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СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ 
ВІДНОСИНИ

© Л. И. Антошкина, В. А. Висящев,

М. С. Казакова, 2012

УДК 330.33.01 Л. И. Антошкина,

В. А. Висящев,

М. С. Казакова

ИСТОРИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСАХ: 
СООТНОШЕНИЕ СТИХИИ РЫНКА И УПРАВЛЯЕМЫХ ПРОЦЕССОВ

Анотація. Встановлено схожі ознаки у природі економічних криз першої половини ХХ сторіччя і сучас-

ності. Доведено необхідність посилення державного впливу на економіку і трансформації державної політки 

у напрямку соціальної відповідальності.

Ключові слова: світова фінансово-економічна криза, державна політика, економічні процеси.

Summary. There have been determinated of similar characteristics in the nature of economic crises during the first 

half of the XXth century and the present. The necessity of government regulation over economy and transformations in 

social policy has been proved.

Key words: global financial and economic crisis, governmental policy, economic processes.

Постановка проблемы. Мировой финансо-

во-экономический кризис активизировал широ-

кую дискуссию относительно роли государства в 

предотвращении подобных потрясений. Гипоте-

тические рассуждения о том, что если бы вмеша-

тельство государства в экономику было более глу-

боким и системным, то кризис возникнуть бы не 

мог, — не новы. Сторонники этой идеи ссылаются 

на экономико-философские труды К. Маркса и 

Ф. Энгельса, а также на опыт социалистического 

хозяйствования в Советском Союзе. Они считают 

сильным аргументом в защиту своей позиции тот 

факт, что крах социализма и все продолжающиеся 

проблемы стран бывшего СССР наступили имен-

но с 80-х годов ХХ столетия, когда государственное 

управление экономикой было разрушено. Осно-

вываясь на этих постулатах, они утверждают, что 

кризис окончательно доказал несостоятельность 

идей свободного рыка и уже не нужно тратить вре-

мя на исправление «отдельных его недостатков».

Не новы в этом споре и позиции тех исследо-

вателей, которые доказывают, что вся новейшая 

история человечества убедительно свидетельствует 

о недопустимости государственной монополии в 

экономике. У них тоже есть сильный аргумент — 

социалистическая система держалась только на 

силовых методах, принимавших формы террора 

для подавления малейших признаков инициати-

вы, индивидуальности, предпринимательства; по-

этому более чем 70-летний период вполне достато-

чен для доказательства полной несостоятельности 

этого «эксперимента». Они считают, что политико-

экономическая история, например, Соединённых 

Штатов Америки также содержит признаки по-

добного «эксперимента», когда государство в годы 

Великой Депрессии именно своими неразумными 

действиями пыталось — и совершенно неудачно — 

спасать экономику 30-х годов.

Апологеты свободного рынка убеждают, что 

капитализм развивается методом проб и ошибок и 

что эти ошибки есть лишь проявление некоторых 

«аномалий» в действиях и поведении огромного 

числа его участников — обычных людей, которые 

иногда забывают «о необходимости жить по сред-

ствам»; капиталистов, которых «иногда подво-

дит» чрезмерное увлечение прибылью; государ-

ственных служащих, которые «иногда забывают» 

о своих обязанностях в служении избирателям. 

Такие «аномалии» носят якобы кратковременный 

характер и устраняются самими «участниками» в 

результате «эволюционного озарения», что «даль-

ше так жить нельзя».

Проблема, однако, в том, что сторонники го-

сударственной экономики в чрезмерном радика-

лизме не замечают очевидных её недостатков и не 

указывают границ её допустимости; апологеты же 

рынка чрезмерно лукавят по поводу всевозможных 

«озарений» жертв и виновников кризисов, благо-

даря которым любые проблемы свободного рын-

ка якобы решаются сами собой. Обе эти позиции 

не позволяют сформулировать методологическую 

базу действий для того, чтобы предотвратить мас-

штабные потрясения в жизни общества и многих 

миллионов конкретных людей, которых заботят не 

научно-дискуссионные, а вполне реальные вопро-

сы выживания, особенно в периоды кризисов.

Цель статьи состоит в обосновании автор-

ской концепции сочетания принципов государ-
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ственного регулирования с возможностями само-

регулирования экономики.

Изложение материалов исследования. Экономи-

ческий кризис, поразивший экономику в 2008 году, 

принято сравнивать с Великой Депрессией, одна-

ко её подлинные причины до сих пор дебатируют-

ся экономистами и историками. Результаты этих 

споров в условиях современного кризиса способны 

оказывать значительное воздействие на ситуацию в 

мире — дело в том, что большинство государств пы-

таются бороться с кризисом с помощью тех же мер, 

какие применялись и в 30-е годы ХХ столетия.

Великая Депрессия занимает уникальное ме-

сто в истории всего мира, но прежде всего — США. 

И до Депрессии США переживали многочислен-

ные экономические трудности, переходящие в 

кризисы, однако ни один из них не продолжался 

более 4 лет, а большинство заканчивалось в тече-

ние двух лет. Великая Депрессия длилась втрое 

дольше всех известных кризисов прошлого. Ещё 

одним важным последствием Депрессии стало из-

менение мира: в большинстве стран, которые бо-

лее всего пострадали от этого кризиса, приобрели 

влияние экстремисты правого и левого направле-

ния. Ряд учёных называют Депрессию в качестве 

одной из причин прихода к власти таких тиранов, 

как Гитлер (Германия), Франко (Испания), Хорти 

(Венгрия) и др. Заметим, что и сейчас, когда кри-

зис ещё далёк от своего апогея, наблюдается опас-

ная тенденция леворадикального экстремизма.

Хотя споры о причинах Великой Депрессии 

ведутся более 70-ти лет и, вероятно, продолжат-

ся ещё долго, некоторые исследователи считают 

ряд её причин доказанными. Теперь совершенно 

очевидно, что в экономике США и большинства 

европейских стран кризис 1929 года только достиг 

максимума, но его признаки начали проявляться 

на протяжении предшествующего десятилетия. 

Аналогия с современностью довольно высокая: 

во многих европейских странах признаки сегод-

няшнего кризиса тоже следовало предугадать по 

фактам «сбоев» в экономике в конце 90-х годов 

ХХ столетия (например, дефолт 1998 года в пост-

советских странах). Однако в начале, и в конце 

столетия человечество проявило полную беспеч-

ность, чем подтвердило известную истину: исто-

рия учит, что ничему не учит.

Теперь исследователи одинаково трактуют и 

тот факт, что экономическая политика США 20-х 

годов — опора на низкие налоги, ограниченное 

государственное регулирование экономики, от-

сутствие внятной антимонопольной политики, 

боязнь задеть коррупционные интересы власт-

ных структур, странная «слепота» в отношении 

мошеннического бизнеса — не смогла предотвра-

тить рецессию.

Наконец, ещё один аспект, по которому име-

ется относительное согласие учёных — первыми 

из Депрессии выбрались США, Великобритания, 

Германия, Швеция, то есть те страны, которые в 

той или иной степени использовали кейнсиан-

скую модель, предусматривавшую резкое увели-

чение государственных расходов и усиление го-

сударственного регулирования с одновременным 

резким увеличением дефицита бюджета.

Однако согласие по трём рассмотренным 

аспектам проблемы природы кризиса периода 

Депрессии — совсем не факт правоты таких ис-

следователей. Есть и другие исследования, авто-

ры которых приводят доказательства того, что Ве-

ликая Депрессия произошла и достигла мирового 

масштаба в первую очередь вследствие неразум-

ных действий властей.

Обращает на себя внимание, однако, что 

пред ставители обеих спорящих сторон оперируют 

главным образом статистикой, то есть уже состо-

явшимися фактами, вкладывая в них противопо-

ложное толкование, практически не затрагиваю-

щее объективных причинно-следственных связей 

в экономике и политике государств. В частности, 

только констатируется, но глубоко не объясняет-

ся, что предпосылкой Депрессии стал бурный рост 

биржевых курсов в начале 20-х годов, когда многие 

американцы и иностранные заёмщики брали кре-

диты в банках на покупку ценных бумаг, рассчиты-

вая вернуть займы после продажи акций, когда они 

подорожают. В то же время рост курсов акций был 

основан на спекуляциях, а не на реальном эконо-

мическом росте. Рост курсов также подпитывался 

слияниями и активными поглощениями независи-

мых фирм: к 1929 году примерно 200 крупнейших 

корпораций контролировали половину экономи-

ки США. Заметим, что исследователи старатель-

но обходят стороной вопрос — как мог сложиться 

такой супермонополизм в стране, имеющей «стро-

гое» антитрестовское законодательство? Неужели 

виновата «невидимая рука рынка»?!

После обрушения биржевых курсов банкрота-

ми стали многие спекулянты, что, в свою очередь, 

привело к серьёзным проблемам у кредитовавших 

их банков. Этот действительно имевший место 

факт ряд исследователей используют для доказа-

тельства причины кризиса из-за отсутствия госу-

дарственного регулирования в этой сфере. Но они 

почему-то не придают значения другому факту — 

стоявшие на грани банкротства банки получили 

за счёт налогоплательщиков от государства огром-

ную финансовую помощь, что, впрочем, помогло 

не многим из них избежать реального банкротства 

и они за бесценок были куплены другими банка-

ми, а вклады населения в них «сгорели».

Даже неискушённые в тонкостях экономи-

ческой теории, но наблюдательные люди могут 

увидеть поразительную аналогию в событиях, раз-

деляемых целым 80-летием. Сейчас уже не бирже-

вые спекуляции, а надувавшийся при активном 
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участии банков ипотечный «пузырь» включил 

механизм ипотечного кризиса, предопределил 

не из бежность банкротства крупнейших банков и 

привёл к вполне предвидимым действиям госу-

дарства — финансовой помощи этим банкам, раз-

умеется, за счёт налогоплательщиков, банкротству 

ряда системообразующих банков, их скупке по де-

шевке и потерям простых вкладчиков.

И тогда, и сейчас власти активно прессовали 

сознание людей одинаковой риторикой — если 

финансовым институтам не оказать помощь, 

рухнет вся экономика, будут потеряны миллио-

ны рабочих мест. Помощь была оказана, но без-

работицы фантастических размеров избежать не 

удалось ни тогда, ни сейчас. Правда, власти кри-

зисных стран успокаивают население обещания-

ми, что события периода Великой Депрессии не 

повторятся. Скептики, однако, говорят, что и ны-

нешние власти пытаются гасить пожар бензином, 

имея в виду дискредитированную идею спасения 

крупного бизнеса усилиями жертв его махинаций.

В ряду исследований, которые затрагивают 

эту болезненную для стран Первого мира тему, 

можно назвать книгу Джина Смайли «Переоце-

нивая Великую Депрессию» [1]. Автор доказыва-

ет, что именно госрегулирование было подлинной 

причиной кризиса — банки и биржи прекрасно 

знали о практике ничем не обеспеченных кре-

дитных заимствований, прилагали значительные 

усилия, чтобы ужесточить правила игры с заём-

ными средствами и всего лишь за год до обвала (в 

1928 году) ужесточили эти правила. Что же каса-

ется спекулянтов, то на ситуацию они оказывали 

ничтожное влияние, и их крах несущественно по-

влиял на положение банков.

Углубляет аргументацию автора [1] книга 

Мюррея Ротбарта «Великая Депрессия Америки» 

[2]. Принято считать, что Федеральная Резервная 

Система США (FederalReserveSystem), выпол-

няющая функции центрального банка, повинна 

в кризисе, поскольку недостаточно активно пы-

талась регулировать рынок. ФРС, в частности, 

отказывалась вливать денежные потоки в эконо-

мику, из-за чего якобы резко сократились объё-

мы инвестиций и произошёл крах большинства 

отраслей. М. Ротбарт опроверг эти утверждения, 

проведя анализ операций с денежной массой, ко-

торые проводила ФРС в период с 1921 по 1929 гг. 

Объём «вброшенных» в экономику страны денег 

был огромен; в 1929 году уровень финансирова-

ния был на 60 % выше, чем в 1921 году. Именно 

обилие свободных денег и доступность кредитов, 

инспирированные политикой ФРС, и стали при-

чиной возникновения «биржевого пузыря», лоп-

нувшего в 1929 году, — считает автор [2].

И вновь прибегнем к аналогии. В период 

президентства Б. Клинтона власть добивается 

упрощения получения ссуд на покупку домов и 

квартир (разумеется, под гарантии государства). 

Им воспользовались миллионы граждан, в том 

числе и не имевшие достаточного дохода. В по-

следующие годы разрыв между долгами и плате-

жами стал настолько заметным, что следовало 

реагировать на ситуацию; однако новые админи-

страции не стали уступать предыдущим по мас-

штабу щедрого популизма, банки не ужесточили 

требований к заёмщикам, а граждане не избави-

лись от привычки жить в долг. Налицо — всё те 

же рудименты обанкротившейся политики про-

шлого и точно такие же действия новой адми-

нистрации (вброс в финансовую систему почти 

триллиона долларов государственных средств) 

для погашения ипотечного кризиса. Перекачка 

в эту сферу огромной денежной массы резко со-

кратила ресурсы текущего кредитования реаль-

ной экономики, вследствие чего началось лави-

нообразное сокращение производства, бегство 

капитала из страны, повышение до опасного 

уровня безработицы, окончательно сформиро-

вались параметры классической рецессии.

Есть ли основания говорить теперь о «сво-

бодном» рынке, «примате» спроса и предложе-

ния, «вольной» (то есть ничем не стесняемой) 

конкуренции «свободных» товаропроизводителей 

и прочей классической чепухе, если экономиче-

ские кризисы повторяются с очевидной неизбеж-

ностью, но не потому, что государство мало кон-

тролирует (регулирует) в экономике или слишком 

доверяет крупному капиталу, а он ведёт себя не 

всегда осмотрительно, а именно потому, что го-

сударство и бизнес действуют вполне осознанно, 

преследуя и реализуя свои конкретные цели и вы-

годы? Получается, что правы обе стороны дискус-

сии — и те, кто за государственное вмешательство 

в экономику, и те, кто против, потому что на са-

мом деле происходит схоластический спор, в ко-

тором победитель и не нужен, так как все должны 

соблюдать негласное условие этого спора — не за-

трагивать тему порочности самой Системы; тему 

неизбежности кризисов, потому что они выгодны 

Системе и продуцируются Системой. Если эта 

запретная тема существует отдельно от предмета 

дискуссии, то не имеет никакого значения ко-

личество булавочных уколов, «наносимых» дис-

кутантами государству, его бюрократическому 

аппарату или крупному капиталу. Главное в дис-

куссии — не прикасаться и Истине.

А Истина Великой Депрессии, равно как Ис-

тина современного кризиса — в интересах Ка-

питала. Во время Первой мировой войны власти 

США активно расходовали бюджетные средства 

на закупку вооружений, но размеры трат втрое 

превышали бюджетные поступления; тем не ме-

нее, объёмы госзаказа ВПК до конца войны не 

снижались. После окончания войны госзаказ был 

резко сокращён, что вызвало рецессию в ВПК, 
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кризис во многих взаимосвязанных отраслях, 

ежегодное банкротство около 600 банков. В тя-

жёлом положении оказались угледобыча, энерге-

тика, текстильная промышленность, сократилась 

загрузка верфей и железных дорог. Катастрофиче-

ская ситуация сложилась и в сельском хозяйстве: 

за период 1920–1929 гг. стоимость среднестати-

стической фермы уменьшилась на 30–40 %, а 

годовой доход фермера упал до 273 долларов при 

среднем по стране 750 долларов [3].

В этот период, помимо указанных причин, 

рост безработицы ускорялся и технологическим 

прогрессом; с 1919 по 1929 гг. около 200 тыс. чел. 

ежегодно теряли работу в связи с механизаци-

ей и автоматизацией производства. Рост произ-

водительности труда американского рабочего 

составил 43 %, но его эффект достался только 

владельцам компаний — под предлогом кризиса 

купленные хозяевами профсоюзы погасили вол-

ну протестов рабочих, требовавших повышения 

зарплаты. При том, что несколько крупнейших 

компаний и банков сказочно обогатились на во-

йне и послевоенном технологическом перевоору-

жении (число миллионеров увеличилось в 10 раз), 

более половины населения США в 1929 году жили 

за чертой бедности; 1 % населения контролиро-

вал 40 % национального богатства [3]. Сложились 

предпосылки для социального взрыва.

Однако власть и крупный капитал продол-

жали игнорировать эти опасности. В 1928 году 

завершился строительный бум — реакции нет; 

продажи автомобилей снижались на протяже-

нии девяти месяцев года (такого в Америке не 

было вообще) — не заметили. В августе 1928 года 

экономика вступила в стадию рецессии, а в октя-

бре — рухнула биржа. За эти два месяца производ-

ство упало на 20 %, а личные доходы граждан — на 

5 %. В результате краха биржи только в октябре 

1928 года американцы потеряли 16 млрд. долла-

ров — фантастические по тем временам деньги. 

Только после этого власти начали предпринимать 

некоторые меры; в частности, Конгресс принял 

закон о финансовой помощи фермерам. Однако 

предотвратить Депрессию уже было невозможно.

Принято считать, что США начали выходить 

из экономического коллапса только после того, 

как администрация президента Франклина Руз-

вельта начала реализацию программы резкого 

увеличения государственных трат и что благодаря 

этому Депрессия была в основном остановлена в 

1933 году. Однако ряд крупных учёных США эту 

идею опровергает. Утверждается, что все базовые 

показатели экономики и социальной сферы были 

восстановлены только к 1940 году и что Амери-

ку от неминуемого социально-экономического 

краха спасла Вторая мировая война. Есть много 

данных, которые позволяют считать такой взгляд 

имеющим серьёзные основания.

Тем не менее, вновь обратимся к аналогии. 

Аналитики, отслеживающие действия новой 

администрации США, декларировавшей свою 

программу вывода страны из кризиса как поли-

тику Ф. Рузвельта в современных условиях, скеп-

тически оценили и составные плана действий 

(особенно многомиллиардную помощь крупным 

банкам и промышленным корпорациям), и его 

шансы на успех, поскольку, слава Богу, человече-

ству пока не грозит Третья мировая война. Про-

грамму подавления безработицы путём создания 

около 4 млн. рабочих мест (в основном, в сфере 

общественных работ) считают признаком попу-

лизма, а не знаком заботы о простых американ-

цах. С тревогой воспринимается также странная 

«мягкость» по отношению к менеджменту круп-

нейших корпораций, виновному в кризисе, и к 

многочисленным авантюристам и мошенникам, 

«внезапно» обнаруженным в США. Аналитики 

говорят, что отличия событий периода Великой 

Депрессии и современного кризиса заключаются 

только в масштабах и фамилиях, а сходства — в 

названиях банков, страховых компаний и про-

мышленных корпораций, а также в непоследова-

тельности действий тогда и сейчас.

