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Стрілець В. Ю. Математична формалізація впливу заходів сценарного планування на матеріально-технічне 
забезпечення розвитку малого підприємництва

Метою статті є розробка якісної методології оцінювання матеріально-технічного забезпечення, що дозволить математично формалізувати 
вплив заходів сценарного планування на розвиток малого підприємництва. У роботі проведено аналіз сучасних тенденцій матеріально-техніч-
ного забезпечення суб’єктів малого підприємництва із використанням репрезентативної системи абсолютних показників; побудовано інте-
гральний показник оцінювання матеріально-технічного забезпечення; проведено екстраполяцію перспектив із урахуванням заходів сценарного 
планування розвитку суб’єктів малого підприємництва. Дослідження сучасних тенденцій матеріально-технічного забезпечення малого підпри-
ємництва засвідчило існування значних проблем (зростання зношеності виробничих потужностей; низька рентабельність продажу, зменшення 
частки інвестиційної нерухомості в основних активах малого підприємництва тощо), для подолання яких автором запропоновано ряд заходів з 
покращення матеріально-технічного забезпечення суб’єктів малого підприємництва, реалізація яких є складовою сценарного планування розви-
тку малого бізнесу. Проведене прогнозування таксономічного показника оцінки матеріально-технічного забезпечення до 2035 р. із урахуванням 
реалізації запропонованих заходів підтвердило їх доцільність і позитивний вплив на розвиток малого підприємництва. Науковою новизною стат-
ті є розроблена комплексна методика оцінювання матеріально-технічного забезпечення на основі інтегрального показника, який передбачає 
поєднання системи абсолютних і відносних показників, що характеризують стан і тенденції матеріально-технічного забезпечення суб’єктів 
малого підприємництва, та дозволяє врахувати вагомість показників оцінки інноваційної активності суб’єктів малого підприємництва при 
оцінці якості матеріально-технічного забезпечення до та після сценарного планування їх розвитку.
Ключові слова: розвиток малого бізнесу, мале підприємництво, матеріально-технічне забезпечення, сценарне планування розвитку, комплексна 
методика оцінювання.
DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-6-128-134
Рис.: 2. Табл.: 1. Формул: 2. Бібл.: 12.
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Стрилец В. Ю. Математическая формализация влияния мер сценарного планирования на материально-техническое обеспечение развития 

малого предпринимательства
Целью статьи является разработка качественной методологии оценки материально-технического обеспечения, что позволит математиче-
ски формализовать влияние мер сценарного планирования на развитие малого предпринимательства. В работе проведен анализ современных 
тенденций материально-технического обеспечения субъектов малого предпринимательства с использованием репрезентативной системы 
абсолютных показателей; рассчитан интегральный показатель оценки материально-технического обеспечения; проведена экстраполяция 
перспектив с учетом мероприятий сценарного планирования развития субъектов малого предпринимательства. Исследование современных 
тенденций материально-технического обеспечения малого предпринимательства показало существование значительных проблем (рост из-
ношенности производственных мощностей, низкая рентабельность продаж, уменьшение доли инвестиционной недвижимости в основных ак-
тивах малого предпринимательства и т. д.), для преодоления которых автором предложен ряд мероприятий по улучшению материально-тех-
нического обеспечения субъектов малого предпринимательства, реализация которых является составляющей сценарного планирования раз-
вития малого бизнеса. Проведенное прогнозирование таксономического показателя оценки материально-технического обеспечения до 2035 г.  
с учетом реализации предложенных мероприятий подтвердило их целесообразность и положительное влияние на развитие малого предпри-
нимательства. Научной новизной статьи является разработанная комплексная методика оценки материально-технического обеспечения на 
основе интегрального показателя, который предусматривает сочетание системы абсолютных и относительных показателей, характеризую-
щих состояние и тенденции материально-технического обеспечения субъектов малого предпринимательства, и позволяет учесть весомость 
показателей оценки инновационной активности субъектов малого предпринимательства при оценке качества материально-технического обе-
спечения до и после сценарного планирования их развития.
Ключевые слова: развитие малого бизнеса, малое предпринимательство, материально-техническое обеспечение, сценарное планирование раз-
вития, комплексная методика оценки.
Рис.: 2. Табл.: 1. Формул: 2. Библ.: 12.
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Strilets V. Yu. The Mathematical Formalization of the Impact of Scenario Planning Measures on the Material and Technical Support  
of the Small Entrepreneurship Development

