centers, the numerically controlled lathes, the up-to-date forging and foundry machines, the automated lines 
for mechanical engineering, the modern welding equipment.

– The locomotives (diesel and electric), including high-power ones, and the electric locomotives for 
high-speed passenger trains carrying; the container cars integrated with the road transport.

– The river and ocean vesselsof various types, including the high-power barges;the river-marine vessels; 
reinforced hull crafts for use in high latitudes;the shallow draft icebreakers for operating at the shelf zone of 
the Arctic Ocean and in the northern rivers estuaries; rescue and fire-fighting tugs, including the icebreakers 
designed for the fire suppression atthe offshore platforms located in the Arctic Ocean seas.

– The high-performance diesel engines for the trucks and the passenger cars, the high-power trucks, the 
truck-tractors, the light trucks, including ones for countryside usage.

– The tractors and combines, including ones adapted to work in farms; the forage-makingmachines, the 
up-to-date elevator equipment, the equipment for vegetable storage, the reclamative engineering equipment.
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