После биржевого краха 1928 года ФРС резко 

повысила кредитную ставку и стала агрессивно 

продавать государственные ценные бумаги, что-

бы сократить объёмы денежной массы и таким 

образом оздоровить экономику. Нобелевский 

лауреат Милтон Фридман и Анна Шварц в кни-

ге «Монетарная История США» [4] доказывают, 

что именно эти действия ФРС привели к сокра-

щению денежной массы на треть, а также обусло-

вили обострение кризиса и возникновение серии 

новых биржевых крахов в период 1929–1933 гг.

В 1930 году ФРС впервые за свою историю 

резко сократила кредитную ставку: с 6 % до 4 %. 

Были также предприняты первые попытки под-

питать буксующую экономику бюджетными 

деньгами. Экономисты ФРС считали, что эко-

номика должна выправиться самостоятельно. 

Определённые причины для оптимизма суще-

ствовали: экономика Европы также обвалилась, 

и американские инвесторы перестали вклады-

вать деньги в неё, то есть появилась надежда на 

возврат средств в Америку. Был принят первый 

протекционистский закон, по которому тамо-

женные пошлины на импортные товары были 

значительно повышены. Однако аналогичные 

меры приняли и другие страны мира для защи-

ты своих товаропроизводителей. Судорожные 

действия власти привели к банковской панике — 

американцы бросились изымать вклады, что ещё 

более усугубило состояние финансовой системы. 

В конце 1930 года ВВП США сократился на 9,5 % 

по отношению к 1929 году, а уровень безработи-

цы вырос с 3,2 % до 8,7 %.
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Историк Пол Джонсон в книге «История 

Американского Народа» [5] доказывает, что де-

факто американское государство пыталось дей-

ствовать аналогичным образом ещё до прихода к 

власти Ф. Рузвельта, и столь же малоуспешно. За 

1930–1931 гг. доля федерального правительства в 

ВВП страны (государственные расходы) выросла 

с 16,4 % до 21,5 %. В основном бюджетные сред-

ства выделялись сельскому хозяйству в надежде 

на то, что оживление в этом секторе позволит 

реанимировать всю экономику. Но эти меры не 

помогли, и ситуация в экономике продолжала 

ухудшаться, причём особо серьёзно кризис уда-

рил именно по фермерам. ВВП продолжал паде-

ние, а безработица охватывала всё более широкие 

слои населения: в 1931 году соответственно 8,5 % 

и 15,9 %; в 1932 году — 13,4 % и 23,6 %. Акции 

промышленных компаний США потеряли 80 

% стоимости по сравнению с 1930 годом. За три 

года кризиса обанкротились или были поглоще-

ны 10 тыс. банков — 40 % действовавших в 1929 

году (хотя тогда большинство банков были карли-

ковыми в сравнении с нынешними; они имели не 

больше 2–3 отделений и оперировали в основном 

в пределах одного населённого пункта). Объём 

инвестиций с 16,2 млрд. долларов в 1929 году упал 

до 340 млн. долларов (почти в 48 раз), а внешне-

экономические операции по сравнению с докри-

зисным периодом снизились на 70 %.

Таким образом, национальный капитал пред-

метно доказал полную беспочвенность рассужде-

ний о его «высокой патриотичности» и «социаль-

ной ответственности». Впервые в столь больших 

размерах капитал уходил из разрушенной эконо-

мики США не для того, чтобы производить что-

либо в другом месте (экономика почти всех стран 

Первого мира была в руинах), а для того, чтобы 

спастись и переждать бурю в «тихих гаванях» — 

прообразах будущих оффшорных зон (в основ-

ном, в банках Швейцарии). Этот «опыт» успеш-

но развили его последователи в начале XXI века 

(полная аналогия Великой Депрессии и кризиса 

современного). «Внуки» обогатили опыт само-

спасения капитала ещё более эгоистичными и ци-

ничными приёмами в виде, например, политики 

outsourcing — вывод рабочих мест за рубежи своей 

страны. Сейчас, когда безработица в США при-

близилась к 9 % и к концу 2009 года прогнозиру-

ется в 10 %, у населения страны, вероятно, уже не 

осталось сомнений в несовместимости интересов 

простых граждан и крупного капитала, несмотря 

на то, что его апологеты-теоретики ещё начиная с 

70–80 гг. прошлого столетия усиленно разрабаты-

вали образ «социально-ответственного капитала».

Анализ исторических аспектов развития эко-

номических кризисов прошлого и современности 

однозначно свидетельствует, что как действия, так 

и бездействие властей всегда были продиктованы 

интересами прежде всего крупного капитала, хотя 

идеологическое оформление этих действий умело 

представляло их как благо для людей. Квинтэс-

сенцией политики Ф. Рузвельта («Новый курс» — 

«NewDeal») было перераспределение богатства от 

богатых к бедным, ужесточение госрегулирования 

и беспрецедентное увеличение бюджетных трат. Но 

одновременное повышение налогов с 25 % до 63 % 

не облегчило положение бедных. К этому времени 

35 % всех банковских депозитов были сняты вклад-

чиками или потеряны из-за банкротства банков. В 

марте 1933 года началась очередная банковская па-

ника. Чтобы остановить волну крахов, Ф. Рузвельт 

объявил «банковские каникулы». Конгресс создал 

восемь новых структур, которым предписывалось 

бороться с кризисом: выдавать кредиты фермерам, 

организовывать общественные работы, страховать 

банковские вклады и пр. Однако безработица рос-

ла и к концу 1933 года достигла 24,9 %.

То обстоятельство, что социальная напря-

жённость в США нарастала почти в полном со-

ответствии с формальными антикризисными 

мерами, заставило, наконец, финансово-поли-

тический истеблишмент осознать всю меру опас-

ности и перейти от имитации борьбы с кризисом 

к реальному противодействию кризису. В числе 

таких мер было принятие прецедентных законов, 

благодаря которым в США впервые (!) появилась 

система социального обеспечения и был ужесто-

чён контроль деятельности банков (1935 год); 

были созданы новые госструктуры для слежения 

за чистотой биржевых сделок, решения трудовых 

споров, развития коммуникаций; был принят 

очередной пакет антикризисных законов, кото-

рые регулировали торговлю ценными бумагами 

и внешнюю торговлю. Последующие события 

показали, что именно благодаря своевременно-

му осознанию властью феномена опасности для 

капиталистической системы и, далеко не сразу 

понятыми Системой, смелым действиям, страну 

удалось спасти от окончательного экономиче-

ского краха и даже от политического разрушения 

(так как стали открытыми сепаратистские на-

строения и даже требования ряда штатов о выхо-

де из федерации). Этот беспрецедентный пример 

политической смелости, мудрости и дальновид-

ности Ф. Рузвельта очень пригодился бы сейчас, 

например, властям Украины, где сложилась не 

менее драматическая ситуация, чем в период Ве-

ликой Депрессии в США.

Антикризисные действия правительства США 

были подкреплены благоприятными изменениям 

в мировой экономике: полностью первой вышла 

из кризиса Швеция, которая действовала анало-

гичным с Америкой образом (1934 год); второй 

вышла из кризиса в 1936 году Германия, прави-

тельство которой также сделало ставку на мас-

штабные бюджетные траты; третьей в 1938 году 
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вышла из кризиса Великобритания, которая тоже 

осуществляла крупномасштабные бюджетные 

проекты в экономике.

Аналитики, считающие, что Великая Депрес-

сия в США была преодолена в 1933–1934 гг., опе-

рируют тем фактом, что впервые с 1929 года ВВП 

в 1934 году вырос на 7,7 %, а уровень безработи-

цы снизился до 21,7 %; благоприятными были и 

последующие годы: 1935 год, — 8,1 % рост ВВП 

и 20,1 % уровень безработицы; 1936 год — соот-

ветственно 14,1 % и 16,9 %. Но в 1937 году под 

давлением американских экономистов, считав-

ших, что продолжение крупномасштабных затрат 

государства сделает бюджет США хронически де-

фицитным, правительство резко сократило госу-

дарственные ассигнования и в результате вызвало 

очередную рецессию. По инерции ВВП вырос на 

5 %, а безработица сократилась до 14,3 %. Но уже 

в 1938 году ВВП упал на 4,5 %, а безработица поч-

ти вернулась до уровня 1934 года — 19 % [3].

Следует заметить, что всё ещё шаткое поло-

жение США на фоне прорыва, совершённого в 

сходных условиях Швецией, Германией и Вели-

кобританией, в немалой степени было обуслов-

лено тем, что отток национального капитала из 

этих стран был незначительным, а в Америку он 

начал возвращаться непосредственно перед нача-

лом Второй мировой войны, когда США начали 

масштабную программу модернизации воору-

жённых сил. В 1939 году, благодаря военным за-

казам, промышленное производство выросло на 

50 %, ВВП — на 7,9 %, а безработица снизилась до 

17,2 %, оставаясь по-прежнему социально опасной 

и наивысшей среди крупнейших экономик мира. 

Именно война позволила решить эту проблему и 

дала неоспоримый аргумент для исследователей 

в споре о том, какие именно события позволили 

Америке преодолеть Великую Депрессию.

Тем не менее уникальный опыт страны, кото-

рая после разрухи в итоге Второй мировой войны 

оказалась обладательницей крупнейшей эконо-

мики мира и в то же время имевшей колоссаль-

ный рост размеров государственного долга (123 % 

ВВП в 1945 году), заслуживает уважительного и 

глубокого аналитического осмысления с позиций 

современной экономической ситуации в США 

и остальном мире. Многие уроки того време-

ни могут быть полезны в наше время. Конечно, 

анализируя аналогии кризисов, следует иметь в 

виду объективно важное обстоятельство: оценки 

событий периода Великой Депрессии основыва-

ются на всесторонней статистике за длительное 

время (1920–1945 гг.) и на её осмыслении в по-

следующие 60 лет; оценки же современного кри-

зиса можно делать только по текущим событиям, 

стратегическим целям проектов, концепциям 

законов, подзаконных актов и оперативных дей-

ствий властей и менеджмента компаний. Это об-

стоятельство требует от аналитика толерантности 

и сдержанной категоричности.

США и практически все остальные государства 

мира пытались бороться с Депрессией, защищая 

собственные рынки от иностранных конкурентов. 

Логика заключалась в том, что потребители будут 

покупать отечественные товары, а национальные 

компании начнут получать прибыль и нанимать 

работников. Барри Полсон в книге «Экономиче-

ская История Соединённых Штатов» [6] приводит 

следующие данные: в 1930 году в США был принят 

протекционистский закон Smoot — HawleyTariff, 

который повысил таможенные ставки практиче-

ски на все виды товаров: на сельхозпродукты — с 

20 % до 34 %; на спиртные напитки — с 50 % до 

60 %; на часы — с 45 % до 55 % плюс дополни-

тельные 4,5 доллара за каждую единицу (почти 80 

долларов по курсу 2008 года) и т. д. Тогда импорт 

составлял лишь 6 % ВВП США. Однако закон фак-

тически уничтожил многие отрасли американской 

экономики — к примеру, закрылось несколько де-

сятков тысяч швейных предприятий, так как они 

лишились импортных тканей. Поскольку анало-

гичные меры предприняли и правительства других 

стран, американские экспортёры также начали те-

рять зарубежные рынки. Отчасти по этой причине, 

отчасти потому, что мировой бизнес нашёл некий 

консенсус в правилах взаимоотношений (напри-

мер, была учреждена ВТО), в условиях современ-

ного кризиса ни одна развитая страна не решилась 

воспользоваться старым опытом протекционизма 

в столь большом масштабе.

Одним из первых шагов администрации 

Ф. Руз вельта была программа оздоровления бан-

ковского сектора, государственное регулиро-

вание его деятельности было значительно уже-

сточено. Однако обращает на себя внимание тот 

факт, что практически все рухнувшие банки дей-

ствовали в штатах, где существовали наиболее 

жёсткие регуляторные нормы. Например, банкам 

запрещалось открывать новые отделения, дивер-

сифицировать свои кредитные портфели, идти на 

коммерческий риск для того, чтобы обезопасить 

интересы вкладчиков. Автор книги «Ошибки Руз-

вельта: Как Рузвельт и Его Новый Курс Продлили 

Великую Депрессию» Джим Поуэлл [7] отмечает, 

что эти предосторожности не спасли от банкрот-

ства тысячи банков; в то же время в кризисной 

Канаде, где не было таких жёстких ограничений, 

не было отмечено ни одного банкротства банков.

В последующие десятилетия в результате 

чрезмерной демократизации банковской сферы 

страны Первого мира получили «симметрич-

ный» результат: своеволие, игнорирование ин-

тересов мелких вкладчиков (то есть миллионов 

граждан), далёкие даже от норм буржуазной эти-

ки действия менеджмента, откровенное мошен-

ничество. Вот почему столь неоднозначную ре-
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акцию населения и политических сил этих стран 

вызвали планы правительств оказать банкам 

щедрую финансовую помощь. К использованию 

этой помощи банками приковано сейчас внима-

ние законодателей, СМИ; правительствами ряда 

стран даже созданы специальные органы «слеже-

ния» (в США, России и других странах). Оказы-

вается, история хоть чему-то учит.

Полем жёстких дискуссий остаётся вопрос ис-

пользования бюджетных средств (то есть денег на-

логоплательщиков) для поддержки национальных 

экономик: с одной стороны, как будто есть пони-

мание неизбежности такого пути; с другой — ещё 

ощущается тяжёлый урок такой политики периода 

Великой Депрессии. Пока сильнее позиции сторон-

ников — бизнесу, влияющему на судьбы миллионов 

людей и даже целых стран, и, несмотря на его оче-

видную ответственность за кризис, кроме государ-

ства, помочь некому. Международный Валютный 

Фонд (МВФ) (InternationalMonetaryFund) призвал 

государства мира совместными усилиями довести 

вливания в экономику до 2 % ВВП, что в долла-

ровом эквиваленте составляет 1,2 трлн. долларов 

в год. Размеры уже одобренных трат на эти цели 

весьма значительны: Китай — 586 млрд. долларов, 

Япония — 250 млрд. долларов, Германия — 80 млрд. 

долларов, Испания — 50 млрд. долларов, Канада — 

45 млрд. долларов, Франция — 35 млрд. долларов, 

Великобритания — 30 млрд. долларов, Индия и Ав-

стралия — по 20 млрд. долларов, Южная Корея — 

11 млрд. долларов, Бразилия — 5 млрд. долларов, 

Таиланд, Сингапур и Чили — 3 млрд. долларов и 

т. д. [3]. Несмотря на попытки организовать меж-

дународное сотрудничество в этой сфере, каждое 

государство разрабатывает свой собственный ме-

тод борьбы с кризисом. Можно предположить, что 

такая осторожность продиктована определённым 

недоверием к США как стране, политика которой 

и привела к мировому кризису.

В большинстве стран антикризисные проекты 

рассчитаны на 2–3 года, но есть и более длитель-

ные программы. Так, программа общественных 

работ в США (строительство дорог, ремонт портов, 

модернизация аэропортов, строительство и ре-

монт школ и т. д.) рассчитана на 7 лет — и ориен-

тировочно — на 104 млрд. долларов. Согласно рас-

чётам Department of Transportation (Министерство 

транспорта), инвестиции в 1 млрд. долларов в сфе-

ру строительства позволяют создать 19,5 тыс. ра-

бочих мест в год. Эта логика основывается на идее 

британского экономиста Дж. М. Кейнса (1930 год): 

если компании сокращают инвестиции, а потре-

бители перестают покупать, кто-то должен занять 

их место и стимулировать спрос. Именно Кейнс 

был идеологом как рузвельтовского NewDeal, так и 

антикризисных программ всех европейских стран, 

начатых в 30-е годы. Его идея была популярна и 

востребована до начала 70-х годов, когда серия 

новых (хотя и мелких региональных) кризисов по-

казала несоответствие политики бюджетной экс-

пансии изменившимся условиям: активная трата 

денег увеличивала дефицит государственных бюд-

жетов и как следствие — раскручивала инфляцию 

и резко снижала уровень занятости.

Кейнсианство сменила идеология монета-

ризма, предложенная нобелевским лауреатом 

Милтоном Фридманом (Milton Friedman). Фун-

даментальное различие идей Кейнса и Фрид-

мана заключалось в следующем: Кейнс считал 

главной причиной Великой Депрессии действия 

участников рынка, а Фридман — ошибки госу-

дарственной политики. Спор этот до конца не 

разрешён и сейчас, поэтому маятник государ-

ственной политики, например, в США коле-

блется в зависимости от того, какая партия на-

ходится у власти: придерживающаяся политики 

монетаризма и мощно выступающая против 

государственных вливаний в экономику Респу-

бликанская партия проиграла президентские (а 

ещё раньше — парламентские) выборы, и теперь 

только время рассудит правоту Демократической 

партии, вернувшейся к уже проверенной поли-

тике государственного регулирования экономи-

ки средствами бюджета (заметим — политике, 

столь же неоднозначной, что и монетаристская).

Принимая в расчёт, что сейчас уже нет осно-

ваний связывать каждую из этих партий с чьими-

то конкретными интересами (например, до конца 

70-х годов считалось, что Республиканская партия 

выражает интересы крупного капитала), можно 

предположить, что и в дальнейшем экономическая 

политика страны будет вырабатываться «толпой». 

Можем высказать версию, что такая «методоло-

гия» (принятая во всех так называемых демокра-

тических странах), независимо от глубины время 

от времени возникающих кризисов, уже более 100 

лет не приводит к политическим революциям — не 

будет же «толпа» воевать сама с собой по причине 

своих же собственных ошибок; вполне очевидно, 

что лелеемый «толпой» миф о её определяющей 

роли в формировании экономической политики 

«душевно» нравится реально властвующим си-

лам. Без подобных «политесов» обходились только 

СССР и современный Китай, где «железной» ру-

кой правила единственная партия (судя по резуль-

татам Китая, вполне успешно правит и сейчас).

Опросы общественного мнения, проводи-

мые в США, показывают, что многие американ-

цы весьма прохладно относятся к плану спасения 

экономики путём проведения финансируемых 

государством мероприятий. Опрос телекомпании 

Fox показал, что 50 % респондентов считают, что 

эти действия заставляют их думать, будто страна 

«движется от капитализма в сторону социализ-

ма»; 37 % с этим не согласны; 50 % опрошенных 

предлагают сократить налоги как лучший способ 
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оживления экономики; 29 % делают ставку на го-

сударственные траты.