The article is aimed at developing a qualitative methodology for assessing material and technical support, allowing to mathematically formalize the impact of 
scenario planning measures on the development of small entrepreneurship. The publication analyzes the current tendencies in the material and technical sup-
port of small business entities using a representative system of absolute indicators; an integral indicator of assessment of the material and technical support 
is calculated; prospects are extrapolated taking into account the activities of scenario planning of the development of small business enterprises. Research on 
the current tendencies in the material and technical support of small entrepreneurship showed existence of significant problems (increased wear of production 
capacities, low profitability of sales, decrease in the share of investment real estate in the main assets of small entrepreneurship, etc.), attempting to overcome 
these problems, the author proposes a number of measures to improve the material and technical support of small entrepreneurship entities, the implementa-
tion of which is part of the scenario planning of the small business development. The carried out forecasting of the taxonomic indicator of the material and tech-
nical support assessment by 2035, taking into account the implementation of the proposed measures, confirmed their feasibility and positive influence on the 
development of small entrepreneurship. The scientific novelty of the article is the developed comprehensive methodology for assessing material and technical 
support on the basis of the integral indicator, which requires a combination of the system of absolute and relative indicators characterizing both the status and 
the tendencies of material and technical support of small entrepreneurship entities, and allows to account the strength of indicators of assessment of innovative 
activity of small entrepreneurship entities in assessing the quality of material and technical support before and after the scenario planning of their development.
Keywords: small business development, small entrepreneurship, material and technical support, scenario planning of development, comprehensive evaluation 
methodology.
Fig.: 2. Tabl.: 1. Formulae: 2. Bibl.: 12.
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Робота виконується за рахунок бюджетних коштів МОН України, 
наданих на виконання науково-дослідної роботи № 0117U003922 
«Інноваційні драйвери національної економічної безпеки: струк-
турне моделювання та прогнозування».

В умовах посиленої конкурентної боротьби, зу-
мовленої виходом на європейський ринок, од-
нією із найбільших переваг малого бізнесу над 

великим стає гнучкість пристосування до постійного 
розвитку матеріального виробництва, вдосконалення 
техніки, технології, організації виробництва та швид-

кість їх впровадження у виробничих процес. Тому 
стратегія розвитку малого підприємництва має вра-
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ховувати ключовий інструмент реалізації цієї перева-
ги – покращення матеріально-технічного забезпечен-
ня (МТЗ), його організації за допомогою використан-
ня конкурентних методів та створення такого МТЗ, 
що дозволить здешевити виготовлення продукції при 
одночасному збереженні та підвищенні його якості.

Питаннями матеріально-технічного забезпе-
чення підприємництва цікавляться українські 
та зарубіжні вчені, однак у сфері малого під-

приємництва наукові дослідження матеріально-тех-
нічного забезпечення розглядається здебільшого в 
сільськогосподарській діяльності. Так, під матеріаль-
но-технічним забезпеченням авторами розуміється: 
процес матеріально-технічного постачання необхід-
них ресурсів на склади підприємства або безпосеред-
ньо на робочі місця згідно з виробничими планами [9]; 
своєчасне, безперебійне та комплексне забезпечення 
ресурсами відповідно до встановлених виробничих 
завдань [3, с. 53]; система відносин між учасниками 
матеріально-технічного забезпечення, які забезпечу-
ють формування та використання матеріально-тех-
нічних засобів суб’єктами сфери [7; c. 4]; засоби та 
предмети праці, які використовуються для виробни-
цтва продукції [5, с. 53]. Науменко І. В., досліджуючи 
матеріально-технічне забезпечення сільськогоспо-
дарського виробництва, стверджує, що це сукупність 
методів і механізмів визначення ресурсних потреб, 
формування джерел надходження та контролю за 
ефективністю використання ресурсів з урахуванням 
існуючої структури агровиробництва та практики ре-
гіональної аграрної політики [8, c. 9]. Захарчук О. В.  
акцентує на тому, що процес матеріально-технічного 
забезпечення повинен бути оптимально організова-
ним, заплановані показники мають відповідати реалі-
ям діяльності та потребам суб’єкта господарювання, 
сприяти підвищенню ефективності функціонування 
підприємства [4, с. 73]. Однак сфера малого бізнесу, 
окрім суб’єктів сільськогосподарської діяльності (ста-
новлять 4,06% у структурі СМП), включає й інші види 
діяльності, що займають левову питому вагу в кіль-
кісній структурі СМП (оптова та роздрібна торгівля 
44,7%; інформація та телекомунікації 9,6%; надання по-
слуг 6,0% та ін.) і мають специфічні особливості мате-
ріально-технічного забезпечення залежно від виду ді-
яльності та проблеми, у виявленні та управлінні якими 
важливу роль відіграє якісна методологія оцінки.