Опрос службы Gallup показал, что 44 % аме-

риканцев уверены, что реализация планов новой 

администрации улучшит ситуацию в экономи-

ке, 41 % — что она не приведёт к изменениям, а 

12 % — что масштабные финансовые вливания 

сделают ситуацию лишь хуже.

Результаты опроса компании Diageo: план ад-

министрации поддерживают 54 % респондентов, 

34 % выступают против; причём, если бы амери-

канцев попросили бы лично выбрать лучший спо-

соб оживления экономики, то 27 % предпочли бы 

сокращение налогов на бизнес, а 17 % — увеличе-

ние государственных расходов.

Опрос компании Ipsos показал, что 62 % аме-

риканцев уверены, что план администрации не-

обходим для спасения экономики, а 32 % — что в 

этом плане особой нужды нет.

Компания RasmussenReports задаёт анало-

гичные вопросы еженедельно: с каждым разом 

уровень поддержки этой программы уменьша-

ется; например, в начале февраля 2009 года не 

поддерживали программу 43 %, неделей раньше 

39 %, а двумя неделями (то есть почти сразу по-

сле прихода к власти нового президента) — 34 % 

респондентов; большинство же уверены, что со-

кращение налогов на 1 доллар окажет на эконо-

мику более позитивное влияние, чем увеличение 

государственных расходов на эту же сумму.

Перечисленные и другие социологические 

компании относятся к числу наиболее автори-

тетных исследователей настроений «толпы», и, 

хотя они очень умело дистанцируются от дей-

ствующей власти, их политические пристрастия 

достаточно прозрачны — нужно убедить «толпу», 

что, несмотря на разброс «мнений», генеральная 

линия администрации берёт верх. Единственно, 

в чём сходятся практически все, — это достаточ-

но длительный срок проявления последствий 

кризиса. В книге «Последствия финансовых 

кризисов» американские экономисты Кармен 

Рейнхарт и Кеннет Рогофф [8] оценили кризи-

сы, которые поражали в 20 веке индустриально 

развитые государства мира. Они установили по 

крайней мере три закономерности в преодоле-

нии крупномасштабных кризисов.

Во-первых, большинство кризисов продол-

жались длительное время. Цены на недвижимость 

падали в среднем на 35,5 % и оставались на этом 

уровне более 6 лет. В Гонконге в 1997 году недви-

жимость подешевела более чем на 53 %, падение 

цен продолжалось 7 лет; акции и другие ценные 

бумаги компаний, котирующихся на биржах, 

снижались на 55 %, а падение их курсов продол-

жалось в среднем 3,5 года. Наихудшие показатели 

были отмечены в Исландии (2007 год) и Таилан-

де (1997 год) — акции потеряли соответственно 

более 90 % и 86 %. В Таиланде падение биржевых 

курсов наблюдалось в течение 5 лет, а Исландия 

фактически объявила дефолт и в конце 2008 года 

запросила международной финансовой помощи 

(первой откликнулась Россия, предложившая 5 

млрд. долларов долгосрочного кредита).

Во-вторых, последствием кризиса всегда яв-

ляется падение производства и снижение занято-

сти. Объёмы производства снижаются более чем 

на 9 % в среднем на 2 года, а безработица растёт на 

7 %, причём сокращение числа рабочих мест про-

должается более 4 лет. В целом, после Второй ми-

ровой войны кризисы протекали «мягче» и были 

более короткими. Авторы [8] установили любо-

пытный факт: уровень занятости быстрее начи-

нал расти не в развитых странах, как следовало бы 

ожидать, а в развивающихся.

В-третьих, размеры государственного дол-

га увеличиваются в среднем на 86 %, причём 

главной причиной является не финансовая по-

мощь государств банковской системе, а общее 

снижение доходов государств. Критическая си-

туация сложилась в Финляндии (1991 год) и в 

Колумбии (1998 год), где в результате кризисов 

государственный долг вырос на 280 %. Результа-

ты работы [8] дают некоторое представление о 

«перспективах» нынешнего мирового финансо-

во-экономического кризиса.

Анализ организационно-методологических 

концепций вывода экономик из финансово-

экономических кризисов проводится в основ-

ном на примерах развитых стран и прежде все-

го — США. Причина такого подхода в том, что 

все кризисы ХХ столетия начинались именно в 

странах Первого мира и затем охватывали мень-

шую или большую часть остального мира. Пода-

вление кризисов в этих странах способствовало 

затуханию «волн кризиса» вдали от них, причём 

фактически почти независимо от антикризисных 

мер, предпринимавшихся в странах остального 

мира. Такая предопределённость их жребия была 

в первую очередь обусловлена несоразмерностью 

мощи экономик развитых и развивающихся стран 

и глубокой вовлечённостью последних в финан-

совые, технологические, сырьевые схемы разви-

тых стран на далеко не равноправных условиях. 

Последствия кризисов для населения этих стран 

всегда были намного трагичнее, чем в тех стра-

нах, где кризисы начинались. Вследствие этого не 

представляли какого-либо интереса попытки раз-

вивающихся стран и стран Третьего мира что-то 

противопоставить кризису, ввиду полной беспо-

лезности этих мер. На примере некоторых пост-

советских стран, которые безоглядно пытают-

ся следовать опыту «авторитетов» «свободного» 

мира и в которых кризисы приобрели перманент-

ный характер почти сразу после обретения так на-

зываемой независимости, хорошо подтверждает-
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ся справедливость исторического афоризма: «что 

позволено Юпитеру, то не позволено Быку». Они 

слишком рано и поспешно отказались от методов 

планового ведения хозяйства, которыми небез-

успешно пользовались несколько десятков лет, и 

без осознания последствий для себя попытались 

вскочить на ходу в «рыночный вагон».

Даже поражённые кризисом, страны Перво-

го мира сохраняют экономику, способную под-

держивать приемлемый уровень социальных 

стандартов для населения; на этом фоне коллапс 

экономики, например, Украины выглядит в пред-

ставлении западных исследователей как результат 

войны, то есть крайне низкий жизненный уровень 

людей до кризиса, когда бедными считали себя 

около 20 %, опустился настолько, что бедность 

охватила уже почти половину населения страны. 

Такие данные предоставляет официальная гос-

статистка, но эксперты считают их заниженными. 

Стагнирующая экономика не оставляет выбора — 

первыми урезаются или вообще прекращаются 

социальные программы. Разумеется, напряжён-

ность ощущается и в развитых странах, но она не 

имеет опасного социального значения, потому 

что положение пока ещё успешно спасает нако-

пленная экономическая мощь.

Так, в США, несмотря на вброс в экономику 

более одного триллиона долларов государственной 

финансовой помощи и рост государственного долга 

по состоянию на 12 февраля 2009 года до 10,759 трлн. 

долларов (что равноценно 347 тыс. тонн золота по 

текущему курсу), его отношение к годовому ВВП 

страны составило лишь 75 % (в то время как в годы 

Второй мировой войны этот показатель превышал 

100 %, а в 1945 году был равен 123 %) [9]. Таким 

образом, можно констатировать совершенно но-

вый характер влияния кризисов развитых стран на 

экономику остальных стран — кризис, вызванный 

безоглядным, подобострастным переносом эко-

номических моделей стран Первого мира в убогие 

системы развивающихся стран.

Называя как угодно этот факт (например, как 

интоксикацией от употребления чересчур силь-

ного лекарства), следует признать, что в подобных 

обстоятельствах на бытовом уровне ответствен-

ность за болезнь «ребёнка» несут его «родители».

Следовательно, от рассмотрения аналогий 

в концепциях и методах преодоления экономи-

ческих кризисов первой и второй половины ХХ 

столетия в начале XXI века актуально перейти к 

исследованию этого нового феномена: богатые 

страны, порождая кризисы, сами же их и преодо-

левают; бедные же загоняются этими кризисами 

в ещё большую нищету; но если богатые страны 

декларируют свою ответственность за экономиче-

ский миропорядок, активно навязывая свою мо-

дель остальному миру, то, согласно мудрому афо-

ризму А. де Сент-Экзюпери — «мы в ответе за тех, 

кого приручили», — они реально должны доказать 

эту ответственность существенным изменением 

своей модели, то есть системы ценностей, и своих 

методов влияния на остальной мир, методов взаи-

модействия с ним. В противном случае мир может 

окончательно разочароваться в «прелестях» моде-

ли «свободной экономики», вследствие чего будет 

подорвана его политическая база и ослаблено вли-

яние в мире. Исследователи, однако, рассматрива-

ют эту проблему не только с позиций геополитики, 

но особенно опасаются разочарования в этой мо-

дели собственного населения.

Символична в этом отношении статья в 

журнале Newsweek [10], на обложке которого ей 

предпослана необычная декларация: We Are All 

Socialists Now (примерно: мы теперь все социали-

сты). Авторы статьи Джон Мичем и Иван Томас 

полагают, что в обозримом будущем в США будет 

не капиталистическая, а смешанная экономика. 

Не уточняя, что имеется в виду — капитализм с 

социалистическим лицом, или социализм — с 

капиталистическим, — авторы выступают за уве-

личение роли государства в регулировании всех 

сторон жизни общества, включая экономику (как 

в Европе, пишут авторы, имея в виду социализм 

прошлого). Из статьи выясняется неожиданный 

ход мысли авторов: социализм понадобился им 

для того, чтобы вывести страну из кризиса, а по-

том можно будет вернуться к свободному рынку и 

капитализму. Идею авторов можно было бы при-

знать эпатажной, если бы не два обстоятельства: 

первое — это имидж солидного делового издания, 

каким является журнал Newsweek; второе — по-

добные идеи, хотя и не столь категорично, заяв-

лены во многих других публикациях и выступле-

ниях. 27 февраля 2009 года в Центре капитализма 

и общества при Колумбийском университете про-

шла ежегодная конференция «Solutionsforthe 

American Economy», лейтмотивом которой был 

вопрос: переживёт ли капитализм нынешний 

кризис или Запад ожидают социальные потря-

сения и глобальное «полевение» [11]. Главный 

антикризисный советник президента США Пол 

Уокер заявил, что нынешний кризис стал испы-

танием капитализма, но капитализм переживёт 

кризис и выживет, однако его финансовая систе-

ма нуждается в «некотором пересмотре», в преж-

нем либеральном виде она уже не восстановит-

ся. Известный автор скандальных разоблачений 

коррупции вокруг программы ООН для Ирака 

«Нефть в обмен на продовольствие» П. Уокер от-

метил, что время «разнузданного капитализма» 

кануло в прошлое вместе с крахом крупнейших 

банков США; новый капитализм он видит «более 

регулируемым и поднадзорным». Категоричен 

был и финансист Дж. Сорос: «Рыночный фунда-

ментализм, вера в то, что рынок может сам себя 

корректировать, привели к дерегуляции глобаль-
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ного рынка… Этот финансовый кризис во многом 

напоминает коллапс советской системы… И тог-

да, и сейчас люди не понимали, что происходит». 

Большинство ораторов призывали к национали-

зации крупнейших банков, в которые государство 

направит свой капитал для кредитования реаль-

ного сектора экономики. «Без национализации 

крупнейших банков уже невозможно восстано-

вить доверие к банковской системе», — полагает 

лауреат Нобелевской премии по экономике за 

2006 год, директор Центра капитализма и обще-

ства Эдмунд Фелпс. «Капитализм как таковой 

до начала кризиса был в прекрасном состоянии, 

за исключением финансовой системы. Однако 

продолжение кризиса может привести к поте-

ре доверия народа к демократическим институ-

там», — отметил профессор школы бизнеса Ко-

лумбийского университета Амар Бхайди. «Лучше 

перерегулировать, но быстро, чем недорегули-

ровать и затянуть. Больше нельзя полагаться на 

«невидимую руку рынка», — выступил бывший 

главный экономист Европейского банка рекон-

струкции и развития Виллем Байтер [11].

Журнал «The Times» [12] проанализировал 

ряд выступлений президента США Б. Обамы и 

дал свои оценки будущих действий его админи-

страции. Президент отметил, что «США не толь-

ко увязли в трясине геополитического болота и в 

самом серьёзном на памяти живущего поколения 

спада. За этими страшными фактами скрывает-

ся ужас, вызванный ещё более глубоким потря-

сением. Ведь, похоже, под гнётом коррупции и 

непрофессионализма развалилась вся политико-

экономическая модель свободного предприни-

мательства с его индивидуализмом и малой долей 

государственного участия, на которой была по-

строена мировая гегемония Америки. Как ещё 

можно назвать ситуацию, в которой все основные 

финансовые институты страны и многие её круп-

нейшие промышленные компании обанкротились 

и существуют за счёт государственной помощи? 

«Журнал замечает, что если в 1989 году весь мир от 

Китая до России и от Южной Африки до Индии 

и Бразилии пришёл к выводу, что нет никакой се-

рьёзной альтернативы силам рынка как средству 

организации производственной деятельности, то в 

2009 году мир, похоже, пришёл к прямо противо-

положному заключению — что свободный рынок 

и финансовые стимулы ведут к катастрофе даже 

самые богатые и умудрённые опытом страны.

Закат фанатичной веры в рыночные силы 

как в средство решения всех социальных про-

блем даёт сегодня новой администрации шанс 

возглавить новую эволюцию американского ка-

питализма с обретением им более устойчивой 

и, в конечном итоге, — более успешной формы. 

Редакция журнала считает, что новое американ-

ское руководство будет содействовать появлению 

более прагматичных представлений о том, когда 

рыночные механизмы полезны, а когда от них нет 

никакой пользы; будет искать необходимый ба-

ланс между мотивом прибыли и социальными це-

лями, соотношение эффективности частных и го-

сударственных предприятий. Пока это звучит как 

какая-то абстракция, но подобные изменения в 

идеологии США будут иметь глубокие практиче-

ские последствия, возникнет осознание того, что 

многие проблемы требуют нерыночных подходов 

и что для решения социальных задач финансовые 

стимулы не нужны или недостаточны.

Прогноз журнала, похоже, сбывается. Первы-

ми шагами новой администрации Америки стали 

крупные проекты в области образования, науки, 

здравоохранения, пенсионного обеспечения, ре-

шения проблемы ипотечного кризиса. Возмож-

но, администрация президента Б. Обамы войдёт в 

историю страны как первая администрация, кото-

рая не только не забыла сразу после выборов свои 

социальные обещания, но и приступила к их ре-

альному исполнению. Конечно, никто не позволит 

ей реконструировать капиталистическую систему 

на манер социалистической. В одном из февраль-

ских выступлений президент высказался достаточ-

но осторожно: «… сегодня мы задаём вопрос не о 

том, насколько велика или мала наша государ-

ственная власть, а о том, действует ли она» [13]. Но 

даже такая тональность в речах главы мировой дер-

жавы свидетельствует об окончании безапелляци-

онной риторики относительно исключительности 

и беспорочности её политики. Этот вынужденный 

отказ от прежних стереотипов лидера мирового 

капитализма, возможно, заставит другие страны, 

бездумно отказавшиеся от своей идентичности во 

имя внешне привлекательного чужого образа, при-

ступить к исправлению ошибок с учётом собствен-

ной, далеко не бесплодной истории.

Из приведённого выше анализа следует, что 

«ремонт» капиталистической системы предпо-

лагается начать с «перезагрузки» её финансового 

сектора и всех институтов контроля финансо-

вых действий крупного капитала. Как именно 

будет происходить этот «ремонт», пока неясно, 

ни учёные, ни политики в рассуждениях на эту 

тему дальше мер по части мониторинга выде-

ленной государством банкам финансовой помо-

щи не идут; кроме того, проповедуется какой-то 

туманный «открытый и эффективный интерна-

ционализм» в реформе международных финан-

совых учреждений. Так, премьер-министр Ве-

ликобритании Гордон Браун заявил в 2008 году: 

«Мы должны построить институты, которые от-

стаивали бы взаимные интересы, поскольку они 

базируются на общих ценностях» [14].

Нам представляется, что очевидные анало-

гии в экономических кризисах последних 100 лет 

просматриваются не только в методах выхода из 
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них, но и в особенностях поведения до кризисов 

и в процессе их разрастания крупного националь-

ного капитала. Как в упомянутых нами, так и в 

других работах, касающихся темы кризисов, кон-

статируется лишь статистика оттоков капиталов, 

но совершенно вне поля зрения авторов остаются 

вопросы идеологии, ответственности крупного 

капитала за судьбы страны, вопросы соответствия 

его индивидуальной морали и морали общества. 

Без исследования этой тонкой, деликатной темы 

невозможно понять, к чему будет сводиться «ре-

монт» капиталистической системы, чтобы она 

стала адекватной реалиям современности: будет 

ли это очередной косметический марафет или 

действительно создание социально ответствен-

ной системы. Подчёркиваем важность такого 

поворота исследований природы кризисов ещё 

и потому, что «лучшие традиции» крупного капи-

тала стран Первого мира в конце ХХ и в начале 

XXI столетий не только принял на вооружение, 

но и «успешно развил» его «собрат» в развиваю-

щихся странах и странах Третьего мира; при этом 

«дети» часто оказывались гораздо более жадными 

и циничными, чем их «родители» (мы это про-

комментируем на примере Украины). О каком 

«интернационализме», каких «общих ценностях» 

финансовых институтов может идти речь, если 

составляющий их основу крупный капитал, соз-

дав хаос и разрушения в экономиках своих стран, 

первым бежал в спокойные гавани оффшоров, в 

банки нейтральных стран и возвращался лишь 

после того, как последствия его деяний (апологе-

ты «свободного рынка» называют эти последствия 

результатами «стихии») были как-то преодолены 

странами? Почему-то, разглагольствуя об удиви-

тельном феномене живучести рыночной эконо-

мики, исследователи игнорируют действитель-

ный фактор этой живучести — малый и средний 

бизнес, на плечи которого всегда падала основная 

тяжесть забот по восстановлению экономики по-

сле бегства крупного капитала, а также после со-

вершения им самых отвратительных, даже с точки 

зрения буржуазной этики, преступлений против 

своих граждан, например, в виде «внезапно об-

наруженных» недавно «финансовых пирамид» 

Мэдоффа, Стэнфорда; присвоения в виде бас-

нословных бонусов части госпомощи на восста-

новление банков; уклонения от налогов и пр. Не 

изменив радикально поведение крупного капи-

тала в рамках общественно требуемых норм, бес-

полезно говорить о какой-то его трансформации, 

об осознании им какой-то ответственности перед 

страной и, наконец, — об исчезновении условий 

повторения экономических кризисов. Посколь-

ку не наблюдается, чтобы он спешил в храмы за 

отпущением грехов, нужно понимать, что в его 

«излечении» можно полагаться только на граж-

данские институты государства. Мы отдаём долж-

ное сложности этой темы и этой практической 

задачи в силу её длительной истории. Не хотелось 

бы думать, что, потерпев фиаско в этой «воспи-

тательной работе», гражданское общество будет 

вынуждено (или его вынудят) вернуться в эпоху 

диктатуры с её специфическими «свободами» и 

методами «воспитания». Самому гражданскому 

обществу тоже потребуется в корне пересмотреть 

свои понятия о допустимости различных сделок с 

крупным капиталом, выходящих за представле-

ния о здравом смысле — в наш просвещённый век 

позорно повторять события давней истории.

Напомним некоторые из них. В 1717 году во 

Франции была учреждена Миссисипская ком-

пания. Её главой был известный в то время фи-

нансист Джон Ло (прообраз сегодняшнего су-

пермошенника Бернарда Мэдоффа), который 

пользовался поддержкой регента Филиппа Орле-

анского. Компания выпустила 200 тыс. акций по 

500 ливров каждая. При этом покупатели могли 

оплачивать акции не только монетой и банкнота-

ми, но и государственными обязательствами, ко-

торые котировались на рынке ниже номинала. Та-

ким образом, компания становилась кредитором 

государства (в лице короля). Ввиду обещанных 

выгод почти сразу возник лихорадочный спрос 

на акции Компании. На следующий год Джон Ло 

от имени руководства компании пообещал ещё 

большие дивиденды, что спровоцировало ажи-

отаж среди желающих купить акции. Компания 

объявила подписку на дополнительную эмиссию 

в количестве 50 тыс. акций, на которую в корот-

кое время было подано 300 тыс. заявок. Курс уже 

выпущенных акций тем временем неуклонно по-

вышался, и компания ловко воспользовалась сле-

пой жадностью покупателей — эмитировала ещё 

300 тыс. акций (не обижать же подписчиков!). 

Курс 500-ливровой акции поднялся до 10–15 тыс. 

Очень скоро наступил крах [15].

Если теперь сопоставить давнюю историю 

и день сегодняшний, то придётся самокритично 

признать, что злодеи (или гении) типа Джона Ло 

и Бернарда Мэдоффа возникают только благодаря 

неистребимой жадности и доверчивости (глупости) 

людей во все времена. Было бы наивно дать воз-

можность этим людям учить хорошим манерам по-

добных злодеев. Тогда кто же сегодня может взять 

на себя ответственность за воспитание тех и дру-

гих — семья? законодатели? президенты? церковь? 

Сложный вопрос, но упростить его можно, если 

внимательно, а не пренебрежительно учиться на 

нетленных уроках истории. Адам Смит в опублико-

ванном в 1776 году труде своей жизни «Исследова-

ние о природе и причине богатства народов» про-

анализировал все известные к тому времени аферы 

и показал, что попытки привлечь покупателей обе-

щаниями выплат по облигациям (акциям) высо-

ких процентов чреваты полной потерей капитала. 
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Сверхприбыль же, как правило, свидетельствует 

о перегретости того или иного рынка или страны. 

И наивысшая обещаемая норма прибыли наблю-

дается, как правило, в странах, которые «стреми-

тельно приближаются к банкротству». Раз за разом 

участники рынка наступают на одни и те же грабли, 

впадают в своего рода безумие, регулярно взвин-

чивающее цены на тот или иной актив — землю, 

акции, облигации, недвижимость. Это безумие не-

изменно подогревается одной простой идеей, ко-

торая заключается в том, что благодаря кредитной 

экспансии этот актив может расти в цене до беско-

нечности. Оказывается, нужно лишь хорошо учить-

ся, воспитывать в себе и своих детях отвращение к 

жадности, и персонажи типа Мэдоффа, Мавроди 

и т. д. останутся без «работы». А мы, вместо благо-

дарности им за преподанный нам урок, вместо того, 

чтобы, опозорившись, промолчать, истерично тре-

буем засадить их до конца жизни в тюрьму, предаём 

их анафеме и обзываем плохими словами. И нам, 

благородным, не стыдно.

В анализе проделок крупных финансовых 

мошенников мы сознательно избрали гротеск для 

того, чтобы доказать: не следует перекладывать на 

государство задачу очищения капитала от сквер-

ны; не следует представлять персонифицирован-

ный, более находчивый и хитрый, чем мы сами, 

капитал в образе козлища; не следует нам самим 

рядиться в тогу агнцев; но следует всегда пом-

нить, что известные 10 заповедей, существующие 

более двух тысяч лет, нарушаются до сих пор. Так 

что, — Бог нам судья.

Намного сложнее решение задачи предотвра-

щения организованного вывоза капитала. Если в 

случае обрушения финансовой пирамиды страда-

ют сотни или тысячи сознательно обманувшихся 

людей, то вывоз капитала в критическое для стра-

ны время ставит в безвыходное положение сот-

ни миллионов людей, участвовавших в создании 

этого капитала и веровавших в одинаковую силу 

закона для всех — и для работодателя-капитали-

ста, и для простого труженика. Именно потому, 

что без того или иного участия (или при попусти-

тельстве) государства вывоз миллиардов долларов 

за границы невозможен, только от государства 

зависит решение этой проблемы. Успех будет за-

висеть только от фактического уровня «народно-

сти» государства; при сохранении сущности го-

сударства (его властного аппарата) как комитета 

по управлению делами национальной буржуазии 

(определение К. Маркса) эта проблема не будет 

решена никогда. Есть признаки того, что власти 

стран Первого мира взялись, наконец, за выра-

ботку согласованных мер по контролю процессов 

перемещения крупного капитала.

В условиях глобального кризиса многие стра-

ны мира увеличили инвестиции в свои экономики 

для стимулирования их роста и приняли меры для 

контроля эффективности использования средств. 

Одновременно, пытаясь добиться лучшей со-

бираемости налогов, они обратили пристальное 

внимание на оффшорные зоны, в которые выво-

дили свои капиталы «налоговые уклонисты» со 

всего света. Когда в феврале 2008 года немецкие 

спецслужбы покупали у одного из сотрудников 

лихтенштейнского банка LGT данные о счетах 

его клиентов, трудно было предположить, что это 

приведёт к масштабному налоговому расследо-

ванию, а затем и к уменьшению числа оффшор-

ных зон. Это была рядовая операция по борьбе с 

неплательщиками налогов внутри Германии, но 

расшифровка купленных данных «удивила» пра-

вительства многих стран, когда выяснилось, что 

многие тысячи их состоятельных граждан уклоня-

ются от уплаты налогов. Косвенные и достаточно 

приблизительные оценки определили размер вы-

везенных только из крупных стран Первого мира 

капиталов на уровне 1,5–2,0 трлн. долларов [16]. 

В глобальном налоговом расследовании приняли 

участие более 20 стран мира, в том числе США, 

Великобритания, Франция, Австралия, Италия, 

Австрия. Масштаб налоговых уклонений оказался 

настолько велик, что правительства стран «Боль-

шой двадцатки» (G20) решили составить «черный 

список» оффшорных зон. Включение государства 

в этот список может означать его международную 

изоляцию, а также ряд других суровых мер, вклю-

чая экономические санкции. Особенную остроту 

вопрос оффшорных зон приобрёл после того, как 

выяснилось, что американский финансист, соз-

датель крупнейшей в истории США финансовой 

пирамиды Madoff Securities Б. Мэдофф держал 

свои капиталы на счетах в Лихтенштейне.

В итоге, под давлением налоговых служб и 

прокуратур многих стран мира, «налоговые гава-

ни» стали сдавать свои позиции: 12 марта 2009 года 

сразу три государства — Лихтенштейн, Бельгия и 

Андорра — заявили о готовности пересмотреть 

свои законы о банковской тайне, в особенности 

ту их часть, которая касается взаимодействия с 

налоговыми службами. Следует отметить, что это 

большая и вынужденная уступка для стран, полу-

чающих значительную часть дохода в бюджеты 

от банковских операций с, по существу, крими-

нальным капиталом (уклонившимся от налого-

обложения в странах происхождения). Это также 

первый важный результат в борьбе с незаконным 

вывозом капитала; это сигнал большой опасно-

сти для стран-хранителей такого капитала. По-

этому понятно, почему, к примеру, Лихтенштейн, 

боровшийся за своё понимание банковской тай-

ны с февраля 2008 года, из опасений ещё боль-

ших неприятностей для себя заявил о готовно-

сти взаимодействовать по налоговым вопросам 

с Организацией экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР). Заметим, что ОЭСР считала 
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княжество одним из самых злостных нарушите-

лей международных налоговых правил с момента 

основания этой организации в 1946 году. Ранее 

Лихтенштейн заключил договор с США о сотруд-

ничестве в расследованиях уклонения от налогов, 

действие которого начнётся в 2010 году. При этом 

правительство страны приняло решение повысить 

прозрачность банковских сделок уже в 2009 году. 

Таким образом, Лихтенштейн фактически пере-

стал быть «налоговой гаванью», которой являлся 

с 1926 года (то есть того времени, когда огромные 

капиталы начали утекать из США, форсируя на-

ступление кризиса Великой Депрессии).

Пока только о готовности пересмотреть за-

коны о банковской тайне заявили Бельгия и 

Андорра: сообщалось, что бельгийское законо-

дательство будет пересмотрено в 2010 году, а ан-

доррское — уже к 1 сентября 2009 года [14]. В на-

чале октября 2008 года Швейцария под сильным 

давлением США согласилась предоставить Ми-

нистерству юстиции данные о счетах американ-

ских клиентов крупнейшего швейцарского банка 

UBS. Это был первый подобный шаг со стороны 

государства, где понятия о секретности банков-

ских операций оформились ещё в Средневековье, 

а законодательство стало охранять конфиденци-

альность клиентов финансовых организаций с 

30-х годов ХХ столетия. 22 февраля 2009 года UBS 

передал Америке данные о 250 американских кли-

ентах, на счетах каждого из которых хранится от 

1 млрд. долларов, незадекларированных в феде-

ральной Налоговой Службе США. Американским 

властям были переданы также сведения о 8 кли-

ентах UBS, добившихся в суде запрета на выдачу 

информации о состоянии их счетов (у них, веро-

ятно, есть за что бороться). Но в то же время UBS 

наотрез отказался выдавать американцам инфор-

мацию о счетах 52 тыс. своих клиентов из США 

[14]. В истории человечества ещё не было случая, 

когда страна, почти 100 лет паразитировавшая на 

огромных воровских капиталах и открыто похва-

лявшаяся надёжностью своих банков, была бы так 

«выставлена» мировому сообществу. Создан уни-

кальный прецедент: то, что было известно орга-

нам разведки, а следовательно, и правительствам 

о масштабах вывоза капитала и его размещении в 

банках конкретных стран, теперь широковеща-

тельно доводится до всех желающих это знать. 

Подтверждается наше предположение о некоей 

«критической массе» подобных преступлений 

крупного капитала против своих стран, при до-

стижении которой «страдающее» государство уже 

не может без ущерба для своего внутреннего и 

международного авторитета сохранять безучаст-

ное спокойствие в этом вопросе. Подтверждается 

и обоснованная нами причина суперактивности 

тех же США в расследовании этих афер именно в 

настоящее время: в условиях жесточайшего кри-

зиса, падения авторитета власти, высокой вероят-

ности перехода экономического кризиса в кризис 

политической системы власть была вынуждена 

добиваться выдачи на «заклание» тех многочис-

ленных воротил американской экономики, о пре-

ступном поведении которых все знали и без того.

До сих пор только Австрия упорно заявляет 

о незыблемости своей политики в сохранении 

банковской тайны. Министр финансов этой 

страны заявил 13 марта 2009 года, что правитель-

ство не станет пересматривать законодательство. 

Однако, как считают специалисты, после того, 

как «сдала» свои позиции Швейцария, долго не 

удержится и Австрия. К мощному давлению но-

вой администрации США прибавятся и усилия 

Евросоюза, которому срочно нужны деньги на 

реализацию общеевропейского плана стимули-

рования экономики и на обещанное кредитова-

ние стран Восточной Европы.

К расследованию афёр с вывозом капитала 

сейчас активно подключились и другие страны, 

например, Россия. Согласно сообщениям в печа-

ти, органы финансовой разведки РФ уже имеют 

информацию о владельцах счетов в европейских 

банках не менее чем на 40 млрд. долларов, незаде-

кларированных в стране; считается, что это лишь 

небольшая «капля» в реальном «море» финансо-

вых афёр национальных капиталистов. России эти 

деньги нужны ещё больше, чем Евросоюзу, поэто-

му можно не сомневаться в успехе власти довести 

операцию до конца (смущают, правда, сведения в 

зарубежной печати о высоких персонах, не заин-

тересованных в таком успехе; но во власти этих 

«персон» — пожертвовать некоторым количеством 

олигархов во благо «общегосударственных целей»).

На фоне торопливой активности других 

стран удивительно спокойны власти Украины. 

Раскрываемые, например, американскими СМИ 

сведения о масштабах вывоза капитала «за ком-

панию» цепляют и мошенников из других стран, 

в том числе из Украины. «Рисуют» даже схемы, 

которые изобрели способные «ученики» из этой 

страны; «инновационным» уровнем этих схем 

здесь даже восхищаются [17]. Говоря о безучаст-

ности официальных властей к этой проблеме, 

подчёркивают, что в Украине накоплен немалый 

опыт в деле незаконного вывоза капитала и от-

мывания «грязных» денег, что создаёт глобальную 

угрозу целостности, надёжности и стабильно-

сти финансово-кредитных и правительственных 

структур. Утверждается, что в стране существует 

несколько наиболее типичных схем незаконного 

вывоза капитала и отмывания «грязных» денег, в 

частности, посредством экспортно-импортных 

операций. Схема отмывания с их помощью «гряз-

ных» денег выглядит следующим образом: деньги 

перечисляются на счета подставных фирм и затем 

переводят валюту за границу как оплату импорт-
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ных контрактов. За границей происходит дальней-

шая манипуляция денежными средствами — их 

перечисляют с одного счёта на другой, пока вы-

везенные капиталы не приобретут легальный вид. 

Источниками таких капиталов являются: хищение 

кредитов, особенно государственных; обман пар-

тнёров; создание «пирамид»; привлечение средств 

населения и крах банков; приватизация предприя-

тий и др. Банки, которые в период первоначально-

го накопления капитала очень бурно развивались, 

а в дальнейшем потерпели банкротство, на самом 

деле часть денежных средств просто вывезли за 

границу и спрятали в оффшорах. Затем эти сред-

ства были пущены в законный бизнес за границей 

и, в конечном итоге, — легализованы.

Концептуально и технологически такие афё-

ры были аналогичны действиям крупного капи-

тала США, но есть и существенная разница — 

вместо вывезенных из страны с обескровленной 

экономикой капиталов государство вынуждено 

брать за границей кредиты (не исключено, что 

это деньги своих же олигархов) и платить по ним 

солидные проценты, то есть экономике, населе-

нию наносился двойной удар. Это, безусловно, — 

«инновационная модель», созданная на базе кор-

рупционных связей капитала и государственных 

структур. Фиктивные или транзитные фирмы, 

как правило, регистрируются преступниками 

на подставных лиц, малоимущих, военнослужа-

щих; лиц, отбывающих наказание в тюрьмах и 

колониях; психически больных, находящихся в 

специализированных учреждениях и т. д. На их 

счета средства поступают на вполне законных 

основаниях от реальных организаторов махина-

ций. В дальнейшем эти фирмы «растворяются», 

а организаторы за «неисполнение» контрактов не 

предъявляют к ним никаких претензий; но иногда 

и предъявляют — в порядке издёвки над контроли-

рующими органами. Поскольку фирмы создаются 

на очень короткий период (до 3 месяцев), то в поле 

зрения налоговых органов попадают только через 3 

месяца, когда наступает время предоставления от-

чётности от уже несуществующих фирм. Это ещё 

одна преступная форма «инновации». Конечно, 

налоговая инспекция может приостановить движе-

ние средств по счёту, который к этому времени уже 

фактически не нужен, и организовать проверку. 

Но в поле зрения валютного контроля фирма по-

падает по истечении 3 месяцев, когда все расчёты 

завершены и проверять некого. В схеме с исполь-

зованием экспортных операций купленным или 

учреждённым фирмам поставляется, как правило, 

сырьё, но деньги украинской фирме не поступают, 

а легализуются за рубежом. Вообще же, применя-

ется множество вариантов с подставными фирма-

ми, но практически все они были бы невозможны 

без коррупционных связей с местными органами 

власти, банками, налоговыми службами, тамож-

ней. Описание таких схем в американской печати 

обычно сопровождаются удивлением по поводу 

того, что их талантливые «изобретатели» не особо 

скрывают свою деятельность от власти. Нам пред-

ставляется, что уместнее было бы не «удивление», 

а «удовлетворение» по поводу успехов украинских 

«школяров», за короткое время набравшихся «му-

дрости» от американских «учителей».

Интернационализм в незаконных бизнес-

сделках до сих пор позволяет украинцам покупать 

или учреждать за границей фирмы, открывать в 

Украине их представительства или филиалы и 

переводить по импортным контрактам огромные 

валютные суммы на их счета, несмотря на то, что 

представительства не имеют права осуществлять 

хозяйственную деятельность. Очень большое ко-

личество денег поступает в теневой оборот от 

внешнеэкономических операций предприятий за 

счёт манипулирования ценами, объёмами полу-

чаемого товара, оформления на таможне одного 

товара вместо другого и т. д. Аналогичным обра-

зом делаются вклады на депозитные счета бан-

ков, вклады в зарубежные банки, приобретаются 

акции и другие ценные бумаги.

Складывается удивительная картина: если 

на высшем государственном уровне власти США 

развернули беспрецедентно жёсткую борьбу за 

возврат в страну незаконно вывезенных капита-

лов, то на низовом уровне (предприятия, банки) 

особых перемен не наблюдается — «живут» сами 

и дают возможность «жить» зарубежным партнё-

рам. Имеем, таким образом, феномен, аналогов 

которого в периоды довоенных кризисов не на-

блюдалось. Очень похоже, что лозунг К. Маркса 

и Ф. Энгельса «Пролетарии всех стран, соеди-

няйтесь!» в условиях современной глобализации 

мирохозяйственных связей дельцы крупного 

капитала переделали на свой лад, заменив лишь 

первое слово. Кто же после этого осмелится ут-

верждать, что любые экономические кризисы 

порождаются в основном стихией, присущей 

«свободному рынку», и потому нужно не бороть-

ся с нею, а ждать, когда она сменит курс?