Метою статті є розробка якісної методології 
оцінювання матеріально-технічного забезпечення, 
що дозволить математично формалізувати вплив за-
ходів сценарного планування на розвиток малого під-
приємництва.

У рамках дослідження була розроблена комп-
лексна методика оцінювання матеріально-технічного 
забезпечення, що включає два взаємопов’язані модулі: 

1) аналіз сучасних тенденцій матеріально-тех-
нічного забезпечення із використанням репрезен-

тативної системи абсолютних (обсяг виробленої, 
реалізованої продукції (послуги); додана вартість за 
витратами виробництва суб’єктів малого підприєм-
ництва (СМП); капітальні інвестиції в матеріальні та 
нематеріальні активи, показники зносу виробничих 
потужностей) і відносних (рентабельність продажу; 
рентабельність капіталу; частка доданої вартості у 
витратах виробництва; фондоозброєність, фондо-
віддача та ін.) показників, яка дозволяє врахувати 
вагомість показників оцінки інноваційної активності 
СМП (за показниками аналізу інвестицій у інновацій-
ність виробничих потужностей) [11]; 

2) побудова інтегрального показника оцінюван-
ня матеріально-технічного забезпечення та екстрапо-
ляція перспектив із урахуванням заходів сценарного 
планування розвитку СМП. Запропоновано засто-
сування науково-методичного підходу до оцінюван-
ня матеріально-технічного забезпечення розвитку 
СМП, що враховує вагомість показників оцінки інно-
ваційної активності СМП при матеріально-технічно-
му забезпеченні розвитку (за показниками аналізу ін-
вестицій у інноваційність виробничих потужностей). 

Для розрахунку інтегрального показника було 
використано формулу (1):
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=

− + + − +
=

+ −

∑ ∑

∑
   

(1)

де    xij – унормовані складники інтегрального показ-
ника, отримані коригуванням фактичних даних на се-
реднє значення показника за досліджуваний період;

n – кількість складників інтегрального показника.
Інтегральний показник оцінювання матеріаль-

но-технічного забезпечення можна описати функці-
єю (2):
ІНТмтз ∈ {Х1; Х2; Х3; Х4; Х5; Х6; Х7; Х8; Х9; Х10; Х11 }; (2)
де     Х1 – показники зносу виробничих потужно стей, %;

Х2 – співвідношення оборотного та основного 
капіталу;

Х3 – рентабельність продажу, %;
Х4 – частка доданої вартості у витратах вироб-

ництва, %;
Х5 – капітальні інвестиції на 1 грн основних за-

собів та нематеріальних активів;
Х6 – частка доданої вартості на 1 грн капіталь-

них інвестицій;
Х7 – фондоозброєність; 
Х8 – фондовіддача; 
Х9 – обсяг виручки на 1 грн капітальних інвес-

тицій;
Х10 – частка інвестиційної нерухомості у основ-

них активах, %;
Х11 – співвідношення капітальних інвестицій у 

матеріальні та нематеріальні активи.
Матеріально-технічне забезпечення розвитку 

СМП виконує ряд важливих завдань, серед яких мож-
на виділити: організацію виробництва; зниження ви-
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трат; аналіз технологічності виробів, які підлягають 
закупівлі; створення каналів комунікацій [3, c. 53]; 
своєчасне й оптимальне забезпечення виробництва 
необхідними ресурсами відповідних комплектності 
та якості [2, с. 52]; безперебійне забезпечення необ-
хідними засобами виробництва на рівні сучасних до-
сягнень науково-технічного прогресу; економне ви-
користання засобів виробництва [1, с. 24]; підвищен-
ня ефективності використання трудових, земельних 
ресурсів, комплексної механізації та автоматизації 
технологічних процесів, інтенсифікації виробництва 
[7]; диверсифікація джерел ресурсного забезпечення; 
активізація впровадження безвідходних технологій 
[8, c. 57]; забезпечення матеріально-технічними ре-
сурсами та основними засобами в необхідній кіль-
кості, якості та структурі, а також більш повне їх ви-
користання [12, c. 29].