Выводы. Исторические аналогии в приро-

де экономических кризисов убеждают, что они 

возникают не в силу присущей «свободному» 

рынку стихийности, а вследствие необузданной 

алчности крупного капитала, у которого атрофи-

рованы понятия национальной идентичности, 

социальной ответственности, гуманизма. Лишь 

государство, воплощающее эти принципы в сво-

ей политике, вместе с исповедующим их бизне-

сом, способны преодолевать кризисы, а в буду-

щем — и не допускать их.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ В СИСТЕМЕ ДЕФИНИЦИЙ

Анотація. Узагальнено різні дефініції в обґрунтуванні причин дискримінації економічних інтересів людей 

у післякризовий період.

Ключові слова: тіньова економіка, корупція, економічні інтереси людини, дефініції.

Summary. There have been generalized definitions of different reasons of discrimination in the economic interests 

of people in post-crisis period.

Key words: shadow economy, corruption, economic interests of the individual, definitions.

Постановка проблемы. Для  упорядочения 

взаимоотношений между собою люди с глубокой 

древности устанавливают определённые правила. 

Поскольку система связей людей многоаспектна, 

то и правила, регулирующие эти связи, охваты-

вают все сферы их жизни и деятельности — эко-

номическую, духовную, семейную, межличност-

ную. С возникновением государства многие 

правила человеческих взаимоотношений и по-

ведения людей были преобразованы в законы; 

соответственно были придуманы регуляторы для 

оценки соблюдения законов, в том числе — меры 

наказания за их несоблюдение. По мере усложне-

ния всех социальных и экономических взаимо-

отношений простые правила типа «не убий», «не 

укради» и тому подобные тоже усложнялись, как 

и меры за их нарушение. Но с древности до на-

шего времени почему-то неизменными остаются 

соблазны растущего числа людей во всевозмож-

ном нарушении правил и законов. Убедившись, 

в конце концов, в неискоренимости этих соблаз-

нов, признав бесполезность даже самых строгих 

карательных мер в противодействии нарушениям 

законов, наука стала искать ответы в полумерах и 

дефинициях. В связи с этим возникла проблема 

оценки этих полумер и дефиниций в соотнесении 

с действительностью, то есть в сопоставлении 

правовых и словесных характеристик экономи-

ческой преступности против отдельных граждан, 

общества в целом и государства с их статистиче-

ским выражением, фактическим содержанием и 

степенью разрушительных последствий.

Цель статьи — обобщить разные подходы к 

толкованию сущности коррупции и её роли по 

отношению к теневой экономике, а также пока-

зать характер влияния дефиниций на политику и 

практику соблюдения и защиты экономических 

интересов людей.

Изложение материалов исследования. Эконо-

мические потрясения недавнего времени, из ко-

торых разные страны мира вышли с неодинако-

вой скоростью и с разной степенью разрушений 



Світове господарство і міжнародні економічні відносини

27

экономической и социальной систем, выявили 

удивительный феномен: быстрее других и с мень-

шими разрушениями социоэкономических си-

стем из кризиса вышли страны с минимальным 

уровнем государственной коррупции, а в странах 

с запредельным уровнем коррупции положение 

экономики, абсолютного большинства насе-

ления, ситуация с соблюдением и защитой его 

экономических интересов стали ещё хуже, чем 

до кризиса. И если в развитых странах кризис не 

привёл к разгулу коррупции потому, что он не по-

дорвал государственные механизмы управления 

и контроля, не нарушил морально-нравственную 

базу общества, хотя и поставил перед ними много 

новых проблем и вопросов (активным обсуждени-

ем которых занялась наука), то во многих других 

странах, в том числе в постсоветских, стали ка-

чественно слабее даже те механизмы государств, 

которые были созданы в период так называемых 

демократических преобразований.

Этой ситуацией воспользовалась прежде 

всего значительная часть политиков, аппарата 

управления всех уровней, представителей круп-

ного бизнеса, и коррупция из обыденного явле-

ния быстро перешла в разряд угрожающих госу-

дарственности этих стран факторов. Скорость 

этой деградации была столь велика, что вызвала 

общественное потрясение, раздражение людей, 

не ожидавших двойного удара по их жалкому эко-

номическому состоянию — со стороны «объек-

тивного» кризиса и со стороны «своей» власти. 

Но в состоянии настоящей паники оказалась на-

ука, не готовая внятно объяснить причину соци-

ально-экономической катастрофы после многих 

лет восхваления «проводившихся экономических 

реформ», «выстраивания механизмов полити-

ческой независимости», «поиска национальной 

идеи» и т. д. Из-за отсутствия практических идей 

в ход пошли полумеры и дефиниции.

К обсуждению характера полумер приступили 

вследствие того, что стала очевидной бесполез-

ность радикальных мер наказания. Так, смертную 

казнь за убийство человека многие страны замени-

ли пожизненным заключением; вместо пожизнен-

ного срока или даже высшей меры за масштабные 

экономические преступления стали применять 

длительное заключение; тюремное заключение за 

другие экономические правонарушения всё чаще 

заменяют адекватными денежными штрафами; 

беспредельный либерализм по отношению к ули-

чённым в коррупции выражается нередко в отстра-

нении таковых от должности, назначении условных 

сроков или (о, ужас!) — в общественном остракизме 

(типа — не подать руки или не пригласить в гости) и 

т. д. Но полумеры потому так и называются, что они 

лишь имитируют борьбу со злом, выпускают часть 

пара «негодующей общественности» в атмосферу, 

но до «корней» проблем не доходят.

Дефиниции — из того же разряда; это полуме-

ры, выраженные в определениях, то есть в словах. 

Патологические жадность, стяжательство, без-

мерный цинизм в обирании ближнего или обще-

ства (государства), проросшие и развившиеся у 

определённых категорий людей под воздействием 

каких-то возможностей — политическая власть, 

административные прерогативы, власть денег, 

физическая сила и жестокость и так далее, — ча-

сто препарируются в свете «объективных обстоя-

тельств» жизни (тяжёлое детство, неоценённость 

«талантов вундеркинда», обделённость карьерой 

и наградами, «жирующие» сосед, начальник или 

бизнесмен и пр.). В дефинициях подобные пси-

хотипы появляются в образах «моральных стра-

дальцев», «жертв бесчувственных» людей (обще-

ства, государства), «порождения несовершенных 

законов» и т. д. Однако, как полумеры в законах, 

так и дефиниции в словах нисколько не уменьша-

ют опасности выражаемых ими реальных явлений 

для отдельных людей, общества и государства.

Не требуются особые усилия для того, чтобы 

заметить, что абсолютное большинство наруше-

ний правил и законов, регулирующих человече-

ские взаимоотношения, обусловлено экономи-

ческими интересами людей. Проблема, как нам 

представляется, состоит не в том, чтобы «урав-

нять» экономические интересы всех людей (во-

первых, это невозможно в принципе; во-вторых, 

это вредно для самих же людей; в-третьих, хоро-

шо известно, каким крахом закончилась в отдель-

но взятой стране попытка такого «уравнивания»), 

а в том, чтобы надёжно защитить справедливые 

права каждого от незаконных посягательств дру-

гих. Очевидно, что решить эту задачу полумерами 

в законах (равно, как и полумерами в их исполне-

нии) и словоблудием в дефинициях невозможно.

Вероятно, вследствие понимания этого в ис-

следованиях набирает силу направление оптими-

зации уровня экономических преступлений, то 

есть предпринимаются попытки математически 

обосновать некий допустимый уровень наруше-

ний законов, который не создаёт особых угроз 

обществу (государству) и не подрывает их основы, 

являясь неизбежным следствием неискоренимых 

пороков некоторой части человеческого сообще-

ства, с одной стороны, и несовершенства государ-

ства и его законов, с другой. При этом ссылаются 

на опыт развитых стран, в которых уровень таких 

преступлений в сопоставлении с остальными стра-

нами значительно ниже; считается, что, поскольку 

этот уровень длительное время остаётся практиче-

ски неизменным, они достигли этого оптимума.

Допускаем, что это действительно так и 

есть: ведь при «неугрожающем» уровне эконо-

мических правонарушений «гоняться» за отдель-

но взятым индивидуумом, скорее всего, просто 

невыгодно — затраты на эти цели могут превы-
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сить наносимый этим индивидуумом ущерб. Но 

вот парадокс: в развитых странах такой «опти-

мизацией» никто не занимается; вместо приду-

мывания новых полумер и дефиниций здесь за-

щищают экономические интересы государства, 

общества и отдельных людей путём отработки 

методов управления на всех уровнях и технологий 

контроля эффективности их применения.

Если контроль, базирующийся на иннова-

ционно налаженном учёте, показывает недо-

статочную эффективность методов управления, 

анализируют первопричины правонарушений 

и, находя отправную точку, соответственно дей-

ствуют: 1) установлено, например, что в законе 

нечётко прописаны характеристики конкретно-

го явления, — отменяют, уточняют, дополняют 

и так далее закон; 2) выясняется по достаточной 

массе фактов, что нарушения закона обуслов-

лены непониманием исполнителями его основ 

или отдельных положений, — проводят широ-

кую разъяс нительную кампанию и снова «тести-

руют» её результаты; 3) обнаружено, что право-

нарушения стали следствием недостаточного 

профессионализма работников (но — не заранее 

обдуманных ими злонамеренных действий), — 

совершенствуют методы подбора кадров (в связи 

с этим заметим, что «менеджмент персонала» как 

обязательная функция управления в компаниях, 

органах государственного и местного уровней, в 

полиции, судах, образовательных учреждениях — 

это многопрофильная работа с наличными ка-

драми и с нанимаемыми работниками, в которой 

окончательным оценивающим звеном является 

руководитель компании или руководитель соот-

ветствующего подразделения, отдела); 4) стати-

стика правонарушений фиксирует устойчивый их 

показатель по конкретным группам населения — 

уточняются действующие или разрабатываются 

новые коррекционные программы, предназначен-

ные для общеобразовательных школ, пенитенци-

арных учреждений, попечительских учреждений 

и органов надзора, а также применяются специ-

альные технологии контроля эффективности та-

ких программ и т. д. В меру общественной необхо-

димости статистика правонарушений, отдельные 

факты преступных действий, методы управления 

и контроль их эффективности отличаются высо-

ким уровнем прозрачности и освещения в СМИ.

Во всех развитых странах признают, что лишь 

небольшая часть фигурантов экономических 

преступлений идёт на них под давлением эконо-

мических же причин, а действия большинства 

(особенно состоятельных людей из сфер бизнеса, 

финансов, государственного управления, поли-

ции, судебных органов) обусловлены морально-

нравственными факторами. Здесь считают, что 

нравственная коррозия общества начинается с 

морально-нравственного разложения структур, 

создаваемых обществом и потому предназначен-

ных ему служить. В связи с этим как законода-

тельные нормы, превентивные меры, так и де-

финиции содержат предписания относительно 

применения самых жёстких (и даже жестоких) на-

казаний за экономические (и иные) преступления 

этих категорий граждан.

Это особенно наглядно можно показать на 

примерах коррупции и теневой экономики. За-

метим, что в дефинициях по поводу этих явлений 

наблюдается противоречивая очерёдность их воз-

никновения. Наше твёрдое убеждение состоит в 

том, что именно коррупция порождает теневую 

экономику, и оно практически полностью исклю-

чает какие-либо версии для лукавого истолкова-

ния закона (как, например: политик или чинов-

ник не «устоял» перед напором взяткодателя).

Анализ, например, американской практики 

правоприменения показывает, что уличённый в 

коррупции политик или чиновник после отбытия 

соответствующего наказания больше никогда не 

будет допущен в сферы прежней деятельности. 

Дефиниции на этот счёт однозначны и катего-

ричны: коррупция — это преступление, не обус-

ловленное экономической нуждой фигуранта, но 

обеспечивающее ему избыточные блага за счёт 

дискриминации экономических интересов дру-

гих людей (общества в целом или государства).

Для полной ясности применяется конкрет-

ная классификация коррупции с конкретным 

набором характеристик: политическая корруп-

ция (Political corruption), полицейская коррупция 

(Police corruption), административная и судебная 

коррупция (Governmental corruption ofjudiciary), 

корпоративная коррупция (Corporate corruption); 

коррупция, связанная с корыстным использова-

нием официальными органами баз данных (Data 

corruption) и др. [1]. Такого рода дефиниции разви-

ваются в большом числе научных публикаций [2].

Анализ этих публикаций даёт основание для 

вывода: относительно низкий уровень эконо-

мических преступлений, в том числе коррупции 

и теневой экономики, в развитых странах есть 

следствие не теоретической оптимизации мер, 

полумер, дефиниций, а результат проводивших-

ся в течение длительного времени селекции ка-

дров, общественной экспертизы законов и ме-

тодов управления, инновационного обновления 

технологий учёта и контроля, что в совокупности 

можно называть результатом практической оп-

тимизации системы защиты экономических инте-

ресов людей. При этом очень важно, что учёные, 

эксперты и политики развитых стран не только не 

замалчивают недостатки этой системы, а подвер-

гают их жёсткому обсуждению.

Если теперь абстрагироваться от эффектив-

ного западного опыта в защите экономических 

интересов граждан, общества и государства и 
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попытаться оценить полезность рекомендаций 

по части оптимизации уровня экономических 

преступлений, в том числе коррупции и теневой 

экономики в развивающихся странах, то понадо-

бится найти решение неразрешимых задач и дать 

ответы на отнюдь не риторические вопросы.

Во-первых, почему во всех, например, пост-

советских странах уровень этих преступлений 

резко вырос уже в первые два-три года после 

объявления независимости и затем продолжал 

неуклонно увеличиваться, хотя перманентный 

экономико-политический беспорядок в них уси-

ливался лишь временами (например, дефолт 

1998 года или мировой кризис 2008–2009 гг.)?

Во-вторых, почему «демократические» вла-

сти этих стран сделали борьбу с коррупцией и 

теневой экономикой популярной политической 

игрой с заранее установленным результатом — ни 

победителей, ни проигравших?

В-третьих, почему абсолютное большинство 

фигурантов теневой экономики совершают пра-

вонарушения под давлением именно экономиче-

ских причин?

В-четвёртых, можно ли в принципе защитить 

экономические интересы законопослушного насе-

ления от коррупции и давления теневой экономики?

За 20 лет независимости всех постсоветских 

стран ответов на эти вопросы найдено не было. 

Каким же образом, в таком случае, можно при-

менить к этим странам рекомендации по опти-

мизации уровня экономических преступлений 

(включая, разумеется, коррупцию), или, иными 

словами, как можно резко и быстро в разы сни-

зить этот уровень при сохраняющейся базе его 

«воспроизводства»? Ясно, что при отсутствии от-

ветов на все эти вопросы остаётся только безопас-

ная площадка для дискуссий по поводу полумер 

и дефиниций. Подтверждением тому является 

изобилие публикаций, например, в российских и 

украинских изданиях.

Из этих публикаций можно узнать много ин-

тересных деталей проявления коррупции и теневой 

деятельности, но всё это «информирование» до-

бавляет лишь отдельные штрихи к общеизвестной 

картине этих явлений. Как отметила С. Барсукова 

в рецензии на книгу «Теневая Россия: Экономико-

социологическое исследование», «ещё вчера про 

«тень» молчали даже те, кому было что сказать. Се-

годня говорят и те, кому сказать нечего, потому что 

эта, ещё недавно табуированная, тема преврати-

лась в одну из самых конъюнктурно востребован-

ных. Поэтому «белым пятном» её назвать трудно. 

По крайней мере, эмпирические доказательства 

её существования уже не способны ни удивить, ни 

озадачить. Другое дело, что по-прежнему в дефи-

ците системный анализ этого явления» [3].

Указание на то, что тема коррупции и тене-

вой деятельности «ещё недавно была табуиро-

ванной», следует конкретизировать по времени: 

«недавно» — это «перестроечные» годы и первые 

годы независимости постсоветских республик, 

когда читающая общественность жадно ловила 

любые публикации на эту тему, а власть нервно 

реагировала на них. Но в дальнейшем тема стала 

настолько привычной, что даже «громкие факты» 

перестали «возбуждать» общественность и власть. 

Однако «статистическая проза», как безопасный 

для авторов вид творчества, уже многие годы не 

рискует приближаться к системному анализу, по-

тому что в этом случае пришлось бы затронуть 

корни прогрессирующей коррупции и теневой 

экономики. Именно поэтому столь увлекатель-

на игра в дефиниции: с одной стороны, явление 

«беспощадно изобличается», а с другой, — не за-

трагиваются порождающие его причины.

К такому разряду сочинений относится, по 

нашему мнению, и рецензируемая С. Барсуко-

вой книга [4]. Несмотря на многообещающее на-

звание, исследование сведено к статистическому 

набору огромного числа интервью: представи-

тели разных слоёв населения энергично ком-

ментируют факты коррупции государственного 

аппарата, поборы правоохранительных органов, 

взяточничество в высшей школе, теневой рынок 

медицинских услуг, теневое предприниматель-

ство, теневое кредитование, теневые операции 

с земельной собственностью, рынок освобожде-

ния от воинской обязанности.

Увлекательность сюжета усиливает «ориги-

нальный приём» авторов — они приводят интер-

вью и «страдающей» общественности, и «демонов» 

коррупции; но если ощущения первых известны и 

без социологических ухищрений, то остаётся неяс-

ным, как удалось «расколоть» на откровения самих 

коррупционеров (их обезличенность заставляет 

подозревать присутствие сочинительства).

О том, что эта работа относится к особому 

жанру художественных дефиниций, свидетель-

ствуют «выстраданные» авторами под впечатле-

нием интервью 1600 опрошенных выводы: зарож-

дающийся в теневой сфере экономический уклад 

имеет значительный потенциал, любые попытки 

обуздать эту нелегальную рыночную стихию ме-

тодом административного нажима могут принести 

только вред и обернуться очередным движени-

ем вспять [4, c. 83]; единственный реальный вы-

ход — это легализация деятельности неформалов 

посредством предоставления им льготных условий 

существования [4, c. 207] и так далее в духе либе-

ральных бредней запуганных, не видящих иного 

выхода из ситуации, как смириться с нею, «мыс-

лителей». Как видно, авторов больше всего впечат-

лили откровения «демонов»; удивительно только, 

что авторы ограничились лишь предложением ле-

гализовать их деятельность, но не рекомендовали 

присваивать им высшие государственные звания, 
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награды, ставить памятники. Не иначе, как сами 

«демоны» коррупции заказали это «исследование».

К этой мысли приходится склоняться потому, 

что подобные «разоблачительные» исследования 

объективно способствуют узаконению корруп-

ции и теневой криминальной экономики как «не-

избежного» явления «особого курса» постсовет-

ских стран. Ставшее обыденным, это явление не 

могут подорвать громкие дефиниции и тысячи 

новых фактов его существования. Именно поэто-

му работы этого типа давно уже никого не пуга-

ют — ни власть, ни общество; тем более, что в них 

злонамеренно искажается реальность — явление 

подаётся как «зарождающееся», хотя за 20 лет в 

каждой постсоветской стране оно превратилось 

в особый уклад, в систему, действующую внутри 

государств по своим законам и по размерам эко-

номической мощи почти равную официальной 

экономике (если соразмерять долю этой системы 

с ВВП стран).

Эта система — самодостаточна; она подавля-

ет экономические интересы абсолютного боль-

шинства населения своих стран как с помощью 

непрямых методов насилия (обнищание населе-

ния), так и открытого вымогательства. Согласно 

данным ВБ, 1,5 % населения России, 5 % населе-

ния Украины, до 1 % населения Казахстана владе-

ют 50 % национального богатства; за годы послед-

него мирового кризиса база этой части населения 

ещё больше окрепла, в частности, увеличилось 

число миллиардеров. А по данным российского 

фонда «Индем», на взятки и подкуп должностных 

лиц население страны тратит ежегодно в среднем 

33,5 миллиарда долларов [5]. При таком масштабе 

явления коррупции и «тени» его характеристика в 

работе [4] с помощью дефиниции «зарождающе-

еся» выглядит, как циничная насмешка над дей-

ствительностью.

Во многих работах с помощью дефиниций 

от авторов «крепко достаётся» бюрократии: она 

опутала наше общество невидимой паутиной 

(надо полагать — невидимой для авторов), по-

ставила экономику на службу собственным ин-

тересам, она получает дань от крупных и мелких 

собственников, она подавляет их сопротивление 

с помощью экономических и административных 

методов; бюрократическая система управления 

блокирует все кардинальные изменения в эко-

номическом реформировании государства [6]; 

коррупция бюрократии препятствует модерни-

зации страны [7]. В этой работе авторы «блесну-

ли» богатством необычных даже для такого жанра 

произведений дефиниций: они использовали не-

оинституциональный подход, классифицировали 

коррупцию в контексте релевантных обществен-

ных групп, доказали её экономический эффект. 

Ну как может коррупция пойти на убыль, если 

«творческая мысль» награждает её такими, при-

ятными на слух, дефинициями и утверждает, что 

она эффективна? Видимо, сгоряча авторы статьи 

в заголовке допустили ошибку: написали «пре-

пятствие», а имели в виду «ускоритель».

В азарте литературного восторга от рожда-

емых дефиниций авторы уже не называют пре-

ступниками, а величают «посредниками» лю-

дей, специализирующихся на передаче взяток от 

частных лиц коррупционерам в государственной 

службе [8]. Они даже сделали своеобразное «от-

крытие»: такое посредничество «сокращает тран-

закционные издержки коррупции и снижает риск 

её разоблачения». Это, в прямом смысле, научная 

рекомендация чиновникам: не жадничайте, де-

литесь с посредниками — целее будете. А чтобы 

их не заподозрили в безразличии к «жертвам» 

коррупции, авторы дали лёгкий пассаж — «при-

сутствие посредников идёт на пользу коррумпи-

рованной бюрократии, но может усугубить (вы-

делено нами) положение частного сектора». Даже 

в названии статьи авторы игриво вопрошают о 

роли посредников — они содействуют бизнесу 

или соучаствуют в коррупции?

Однако библиографию «научных борцов» 

с коррупцией формируют не только философ-

ствующие сочинители дефиниций; свой «вклад» 

в неё делают и авторы, претендующие на имидж 

исследователей с математическим уклоном (счи-

тается ведь, что математика — царица доказа-

тельств). Всем чрезвычайно интересно: как из-

мерять коррупцию? И вот автор [9], предложив 

«метод оценки рынка деловой коррупции», сделал с 

его помощью потрясающее открытие: он обнару-

жил отсутствие зависимости между средним раз-

мером взятки и интенсивностью взяток. Конечно, 

если такую дефиницию («рынок деловой корруп-

ции») и огромной практической важности «закон 

взятки» мировое сообщество не оценит хотя бы 

Шнобелевской премией, то оно проявит чёрную 

неблагодарность к автору, а страна, гражданином 

которой он является и которая, по оценкам ВБ, 

занимает по уровню коррупции 96-е место среди 

175 стран [5, c. 30], будет иметь все основания для 

подачи иска в международные суды.

Гораздо более серьёзного отношения заслу-

живают работы, авторы которых, вместо упраж-

нений в дефинициях, совсем близко подходят к 

причинно-следственным связям коррупции и по-

литической системы власти, хотя и не объясняют, 

как эти связи разорвать [10]: возможно, это свое-

образный творческий приём и мера предосторож-

ности в расчёте на то, что читатель и так поймёт 

ход мысли учёного.

Например, Е. Галицкий и М. Левин дока-

зывают, что в настоящее время в постсоветских 

странах эффективными с точки зрения успешно-

сти бизнеса являются лишь две стратегии: «сдача» 

своего бизнеса представителям власти и «взятие» 
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представителей власти на регулярное содержа-

ние. Все остальные стратегии либо являются не-

устойчивыми, либо не приводят к успеху. Особен-

но показательна в этом отношении стратегия, при 

которой бизнес принципиально не даёт взяток 

или отказывается финансировать «особые» про-

екты власти: обычно такие предприятия «закон-

но» уничтожаются или доводятся до самоунич-

тожения в силу невозможности работать даже на 

минимуме эффективности. Анализ авторами раз-

личных стратегий поведения бизнеса важен, как 

нам представляется, ещё и потому, что однознач-

но свидетельствует: теневую экономику порож-

дает именно коррупция, потому что ей глубоко 

чужды любые интересы (общества, государства), 

кроме собственных.

Очень близко подходит к решению проблемы 

С. Гуриев. По результатам межстрановых иссле-

дований он пришёл к выводу, который подтверж-

дается международной статистикой: уровень кор-

рупции ниже в тех странах, экономика которых 

более открыта и меньше зарегулирована, где бо-

лее свободны СМИ и больше частных предпри-

ятий. Интересны и другие наблюдения автора: 

отсутствуют убедительные свидетельства того, 

что повышение зарплат чиновников снижает их 

коррупционные аппетиты (довольно популярная 

у нас в прошлом идея); со ссылкой на некото-

рые теоретические работы он утверждает, что при 

определённых обстоятельствах хорошей альтер-

нативой коррупции может быть карьера чиновни-

ка и поэтому якобы более образованные и бога-

тые страны коррумпированы в меньшей степени.

Этот довод справедлив лишь в применении 

к западной системе, где действительно карьерная 

мотивация предполагает экономические выгоды, 

пропорциональные эффективности чиновника, 

росту его «ценности» при наличии более каче-

ственного образования, но такая идея совершен-

но несуразна в условиях нашего, так называемо-

го государственного, капитализма, где основную 

массу коррупционеров составляют «суперобразо-

ванные» люди (независимо от способа получения 

такого образования, когда коррупционной пла-

той мог быть и диплом).

Отрицательное влияние коррупции А. Цури-

кову и В. Цурикову представляется в виде полити-

ческих, экономических и социальных издержек. 

По их мнению, политические издержки состоят в 

недееспособности государства — недееспособно-

сти находить, вырабатывать и реализовывать це-

лесообразные решения, а также в неэффективной 

работе различных его подразделений, в частно-

сти, правоохранительных органов. Экономические 

потери состоят в бегстве капитала — от корруп-

ции, чиновничьего произвола, высокого риска 

и неопределённости. Внутренний рынок страны 

становится непривлекательным для инвесторов, 

снижается уровень конкуренции, что лишает 

предпринимателя стимулов для эффективной 

инвестиционной деятельности, растут транзак-

ционные издержки. Коррупция стимулирует рост 

теневой экономики, ведёт к перераспределению 

средств в пользу силовых структур за счёт соци-

альной сферы, образования и здравоохранения. 

Социальные потери выражаются в чрезвычайно 

высоком расслоении общества по доходам, сни-

жении уровня жизни значительной части населе-

ния. Коррупция способствует дальнейшей кри-

минализации общества.

Несмотря на то, что констатация авторами 

общеизвестных влияний коррупции мало что 

добавляет в теорию, работа всё-таки полезна 

практически, потому что хорошо пополняет до-

казательную базу невозможности стран с запре-

дельным уровнем коррупции войти в число раз-

витых без демонтажа системы, воспроизводящей 

коррупцию как естественное условие существо-

вания значительной части управленческого ап-

парата всех уровней власти. Свободная от пусто-

порожних дефиниций, работа прямо указывает 

направления демонтажа этой дискриминацион-

ной системы.

По характеру акцентов к рассмотренной 

близка работа Н. Епифановой [11], в которой ис-

следуется влияние коррупции на общественное 

благосостояние посредством теории ренты. В 

свете этой теории коррупция является одним из 

«провалов» государства, то есть примером несо-

вершенства государственного вмешательства, в 

основе которого лежит неспособность обеспечить 

эффективное распределение и использование 

общественных ресурсов. С точки зрения теории 

взаимоотношения принципала и агента, «корруп-

ция — это использование общественной силы для 

личной выгоды в такой ситуации, когда общество 

возлагает на государственного служащего выпол-

нение определённых задач, а последний прене-

брегает общественными интересами».

На дальнейшие рассуждения автора полно-

стью дезавуируют вышесказанное: после того, 

как экономическая теория привела его к одно-

значно правильному заключению о коренном не-

совершенстве государства, в котором коррупция 

стала алчной самоцелью значительной части его 

аппарата, автор заявляет, что «нельзя однозначно 

выявить, какой эффект оказывает коррупция — 

позитивный или негативный».

Можно не сомневаться, что автора духовно 

оплодотворила «идея» И. Клямкина и Л. Тимофе-

ева [4] о необходимости легализации коррупции, 

поскольку её невозможно искоренить. Правда, 

развивает её Н. Епифанова более изящно (види-

мо, экономическая теория — более тонкий ин-

струмент, чем социологическое препарирование 

мнений толпы): в том случае, — рассуждает автор, 
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— если коррупция приводит к недопотреблению 

общественного блага по сравнению с ситуацией 

её отсутствия, общество действительно теряет от 

её появления. Однако, — провозглашает автор, 

— коррупция может и увеличивать объём сово-

купного потребления, становясь тем самым «вы-

годной» для общества (не ясно, зачем автор взяла 

в кавычки утвердительное слово; может быть, со-

мнения всё-таки мучили).

Из этого пассажа явно видно, что не в любых 

руках «правильная» экономическая теория по-

зволяет адекватно оценивать действительность. 

Наши наблюдения содержания и тональности 

дискуссий по проблеме коррупции в научных из-

даниях и СМИ Соединённых Штатов не дают ни 

одного примера позитивной оценки коррупции 

даже в отвлечённых теоретических конструкциях; 

здесь это явление окрашено только в чёрный цвет, 

вызывает только отвращение (особенно, когда на 

коррупции попадаются госчиновники, политики, 

фигуры из бизнеса, спорта), причём это чувство 

гораздо сильнее, чем реакция на случаи воров-

ства и мошенничества, когда сердобольная обще-

ственность может даже выражать сочувствие к 

преступникам. Считается, что коррупция — это 

моральная коррозия, нарушение основополага-

ющих заповедей (например, «Мы верим в Бога»), 

опасное проявление недостатков государственно-

го управления. Никакой «теорией» здесь не стали 

бы даже пытаться найти в этом порочном явлении 

какие-то «позитивы».

Естественно, пример нескольких подобных 

противоречивых работ, в которых сомнительные 

дефиниции преобладают над научной истиной, не 

может быть основанием для суждений об особом 

направлении общественной мысли постсовет-

ских стран в отношении коррупции и криминаль-

ной теневой экономики. Тем более, что далеко 

не единичны мотивированные проявления резко 

негативного отношения исследователей к этому 

явлению, разлагающему общество, консервиру-

ющему застой, социальную несправедливость, 

воссоздающему необратимые предпосылки для 

морально-нравственной деградации людей.

Но даже отдельные работы, авторов которых 

к оправдательным оценкам коррупции приводит 

«теория», опасны последствиями, не замечае-

мыми ищущими «истину» исследователями: они 

способны усилить общественный пессимизм, 

умножить число неверящих в возможности из-

менений, фактически поощрить «носителей кор-

рупционной бациллы». «Образованные» корруп-

ционеры с большим удовлетворением примут, 

например, такое «научное» заявление: «при не-

которых предположениях может не понадобить-

ся полного искоренения коррупции; достаточно 

будет лишь достичь некоторого «оптимального» 

её уровня, поскольку затраты на искоренение 

взяточничества могут превосходить соответству-

ющие прибыли» [11].

Можно не сомневаться, что сегодняшняя 

«элита» коррупции постсоветских стран и вос-

произведенные нею «потомства» ещё долгие де-

сятилетия будут состоять в услужливо обоснован-

ном им «оптимуме», а доведенные до отчаяния и 

борющиеся за физическое выживание «теневые» 

предприниматели ещё с большей силой будут 

гнобиться этим «оптимумом». Такова цена без-

думных, безответственных дефиниций в условиях 

социально несправедливого государства.

Обобщение разных мнений по поводу низко-

го уровня коррупции в развитых странах и запре-

дельно высокого — в постсоветских можно пред-

ставить в табл. 1 с комментариями относительно 

их обоснованности.

Выводы. Перечисленные в табл. 1 аргументы 

не могут «автоматически» перейти в систему вы-

сококоррумпированных стран, потому что этого 

не позволит власть и к этому не готово население. 

«Распил-откатная экономика» [12], сформировав-

шаяся в этих странах, цепко держит в своих рам-

ках и тех, и других: одни получают баснословные 

прибыли на схемах «оптимизации» налогообло-

жения, на крупномасштабных махинациях при 

госзакупках, на операциях по аренде (или прива-

тизации) госсобственности, контрабанде товаров 

и так далее; других удовлетворяют хотя и крохи с 

этого «пиршественного стола», но относительно 

стабильно получаемые и позволяющие выживать 

в условиях стагнирующей экономики и правово-

го беспредела. Такая система никогда не допустит 

открытости, прозрачности в своих действиях, по-

тому что это будет равнозначно её самоубийству 

[13]. Её не пугает эрозия общественного созна-

ния как «продукт» этой системы, и если какие-то 

ветви науки, вместо помощи общественному со-

знанию в борьбе с такой системой, используют 

свою «творческую энергию» на изобретение но-

вых дефиниций, то «система» будет милостива и к 

ним. Но означает ли эта ситуация в постсоветских 

странах, что она безвыходна и страны находятся в 

историческом тупике? Даже если опыт развитых 

стран кажется недостижимым, то положительный 

ответ можно найти в совсем недалёком прошлом.

Один из современных экономических ли-

деров мира Сингапур — третья страна в мире по 

объёму ВВП на одного жителя (более 40 тыс. дол-

ларов в год), которая до 1965 года была колонией, 

после завоевания независимости сделала своей 

национальной идеей преодоление чудовищной 

для нищей страны коррупции. Пришедшая к вла-

сти команда обеспечила всем равные «правила 

игры» и сделала центром борьбы с коррупцией 

её сердцевину — высшие эшелоны власти. Под 

тщательным присмотром антикоррупционных 

органов оказались министры, а не мелкое чинов-
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Таблица 1

Систематизация аргументов по поводу причин низкой коррупции в развитых странах

Аргументы по поводу относительно 

низкого уровня коррупции 

и теневой криминальной экономики 

в развитых странах

Комментарии к аргументам в отечественной печати

1. Регуляторная государственная сис-

тема использует эффективные методы 

управления, а также инновационные 

технологии контроля действенности 

этих методов как продукт политичес-

кого и экономического консенсуса 

партий, капитала и общественности

В отечественных публикациях этот главный аргумент далеко не всегда 

подаётся комплексно, в частности, даже не упоминается принцип консен-

суса всех сил общества, заинтересованных в его прогрессе, но предлагаю-

щих «неудобные» для власти методы действий.

2. Экономика более открыта, меньше 

зарегулирована, в ней гораздо выше 

уровень частного капитала, меньше 

присутствие госсектора

Аргумент, безусловно, правильный, но подаётся далеко не всегда кор-

ректно. Во-первых, госсектор в развитых странах достаточно велик, 

охватывает многие ключевые отрасли (энергетика, транспорт, ВПК и 

т. д.). Во-вторых, мало обращают внимания на структуру экономики, в ко-

торой не менее 50 % занятого населения и произведенного ВВП приходит-

ся на малый бизнес, создаваемый, в том числе, и с участием государства. 

В-третьих, не уделяется должного отношения к тому факту, что все участ-

ники общественного производства действуют по единым правилам, то 

есть нет характерной для других стран дискриминации по клановым или 

политическим резонам. В-четвёртых, не замечается, что принцип конку-

ренции здесь охраняется законом.

3. Высокое качество законов, в том 

числе антикоррупционных; более 

высокий уровень их научной, право-

вой, общественной экспертизы

Явное преувеличение. В Украине, например, качество законов не ниже, 

тем более, что почти все они «списаны» с образцов западных стран. Дру-

гое дело — необязательность их исполнения, что исключено в западных 

странах. По поводу экспертизы можно сказать коротко — какая система, 

такая и «экспертиза».

4. Значительно меньше власть бюро-

кратии

Этот восторженный панегирик выдаётся обычно теми, кто не имел с нею 

дела в жизни. На самом деле, власть бюрократии, например, в США, не 

меньше, чем где-либо; но она жёстко, надёжно и реально ограничивает-

ся многими регламентами, за нарушение которых следует увольнение или 

даже «светит» тюрьма.

5. Прозрачное исполнение госбюджета Это действительно неоспоримые преимущества, но они никогда не пода-

ются в контексте всей системы общественно-государ ственного контроля.
6. Прозрачность рынка 

государственных закупок

7. Свобода СМИ, открытые научные 

обсуждения; прозрачная статистика 

преступности по видам, слоям населе-

ния, государственным службам

Свобода, но не беспредел, когда, например, открытые изобличения ис-

пользуются как способ сведения политических или экономических сче-

тов. В демократических странах никто не отнимает у жертвы информаци-

онного террора право отстоять свою честь в суде. Это все знают, поэтому 

свободой пользуются с большой осмотрительностью.

8. Особые моральные качества чинов-

ников государственных учреждений 

как следствие специальной их селек-

ции

Никаких «особых» моральных качеств у них разумеется нет, если не счи-

тать «особыми» элементарные понятия совести, чести, ответственности, 

уважения к правам других людей, воспитанных укладом жизни, законами. 