Однак дослідження сучасних тенденцій мате-
ріально-технічного забезпечення малого під-
приємництва свідчить про існування значних 

проблем: зростання зношеності виробничих потуж-
ностей СМП (на 29,41% порівняно з попереднім ро-
ком); низька рентабельність продажу (2,45%); змен-
шення частки інвестиційної нерухомості в основних 
активах малого підприємництва (на 5,83% порівняно 
із 2017 р.). Самойлик Ю. В. акцентує увагу на тому, що 

сучасні тенденції подорожчання виробничих засобів, 
недосконалість кредитних, інвестиційних і лізинго-
вих механізмів їх придбання, диспаритет цін та інші 
чинники є причинами погіршення матеріально-тех-
нічного забезпечення [10, c. 17]. Окрім цього, серед 
важливих проблем матеріально-технічного забезпе-
чення авторами визначаються: відсутність системи 
державного регулювання матеріально-технічного за-
безпечення суб’єктів підприємництва [8, c. 57].

Погоджуємося із твердженням Захарчук О. В., 
що однією із ключових причин погіршення матері-
ально-технічного стану виробничих потужностей є 
низька інвестиційна активність СМП, недостатній 
обсяг державної підтримки оновлення основних за-
собів для малих і середніх форм господарювання [4, 
c. 72]. На необхідності підвищення рівня інновацій-
ної активності суб’єктів підприємництва наголошує і 
Самойлик Ю. В. [10, c. 21], однак автор відзначає, що 
завдання оновлення техніко-технологічної бази є до-
сить складним через через брак фінансових ресурсів, 
а тому основні засоби, які є в наявності, морально та 
фізично застарілі [10, c. 18]. При цьому тенденція до 
старіння виробничих потужностей є перманентною 
(рис. 1), що не відповідає сучасним технологічним ви-
могам, що, своєю чергою, впливає на собівартість та 
якість продукції. 

178052
173396,7

428166,2

494255,2

445751,7

677121,0

301604,5

380259,7

483662,6

392127,3

470800,2

545684,4

59,03

45,60

88,53

126,04

94,68

124,09

0

20

40

60

80

100

120

140

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Знос основних засобів, млн грн

Величина основних засобів  (залишкова вартість), млн грн

Показники зносу основних засобів, %

Рік

Млн грн %

Рис. 1. Показники залишкової вартості, зносу та коефіцієнта зносу основних засобів СМП України у 2013–2018 рр. 
(млн грн; %)

Джерело: складено на основі даних [6].
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Разом із тим, розрахунок інтегрального по-
казника оцінки МТЗ за запропонованою методикою 
(формула (1)) дозволив визначити тенденції покра-
щення МТЗ малого підприємництва починаючи з 
2015 р. (табл. 1).

Отримані аналітичні висновки зумовлюють 
необхідність доповнення заходів сценарного плану-
вання розвитку СМП заходами покращення матері-
ально-технічного забезпечення СМП, що в рамках 
реалізації враховує такі можливості розвитку [11]:

Таблиця 1

Вихідні дані для розрахунку інтегрального показника оцінювання матеріально-технічного забезпечення розвитку 
малого підприємництва України та тенденції його зміни впродовж 2013–2018 рр.

Часткові показники
Рік Середнє 

значення2013 2014 2015 2016 2017 2018
Показники зносу виробничих  
потужностей, % 59,03 45,60 88,53 126,04 94,68 124,09 89,66

Співвідношення оборотного  
та основного капіталу 21,93 23,58 27,14 47,55 29,84 29,42 29,91

Рентабельність продажу, % –3,74 –24,86 –11,94 –2,05 –0,72 2,65 –6,78
Частка доданої вартості  
у витратах виробництва, % 44,56 68,79 48,63 56,23 59,52 58,18 55,98

Капітальні інвестиції на 1 грн 
основних засобів та нематеріаль-
них активів

0,13 0,07 0,07 0,15 0,17 0,15 0,13

Частка доданої вартості на 1 грн 
капітальних інвестицій 3,88 7,76 5,74 4,74 4,84 5,46 5,40

Фондоозброєність 22,35 24,43 29,76 31,12 36,56 43,00 31,20
Фондовіддача 14,91 17,11 19,97 23,77 24,44 25,03 20,87
Обсяг виручки на 1 грн капіталь-
них інвестицій 17,29 25,24 26,10 19,64 18,41 21,03 21,29

Частка інвестиційної нерухомості 
в основних активах,% 22,93 27,88 24,73 21,97 21,84 16,01 22,56

Співвідношення капітальних  
інвестицій у матеріальні  
та нематеріальні активи

58,46 56,61 51,53 79,77 50,21 54,78 58,56

Унормовані показники, xij

Показники зносу виробничих  
потужностей, % 0,66 0,51 0,99 1,41 1,06 1,38 Х

Співвідношення оборотного  
та основного капіталу 0,73 0,79 0,91 1,59 1,00 0,98 Х

Рентабельність продажу, % 0,55 3,67 1,76 0,30 0,11 –0,39 Х
Частка доданої вартості  
у витратах виробництва, % 0,80 1,23 0,87 1,00 1,06 1,04 Х

Капітальні інвестиції на 1 грн 
основних засобів та нематеріаль-
них активів

1,02 0,58 0,59 1,22 1,36 1,22 Х

Частка доданої вартості на 1 грн 
капітальних інвестицій 0,72 1,44 1,06 0,88 0,89 1,01 Х

Фондоозброєність 0,72 0,78 0,95 1,00 1,17 1,38 Х
Фондовіддача 0,71 0,82 0,96 1,14 1,17 1,20 Х
Обсяг виручки на 1 грн капіталь-
них інвестицій 0,81 1,19 1,23 0,92 0,86 0,99 Х

Частка інвестиційної нерухомості 
в основних активах,% 1,02 1,24 1,10 0,97 0,97 0,71 Х

Співвідношення капітальних  
інвестицій у матеріальні  
та нематеріальні активи

1,00 0,97 0,88 1,36 0,86 0,94 Х

Інтегральний показник оцінюван-
ня виробничого забезпечення 0,97 1,21 0,99 1,02 1,00 1,08 Х

Джерело: авторська розробка.
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 підтримка вітчизняного виробника прямими 
та опосередкованими інструментами держав-
ного забезпечення розвитку підприємництва;

 застосування концепції інновацій у діяльнос-
ті малого підприємництва;

 природні ресурси, придатні для різних видів 
підприємницького використування (водні, лі-
сові та ін.);

 швидкість адаптування інноваційних техно-
логій у діяльність;

 можливість розширення обсягу виробництва 
за рахунок виходу на світові ринки;

 застосування адаптованої до специфіки мало-
го підприємництва системи оцінювання ви-
робничого забезпечення застосування адап-
тованої до специфіки малого підприємництва 
системи оцінювання МТЗ.

Запропоновані заходи покращення матеріально-
технічного забезпечення розвитку малого під-
приємництва можна поділити на ті, вплив яких 

можна математично виразити, та ті, вплив яких не-
можливо обчислити. Для оцінки впливу заходів сце-
нарного планування на матеріально-кадрового забез-
печення розвитку СМП ураховано фактори, ймовір-
ність настання яких визначено експертним методом 
опитування представників малого підприємництва: 
підвищення інноваційності, енергоефективності, 
придатності основних засобів, зростання обсягів ка-
пітальних інвестицій у матеріальні та нематеріальні 
активи суб’єктів малого підприємництва.

Результати опитування довели, що сумарний 
ефект від перетворення існуючих можливостей у силь-
ні сторони МТЗ малого підприємництва дозволить 
збільшити інтегральний показник на 29,7% відповідно 
до запропонованих заходів сценарного планування.
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Рис. 2. Фактичні та прогнозні значення інтегрального показника оцінювання матеріально-технічного 
забезпечення розвитку малого підприємництва України

Сценарне планування розвитку малого підпри-
ємництва передбачає розробку стратегії розвитку 
СМП до 2035 р. за видами забезпечення розвитку 
СМП (інформаційне, матеріально-технічне, кадро-
ве, інституційне, фінансово-кредитне забезпечення) 
та математичне обґрунтування заходів її реалізації 
інструментами екстраполяційного аналізу. Зокрема, 
прогнозування тенденцій змін інтегрального показ-
ника оцінки матеріально-технічного забезпечення 
розвитку СМП до 2035 р. (рис. 2) засвідчило, що за 
умови повної реалізації існуючих можливостей і пе-
ретворення їх у сильні сторони розвитку малого під-
приємництва впродовж прогнозного періоду спосте-
рігатиметься поступове покращення МТЗ розвитку 
малого підприємництва.

ВИСНОВКИ
У цілому, впровадження у практику постійного 

моніторингу матеріально-технічного забезпечення 
із використанням запропонованого підходу до оці-
нювання сприятиме підвищенню ефективності вико-
ристання матеріально-технічних ресурсів та розвитку 
су б’єктів малого підприємництва, оскільки дозволить: 
збільшити економічний потенціал і виробничі можли-
вості СМП; підвищити технічний рівень виробництва; 
реалізувати можливості для прискорення переорієн-
тації СМП на випуск нової продукції, що користується 
підвищеним попитом у споживачів тощо.                       
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