А что касается «селекций», то это не более чем свободный от блата и ку-

мовства подбор кадров.

9. Особая ментальность населения, 

высокий уровень законопослушания, 

органическое неприятие взятки как 

способа решения какого-либо вопроса

В принципе, аргумент верный. Люди, которых закон реально защищает, 

в массе своей ведут себя по отношению к закону и госслужащим вполне 

адекватно. Однако довольно распространённое заблуждение относитель-

но какой-то особой ментальности населения развитых стран состоит в 

том, что с нею они почти рождаются. Это, конечно, полный вздор: здесь 

тоже люди воруют, мошенничают, но весь вопрос в соотношении. Если 

у нас такое поведение многих людей — реакция на несправедливость за-

кона и чиновника, то у них — это аномалия небольшого числа не очень 

адекватных людей.
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ничество. Главным мерилом преданности идеям 

страны стали реальные результаты возглавляемых 

ими отраслей, потоки инвестиций и рост жизнен-

ного уровня граждан. Но это совсем не означало, 

что от них требовалась только жертвенность бес-

сребреников — высшее руководство и чиновниче-

ство достойно поощрялось за результаты, а чтобы 

не было соблазнов, оно жёстко контролировалось 

по соотношению доходов и расходов [14].

Как всегда в подобных случаях, эксперты 

сосредоточивают внимание на итогах, но не сле-

дует забывать, что они стали возможны благода-

ря участию мощных научных сил в обосновании 

стратегии, приоритетов, тактики, методов оценки 

рисков, мотивации населения к высокопроизво-

дительном труду в очищенной от коррупции ат-

мосфере.
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Анотація. Стаття присвячена дослідженню формування конкурентного середовища в Україні та ана-
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Постановка проблеми. Трансформаційний пе-

ріод розвитку української економіки триває понад 

десятиліття. На сьогодні залишаються відкрити-

ми ряд завдань — це формування конкурентного 

середовища, інтеграція до світової економіки та 

підвищення добробуту населення. Практика рин-

кових реформ показує, що більшість вітчизняних 

суб’єктів виявилися не готовими до цивілізованих 

форм і методів конкуренції, що призвело до слаб-

ких конкурентних позицій України на світовому 

ринку. Відтепер кардинальне розв’язання пробле-

ми національної конкурентоспроможності стало 

невідривно пов’язане з долею вітчизняної еконо-

міки, її ймовірними досягненнями на шляхах до 

ринкового типу господарювання і досягненням 

глибшої та ефективнішої інтеграції в систему сві-

тового господарства.

Місця, які посідає Україна у рейтингах всес-

вітньо відомих міжнародних організацій свідчать, 

що за останні роки вагомих зрушень у цій сфері 

не відбулося. Однією з причин такої ситуації є не-

достатня теоретико-методологічна розробленість 

питань конкурентоспроможності вітчизняної 

економіки з урахуванням її перехідного характеру. 

Багато років українська економічна наука не роз-

глядала цієї тематики, та й такої потреби у держа-

ви з автаркічним розвитком не було. Здебільшого 

все зводилося до оцінки конкурентоспроможнос-

ті окремих товарів, тоді як цілісна методологія до-

слідження цієї проблеми на рівні країни була від-

сутня. У цьому контексті проблема формування і 

підвищення конкурентоспроможності національ-

ної економіки, а також вивчення факторів, які на 

неї впливають, стає гострою і невідкладною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідження проблеми конкуренції й конкурентоз-

датності до 90-х років минулого століття в Україні 

не мало необхідності. Термін «конкуренція» не за-

стосовувався в радянській економіці. Так, у слов-

нику політичної економії конкуренція визначала-

ся як «антагоністична боротьба між приватними 

товаровиробниками за найбільш вигідні умови 

виробництва й збуту товарів». Поняття конкурен-

ції сполучалося з анархією, хижацькими метода-

ми і важкими соціальними наслідками. Еволюція 

пізнання процесів конкурентоспроможності по-

чинається з розкриття А. Смітом конкурентних 

переваг. У роботах Д. Рікардо, А. Маршала, Дж. 

Кейнса, В. Леонтьєва, Й. Шумпетера, М. Порте-

ра, С. Брю, К. Макконела, П. Самуельсона, Дж. 

Робінсона, Дж. К. Гелбрайта було закладено зміст, 

форми та методи конкурентної боротьби, обґрун-

товано загальні закономірності ринкової орга-

нізації господарства. Також дослідженню теорії 

та практики оцінки конкурентоспроможності, 

тактики та стратегії управління на макро-, мезо 

— та мікрорівнях присвячені роботи вітчизняних 

та зарубіжних учених: Ю. Бажала, Я. Базилюк, В. 

Гейця, Д. Галімова, М. Гельвановського, Я. Жалі-

ла, Б. Кваснюка, Р. Фатхутдінова та ін. Їхні пра-

ці пов’язані з теоретичними моментами поняття 

«конкурентоспроможність» і окремими механіз-

мами, що впливають на підвищення конкуренто-

спроможності й набуття конкурентних переваг.

Метою статті є дослідити позицію України 

у міжнародних рейтингах, основаних на науко-

вих підходах Всесвітнього економічного форуму 

(ВЕФ), з погляду оцінки її конкурентоспромож-

ності.

Виклад основного матеріалу. Так, з 1997 року 

Україна бере участь в оцінці міжнародної кон-

курентоспроможності, що проводиться в рамках 

ВЕФ у м. Давосі, з 1995 р. — в оцінці рівня еко-

номічної свободи та індексу сприйняття корупції, 

з 1990 р. — індексу людського розвитку. У 1997 

році Міністерством фінансів України було укла-

дено угоду про отримання кредитного рейтингу 

з кількома рейтинговими агентствами, зокрема 

Fitch Investor Services, Standard&Poor’s, Moody’s, 

IBCA, Nippon Investor Service. Україна також бере 

участь у спеціальних дослідженнях для країн з пе-

рехідною економікою, що проводяться Світовим 
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банком, ОЕСР, ЄБРР, Freedom House, Heritage 

Foundation, Intelligence Unite тощо

Якщо подивитися на звіти вищезазначених 

рейтингових агентств, то ми помітимо, що позиція 

України в рейтингу конкурентоспроможності в ці-

лому майже не змінилась (Україна займає місця у 

ніжній частині своїх рейтингів). Але треба відзна-

чити прогрес у структурних реформах і створенні 

ділового клімату, сприятливого для підприємниць-

кої діяльності та інвестицій [1,с. 313–314].

Аналіз результатів країн у рейтингах провід-

них світових організацій доводить, що країни з 

високим рівнем конкурентоспроможності та еко-

номічної свободи стабільно демонструють свій 

потужний економічний потенціал, який віддзер-

калюється у добробуті країни. Низькому рівню 

добробуту України у 3,9 тис. дол. США на душу 

населення відповідають індекс економічної сво-

боди із значенням у 46,4 % (за яким Україна відно-

ситься до країн, де економічна свобода відсутня) 

та індекс конкурентоспроможності росту у 3,95 

балів (низький рівень конкурентоспроможності).

Так, наприклад, за індексом конкуренто-

спроможності росту Україна у 2005 році посідала 

84-е місце з 117 країн у 2000–57-е з 59.

Для порівняння: держави з потужною еко-

номікою мають ВВП на душу населення понад 

40 тис. дол. США при значенні індексу економіч-

ної свободи більше 75 % та середньому значен-

ні індексу глобальної конкурентоспроможності 

п’ятірки лідируючих у рейтингу економік світу на 

рівні 5,54 [2].

У 2006 р. індекс конкурентоспроможності 

росту був замінений на глобальний індекс кон-

курентоспроможності. Глобальний індекс конку-

рентоспроможності (ГІК) є на сьогодні найбільш 

комплексним вимірювачем конкурентоспро-

можності країн, що узагальнює експертні оцінки 

більше, ніж 1300 незалежних експертів з різних 

країн і сфер діяльності та дані офіційної статис-

тики країн. ГІК формується на основі розрахунку 

12 підіндексів, згрупованих у три групи залежно 

від домінування факторів розвитку країн: базові 

умови розвитку, фактори-каталізатори або підви-

щувачі ефективності та фактори інновацій та роз-

витку [3].

Лідером рейтингу, як і минулого року, зали-

шається Швейцарія. Дещо покращили свої позиції 

Швеція, Німеччина, Японія, Нідерланди. Незмін-

ним залишається рейтинг Сінгапуру. Незначне по-

гіршення рейтингу спостерігається у США (мінус 

2 позиції), Канади та Фінляндії (мінус 1 позиція) 

і суттєвіше — у Данії (мінус 4 позиції) [4,с. 50–51]. 

Що ж стосується України, то останнім часом вона 

демонструє регрес у більшості світових рейтингів, 

зокрема складених ВЕФ за індексом глобальної 

конкурентоспроможності, індексом економічної 

свободи та індексом сприяння корупції. За резуль-

татами звіту за 2010 рік, Україна опустилася на 7 

позицій порівняно з 2009 р. та посіла 89 місце серед 

139 країн, а у 2008–72 серед 134 [5].

Сукупність названих факторів призводить до 

погіршення макроекономічних показників і слаб-

кості фінансової системи, а отже, зумовлює по-

дальше послаблення позицій України у світових 

рейтингах глобальної конкурентоспроможності 

(рис. 1) [6].

Так, у 2010 році Україна погіршила свій ре-

зультат на 10 позицій, посівши 82 місце серед 133 

країн світу. Цього року Україна з індексом 3,9 по-

сіла 89-е місце серед 139 країн світу та опинилась 

перед Гамбією та Гондурасом. Україна залишила-

Рис. 1. Досягнення країн у рейтингу глобальної конкурентоспроможності ВЕФ 2010–2011 рр.
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ся позаду таких країн, як Естонія, Чехія, Поль-

ща, Литва, Азербайджан, Словацька Республіка, 

Російська Федерація та Казахстан, демонструючи 

значне відставання від середньосвітового індексу 

(4,18). Ще більшим є відставання України від ін-

новаційних економік. Минулого року Україна по-

сідала 82 місце з індексом 4,0 серед 133 країн світу.

Згідно з індексом глобальної конкуренто-

спроможності — 2011, найближчими сусідами 

України зверху є Ботсвана та Тринідад і Тобаго, 

знизу — Намібія та Гватемала [7]

Серед сусідніх країн: Румунія, що опустила-

ся за рік на 10 позицій, займає 77-е місце, Росія 

зберегла свої минулорічні позиції, знову опинив-

шись на 63 місці, піднялася на п’ять позицій Гру-

зія — 88-е місце.

Кращі з пострадянських країн позиції у кра-

їн Балтії: Естонія — 33-є, Литва — 44-е, Латвія — 

64-е місце.

Цьогорічний рейтинг доводить, як і раніше, 

що країни-лідери з високим рівнем конкуренто-

спроможності мають високорозвинуті економіки, 

що віддзеркалюється у добробуті країни [8]

Наведений рейтинг складається на основі 

оцінки наступних факторів: інституції, розвиток 

інфраструктури, макроекономічне середовище, 

здоров’я та початкова освіта, вища освіта, ефек-

тивність ринку товарів, ефективність ринку пра-

ці, розвиток фінансового ринку, технологічна 

готовність, розмір ринку, розвиток бізнес-серед-

овища та інновації [9, с. 316–317].

Позиція України в групі країн СНД у 2009 

р. істотно не змінилося. Україна займає четверте 

місце з конкурентоспроможності економіки серед 

країн СНД після Азербайджану, РФ та Казахстану.

Україна демонструє результати нижче серед-

ніх для групи країн, економіка яких орієнтована 

на фактори ефективності. Крім Малайзії, яка є 

беззаперечним лідером у цій групі, Україна від-

стає від Мексики, Китаю, Таїланду, Тунісу, Бра-

зилії, Колумбії та Болгарії. У той же час відзнача-

ються кращі показники конкурентоспроможності 

у порівнянні з Аргентиною, Сербією, Албанією та 

Вірменією [10, с. 994–996].

Водночас результати України за деякими 

складовими конкурентоспроможності залишають 

бажати кращого: найбільше занепокоєння викли-

кає інституційне середовище, оскільки Україна 

традиційно розташувалася в десятці країн, що за-

микають рейтинг за такими показниками, як ко-

рупція, неефективність бюрократичного апарату і 

захист прав власності [11].

У структурі GCI за субіндексом фундамен-

тальних факторів Україна займає 90 місце, за 

субіндексом факторів, що підвищують ефектив-

ність, — 66, за субіндексом факторів інновацій-

ності — 75 місце [12, с. 994–996].

Такий регрес є наслідком погіршення пози-

цій України за 9 із 12 складових індексу глобаль-

ної конкурентоспроможності: «Інститути» (134 

місце, у 2009–120), «Макроекономічна стабіль-

ність» (132 місце, у 2009–106), «Ефективність то-

варних ринків» (129 місце, у 2009–109), «Розвине-

ність фінансового ринку» (119 місце, у 2009–106), 

«Конкурентоспроможність бізнесу» (100 місце, у 

2009–91) [13] (таблиця 1).

Низькі позиції України і за такими показни-

ками, як ефективність ринку товарів (129-е міс-

це), рівень розвитку фінансового ринку (116-е 

місце). Навіть після поліпшення макроекономіч-

Складові індексу глобальної 

конкурентоспроможності

Рейтинг України 

2010–2011

(з 139 країн світу)

Рейтинг України 

2009–2010

(з 133 країн)

Рейтинг України 

2009–2008

(з 134 країн)

Зміна позиції 

України до 

попереднього 

року

Інституції 134 120 115 –14

Інфраструктура 68 75 79 10

Макроекономіка 132 106 91 –26

Здоров’я та початкова освіта 66 68 60 2

Вища та професійна освіта 46 46 43 0

Ефективність товарних 

ринків

129 109 103 –20

Ефективність ринку праці 54 49 — –5

Розвиненість фінансового 

ринку

119 106 — –13

Технологічна готовність 83 80 65 –3

Обсяг ринку 38 29 26 –9

Конкурентоспроможність 

бізнесу 

100 91 80 –9

Інновативність 63 62 52 –1

Таблиця 1

Результат України у розрізі складових індексу глобальної конкурентоспроможності 2008–2011
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ного середовища за цим показником країна посі-

дає лише 112-е місце [14].

Найбільше падіння Україна продемонстру-

вала за групою Макроекономіка. Погіршення ма-

кроекономічної ситуації стало одним із чинників, 

що катастрофічно погіршив позицію України у 

рейтингу індексу глобальної конкурентоспро-

можності. За фактором Макроекономічна ста-

більність Україна посіла 132 місце та опустилася 

на 26 сходинок у порівнянні з 2009 р., коли падін-

ня відбулося лише на 15 позицій. Україна займала 

106 місце, що є другим найгіршим її результатом 

серед 12 складових індексу глобальної конкурен-

тоспроможності. При цьому значний негативний 

внесок спричинило погіршення ситуації у сфері 

державних фінансів (дефіцит бюджету — 134 міс-

це, або погіршення на 66 позицій, та державний 

борг — 52 місце, або погіршення на 25 позицій) 

та рівень національних заощаджень (96 місце, або 

погіршення на 24 позиції). Традиційно низьку 

оцінку отримала ситуація з інфляцією в Україні 

(134 місце) [15].

Група Ефективність товарних ринків погір-

шилася на 20 позицій, опустившись на 129 місце і 

лише на 6 позицій у 2011 р. по відношенню до 2010.

У групі Інститути наша країна втратила 14 

позицій, опустившись до 134 місця у 2011 році, 

опинившись майже наприкінці рейтингу, у по-

рівнянні з 120 місцем 2010 року, коли падіння 

відбулося тільки на 5 сходинок. Група Інститути 

— це регулятивне, ділове середовище діяльності, 

що складається із прав власності, незалежності 

судової влади, рівня марнотратства держкоштів і 

хабарництва, довіри до правоохоронних органів і 

політиків, прозорості державної політики, захис-

ту інтелектуальної власності [16].

При цьому, за оцінками звіту, показники 

України за складовими групи Інститути мають 

вельми низькі рейтинги: захист прав міноритар-

них власників (138 місце), ефективність законо-

давчих органів у регуляторній сфері (138 місце), 

захист прав власності (135 місце), незалежність 

судової влади (134), марнотратство державних ко-

штів (131), етична поведінка підприємств (130), 

марнотратство суспільних фондів (129), фавори-

тизм у прийнятті рішень державних службовців — 

(127 місце), платежі та хабарі (127 місце), тягар 

державного регулювання (125), довіра до право-

охоронних органів і політиків (122), суспільна до-

віра до політиків (122), організована злочинність 

(116), прозорість державної політики (114), захист 

прав інтелектуальної власності (113).

Розвиненість фінансового ринку України 

посіла 119 місце (мінус 13 позицій), Конкурен-

тоспроможність бізнесу — 100-е місце, опустив-

шись на 9 позицій.

За показником Дефіцит бюджету Україна опи-

нилася на 134 місці, упавши відразу на 66 позицій.

Держборг потягнув униз країну на 25 пози-

цій (до 52-го місця), інфляція опустила Україну 

на 134 місце.

У групі Розвиненість фінансового ринку си-

туація не краща. Надійність банківської системи 

України стоїть на 138-му місці і є найнижчим по-

казником серед країн, що беруть участь у рейтин-

гу, легкість одержання кредиту — на 130-му, ефек-

тивність податкової системи — на 136-му [17].

Не оцінюється обнадійливо ситуація і на 

фінансових ринках України (119 місце, 106 — у 

2009). Результати за складовими групи Розвине-

ність фінансового ринку є низькими: надійність 

банківської системи (138 місце — найнижчий по-

казник серед країн у рейтингу), легкість отриман-

ня кредиту (130), регулювання фондового ринку 

(127), обмеження на рух капіталу (125), доступ-

ність (за ціною) фінансових послуг (122) тощо.

Уряд поставив перед собою амбітні завдання 

— провести необхідні реформи, які мають бути 

спрямовані на підвищення ефективності товар-

них ринків, де досягнення України є незначними 

(129 місце, 109 — у 2009). Найгірших результатів 

у цьому блоку питань Україна досягла за такими 

показниками, як: ефективність податкової сис-

теми (136 місце), витрати на аграрну сферу (135), 

застосування торговельних бар’єрів (126), доміну-

вання ринкових відносин (128), ефективність ан-

тимонопольної політики (126), тягар митних про-

цедур (131), вплив ринкових правил на ПІІ (128), 

кількість процедур, необхідна для початку бізнесу 

(99), тощо (таблиця 2).

Таблиця 2

Позитивні показники індексу глобальної 
конкурентоспроможності України у 2011 році

Показники

Місце

(найвище — 1, 

найнижче — 139)

Індекс правового забезпечення 6

Покриття вищою освітою 8

Практика найму та звільнення 

працівників

18

Витрати, пов’язані із звільненням 21

Якість залізничного сполучення 25

Оплата та продуктивність 26

Зайнятість жінок у приватному 

секторі

32

Кількість мобільних користувачів 34

Індекс: обсяг внутрішнього ринку 37

Індекс: частка на зовнішньому 

ринку

37

Інноваційна спроможність 37

Тарифні бар’єри 40

Якість математичної освіти 42

Покриття середньою освітою 44

Телефонні мережі 47

Якість початкової освіти 49
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Як бачимо з таблиці, Україні вдалося зберег-

ти такі конкурентні переваги, як високоосвічене 

населення, гнучкий та ефективний ринок праці, 

перспективний за обсягами внутрішній ринок. 

Перелік конкурентних переваг економіки Украї-

ни, на жаль, є дуже коротким та охоплює лише 16 

позиції (23 позиції у 2009) [18].

Висновки та перспективи подальших дослі-

джень. Констатовано, що протягом останніх років 

згідно з рейтингами авторитетних міжнародних 

організацій КСП України є низькою. При цьому 

найбільш проблемні для нашої країни аспекти, 

які вимагають негайного покращення за оцінка-

ми ВЕФ, — етична поведінка компаній, захист 

прав власності, зокрема прав міноритарних влас-

ників, прозорість ухвалення урядових рішень, 

дієвість аудиторських і бухгалтерських стандар-

тів, незалежність судової системи, ефективність 

використання державного бюджету, захист прав 

інтелектуальної власності, довіра суспільства до 

політиків, тягар державного регулювання, ефек-

тивність корпоративного управління, фавори-

тизм в ухваленні державних рішень, організована 

злочинність. Найнижчий результат в України за 

оцінками ВЕФ — у категорії якість інституцій.

У подальших дослідженнях варто висвітлити 

можливі шляхи підвищення КСП України, її ре-

гіонів, галузей економіки, окремих підприємств.
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УДК 339.924 С. Смуни

ИНТЕГРАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ И СТРУКТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА

Анотація. Обгрунтовано необхідність розгляду інтеграційної активності країн як рушійної сили струк-

турної трансформації світового господарства. Розглянуто зміст поняття та його інтерпретації.

Ключові слова: міжнародна економічна інтеграція, інтеграційна активність, інтеграційна стратегія.

Summary. The necessity of considering countries integration activity as the driving force for structur transformation 

of the world economy was justify. Were considered the concept and its interpretation.

Key words: international economic integration, integration activities, integration strategy.

Постановка проблемы. В последние десяти-

летия четко проявились тенденции активизации 

международной экономической интеграции, ко-

торые охватили все регионы мира. Это создает 

новую структуру мирового хозяйства. Интеграци-

онные процессы стали результатом объективных 

закономерностей его развития, влияние которых в 

условиях глобализации только усиливается. В этой 

связи в ближайшем будущем следует ожидать даль-

нейшее усиление интеграции и ее переход в новое 

качество. Участие в международных интеграци-

онных процессах имеет большую важность для 

всех стран мира, независимо от уровня их разви-

тия. Это обусловлено теми возможностями и пре-

имуществами, которые интеграция дает странам. 

Включение в те или иные торгово-экономические 

блоки сегодня рассматривается как неотъемлемая 

составляющая внешнеэкономической политики.

Большое количество интеграционных груп-

пировок с разным форматом и составом участни-

ков, возникающих во всех регионах мира, дают 

странам возможность выбирать тот интегриро-

ванный рынок, в который они хотят включиться, 

и тот механизм интеграции, который они считают 

наиболее приемлемым для себя. Для обоснования 

сценариев участия в интеграционных процес-

сах необходимо учитывать тенденции интегра-

ционной активности (по регионам и в мировом 

масштабе) и направления структурной транс-

формации мирового хозяйства, которые будут 

определять ее вид в будущем. Исследование ин-

теграционной активности также является важной 

задачей с точки зрения дополнения существую-

щей теории международной интеграции, которая 

недостаточно объясняет разное отношение стран 

к участию в интеграционных процессах и каче-

ство деятельности по интенсификации таких про-

цессов уже в составе определенных группировок.

Анализ последних исследований и публикаций. 

Развитию международной интеграции как вто-

ричной форме международных экономических 

отношений и ее влиянию на структурные транс-

формации мирового хозяйства уделяется большое 

внимание в работах современных ученых-между-

народников. В последнее десятилетие наблюдает-

ся всплеск интереса к изучению многочисленных 

интеграционных проектов в различных регионах 

мира и изменению семантики экономической 

интеграции как феномена современного мирово-

го хозяйства. Это закономерно, ведь интеграци-

онная конфигурация мира непрерывно и дина-

мично меняется. А. Спартак представляет это как 

метаморфозу региональной экономической ин-

теграции [1]. На современном этапе происходит 

глубокое реформирование международной торго-

вой системы. В этой связи интеграционная актив-

ность проявляется в заключении региональных 

торговых соглашений и на их основе создании 

экономических блоков. Особенности современ-

ных региональных и двусторонних соглашений 

исследует К. Мурадов [2]. Причины усиления ин-

теграционной активности на примере Азиатско-

Тихоокеанского региона рассматривают С. Сева-

стьянов [3] и Г. Костюнина [4]. В. Геец исследует 

преобразование геополитической карты мира в 

контексте последствий глобального финансового 
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мам) на всех уровнях. Следует подчеркнуть, что 

построение интегрированного хозяйственного 

комплекса в том его виде, который планируется 

при подписании интеграционных соглашений, 

требует определенного периода времени. Идеи 

интеграции всегда строятся на основе стремле-

ния обеспечить прогресс национальных эконо-

мик. В зависимости от планируемых изменений 

разрабатывается интеграционная программа. 

Она представляет собой комплекс мероприятий 

(интеграционных), которые разрабатываются на 

основе согласованных решений и постановки 

общих целей. Интеграционные мероприятия на-

правлены на формирование группировки (блока), 

обеспечение более тесного взаимодействия наци-

ональных экономик, создание необходимых для 

этого функциональных систем, которые должны 

способствовать достижению поставленных целей 

и охватывают объединенное пространство. Ин-

теграционные мероприятия делятся на два типа: 

1) мероприятия, реализуемые странами коллек-

тивно; 2) мероприятия, реализуемые странами в 

одностороннем порядке и касающиеся реформи-

рования каждой конкретной экономической си-

стемы (такие мероприятия могут быть одинако-

выми и различными по содержанию).

Международная экономическая интеграция 

представляет собой сложный комплекс межгосу-

дарственных отношений, в которых, во-первых, 

сочетается взаимодействие на всех уровнях 

экономики (микро-, мезо- и макроуровне), во-

вторых, происходит согласование национальных 

позиций и выработка общей стратегии действий, 

в том числе и относительно защиты общих (ре-

гиональных) интересов. Если речь идет о между-

народной экономической интеграции, то любой 

интеграционный проект преследует, прежде все-

го, цели, связанные с обеспечением экономиче-

ского роста, трансформаций, повышением кон-

курентоспособности, улучшением позиций стран 

в мировом хозяйстве. За счет интеграции пред-

полагается стимулировать субъектов хозяйствен-

ной деятельности, создать для них более широкие 

возможности и т. п. Поэтому конечный результат 

интеграции формируется на микроуровне, где 

происходит развитие экономических связей и 

реализация новых возможностей. Этот результат 

зависит от стремления к выходу на внешние рын-

ки сбыта продукции и развитию интернациональ-

ных форм хозяйствования.

Общепризнанным является рассмотрение 

предпосылок международной экономической ин-

теграции (географическая близость, однообразие 

моделей экономики, сходство стратегии и бли-

зость уровней экономического развития, демон-

страционный эффект, эффект «домино» и др.), а 

также статических и динамических ее эффектов, 

которые зависят от институциональных форм ин-

кризиса, который способствовал существенному 

повышению интеграционной активности стран с 

экспортоориентированными экономиками. Ав-

тор отмечает, что в свете зарождающихся тенден-

ций будет происходить процесс формирования 

глобальных региональных объединений [5].

Проведенный анализ показал, что между-

народная интеграция заслуживает все большего 

внимания отечественных и зарубежных ученых. 

Однако методология ее исследования остается 

несовершенной. Ряд важных теоретических про-

блем остаются нерешенными. В частности, это 

касается объяснения сущности и факторов инте-

грационной активности, ее влияния на мирохо-

зяйственные системы. Достаточно ограничен ме-

тодический инструментарий оценки тенденций 

развития международной интеграции. Все это не 

способствует качеству теоретических изысканий 

и принятию обоснованных решений в области 

интеграционной политики отдельных стран.

Цель работы заключается в определении 

сущности и проявлений интеграционной актив-

ности стран.

Изложение основного материала. Под между-

народной экономической интеграцией понима-

ется формирование такой си¬стемы отношений 

стран, при которой создается общее рыночное и 

воспроизводственное пространство, объединяю-

щее территории этих стран, а также осуществля-

ется скоординированное проведение экономиче-

ской политики в тех областях, которые охвачены 

интеграционной программой. Интеграция разви-

вается на основе подписания между странами-пар-

тнерами соответствующих межгосударственных 

соглашений (то есть приобретает формальный ха-

рактер), в которых четко определены состав участ-

ников группировки и цели взаимодействия.

Международная экономическая интеграция 

интерпретируется как состояние и как процесс. С 

одной стороны, она обозначает некое состояние 

связанности (объединения) национальных хо-

зяйств, которое характеризуется качественно бо-

лее высоким уровнем их интернационализации, 

чем связи с другими странами, не вступившими 

в интеграционную группировку, и по сравнению 

с доинтеграционной стадией отношений. С дру-

гой стороны, интеграция рассматривается как 

процесс достижения такого состояния, то есть 

формирования интегрированного хозяйственно-

го комплекса. То есть интеграция представляет 

собой динамический процесс сближения и пере-

плетения национальных экономик, националь-

ных систем и воспроизводственных циклов.

Основой для международной экономической 

интеграции становится согласованное расши-

рение и углубление международного разделения 

труда, экономические связи становятся более 

устойчивыми и диверсифицированными (по фор-
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теграции (зона свободной торговли, таможенный 

союз, общий рынок и пр.). Однако такой подход 

является неполным, так как не позволяет объяс-

нить причин интенсификации интеграционных 

процессов, а также расширение и углубление инте-

грации уже существующих группировок. Предла-

гается рассматривать интеграционную активность 

как термин, отражающий характер стремления к 

участию в той или иной группировке, а также ха-

рактер коллективных действий стран-партнеров 

по достижению целей группировки.

Необходимость использования нового тер-

мина обусловлена рядом причин. Интеграция 

основана на добровольном взаимодействии, при-

водящем к формированию устойчивых связей 

между национальными хозяйствами, их сближе-

нию и переплетению. Добровольность включения 

в интеграционные процессы заставляет рассма-

тривать целый комплекс факторов (различных 

по природе), под влиянием которых формируется 

интеграционная стратегия каждой страны. Оцен-

ки совокупного влияния этих факторов предпо-

лагает рассмотрение определенного результата, то 

есть активности в ее различных проявлениях. Как 

понятие интеграционная активность отражает на-

правленность соответствующей стратегии (линии 

действий) страны, позволяет объяснить причины 

и закономерности интенсификации интеграци-

онных процессов, а также расширение и углубле-

ние интеграции уже существующих группировок. 

Интенсивность интеграции — усиление, «напря-

женность» интеграционного процесса, характе-

ризуемая мерой достижения поставленных целей. 

У каждой страны свои мотивы участия в интегра-

ции, обусловленные специфическими преимуще-

ствами и недостатками той или иной группиров-

ки. Однако у стран-партнеров могут быть общие 

интересы, особенно в сфере геополитики и гео-

экономики. Поэтому интеграционная активность 

должна рассматриваться относительно каждой 

страны (оцениваются индивидуальные факторы 

активности), а также относительно всех стран-

партнеров (оцениваются коллективные факторы, 

обуславливающие центростремительные тенден-

ции). Что касается расширения и углубления, то 

здесь значение термина «интеграционная» актив-

ность может изменяться в зависимости от контек-

ста. Расширение интеграции означает увеличение 

географических границ группировки, что пред-

полагает изменение интеграционной программы 

взаимодействия ее стран-членов. В данном случае 

интеграционная активность охватывает стремле-

ние новой страны (стран) вступить в группировку, 

а также политику самой группировки по приему 

новых членов, то есть увеличения своих границ. 

Углубление интеграции означает ускорение про-

цессов слияния национальных хозяйств в единый 

комплекс, что сопровождается развитием над-

национальных механизмов и органов. В данном 

случае интеграционная активность отражает воз-

можность и стремление стран-участниц группи-

ровки перейти на более высокий качественный 

уровень интеграции.

Таким образом, интеграционная активность 

должна рассматриваться: 1) относительно отдель-

ной страны при вступлении в уже существующую 

группировку; 2) относительно отдельной страны и 

стран-партнеров (всех и нескольких) при создании 

группировки; 3) относительно отдельных и всех 

стран-членов уже существующей группировки по 

поводу углубления интеграции; 4) относительно 

уже существующей группировки по поводу рас-

ширения интеграционного пространства; 5) от-

носительно отдельных и всех стран-членов уже су-

ществующей группировки по поводу реализации 

целей интеграции. В этой связи конечная трактов-

ка интеграционной активности возможна только в 

рамках конкретного исследования и зависит от его 

задач. Если речь идет о межгосударственной инте-

грации, то изначально интеграционная активность 

обозначает характер действий правительства по 

реализации определенной интеграционной стра-

тегии. В то же время активность может рассма-

триваться и на более низких уровнях экономики, 

например: относительно отраслевых комплексов 

или отдельных компаний, которые могут менять 

характер своей деятельности в зависимости от 

появления новых условий, созданных за счет ин-

теграции, в том числе относительно отраслевой, 

кластерной и корпоративной интеграции в рамках 

процессов транснационализации. Поэтому при 

уровневом анализе процессов интеграции возмож-

ны определенные смысловые вариации.

Учитывая разные интерпретации интегра-

ционной активности, факторов, определяющих 

ее уровень необходимо подразделять: во-первых, 

на индивидуальные и коллективные; во-вторых, 

на внутренние и внешние (относительно страны 

или группировки) и, в-третьих (по природе самих 

факторов), на политические, экономические и 

социальные. Детализация факторов может быть 

произведена относительно конкретного объек-

та (страны или группировки). У каждой страны и 

группировки всегда существует несколько сцена-

риев действий, поэтому и проявления интеграци-

онной активности, и ее уровень также могут быть 

различными.

Многовариантность интеграционной страте-

гии стран при вступлении в уже существующую 

группировку и участии в создании нового блока 

поднимает проблему выбора. Несмотря на то, что в 

последнее время интеграционные программы ста-

новятся все более гибкими и либеральными, ин-

теграционные группировки открытыми, в целом 

участие в интеграции предполагает выполнение 

определенных обязательств и следование логике 
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коллективных действий. Это может существенно 

ограничивать взаимодействие с третьими стра-

нами. Выбор как основа интеграции отдельной 

страны имеет три базовых измерения: геополити-

ческий, геоэкономический и цивилизационный.

В рамках существующей или вновь создан-

ной группировки может рассматриваться инди-

видуальная и коллективная активность стран-

партнеров. Ее уровень во многом определяется 

качеством интеграционной программы, которую 

реализуют страны-члены, институционального 

обеспечения интеграционного процесса, инди-

видуальными и коллективными возможностями 

страны (потенциал интеграции), а также наличи-

ем специальной инфраструктуры (при необходи-

мости таковой).

В современной теории международной ин-

теграции выделяют разные ее модели, напри-

мер: модель политико-экономической интегра-

ции (ЕС, Андская группа, КАРИКОМ, АСЕАН и 

др.), модель торгово-экономической интеграции 

(ЕАСТ, НАФТА), модель форумов экономиче-

ского сотрудничества (АТЭС, ОЧЭС). Они суще-

ственно отличаются масштабом целей и инсти-

туциональной формой взаимодействия, поэтому 

и проявления интеграционной активности будут 

различны. Интеграционные стремления каждой 

страны будут зависеть от того, в какой блок она 

собирается вступить, какая «глубина» интегра-

ции в нем предусмотрена. Также и у разных ин-

ституциональных форм интеграции (преферен-

циальные торговые соглашения, зоны свободной 

торговли, таможенный союз, общий рынок и др.) 

расширение и углубление протекает по-разному. 

В более сложных формах требования к новым 

участникам являются более существенными, а 

углубление предполагает достижение полного 

консенсуса и создание соответствующей полити-

ческой основы.

В последние десятилетия уровень интеграци-

онной активности в целом по миру увеличивается. 

Так, по данным ВТО (между и с участием стран-

членов ВТО), по состоянию на сентябрь 2011 г. в 

мире действует 179 дву- и многосторонних со-

глашений о свободной торговле, 23 соглашения о 

таможенным союзе и 106 соглашений об эконо-

мической интеграции. Увеличение количества ли-

берализационных и интеграционных соглашений 

происходит достаточно быстрыми темпами. На-

пример, в 1992–1996 гг. было подписано 68 согла-

шений (многие из них не получили практической 

реализации), в 2002–2005 гг. — 66 соглашений. К 

обобщенной категории «региональные торговые 

соглашения» (включая двусторонние, соглашения 

о присоединении и пр.), которую использует ВТО, 

на сентябрь 2006 г. относились (включая двойной 

счет) 211, 2010 г. — 283, а 2011 г. — 307 соглашений. 

Интеграционная активность по регионам мира 

различна, что подтверждается данными, представ-

ленными в табл. 1 [6].

Во второй половине ХХ века было образо-

вано множество интеграционных группировок. 

Эффективными из них оказалось достаточно 

небольшое количество. На современном этапе 

(1990–2010 гг.) некоторые из них расширяются, 

что отражает их высокую интеграционную актив-

ность. Наиболее яркими примерами являются ЕС 

и АСЕАН. ЕС осуществлял расширения на протя-

жении всего периода своего функционирования, 

сегодня ведутся переговоры о присоединении 

Хорватии, Республики Македонии, Черногории, 

Албании, Исландии и Сербии. Включиться в кон-

туры интеграционного взаимодействия с ЕС стре-

мится и Украина, ведущая переговоры о создании 

зоны свободной торговли и подписании с ЕС до-

говора об ассоциации.

В последние годы с превращением Юго-Вос-

точной Азии в мировой экономический центр 

Таблица 1

Страны и объединения с наибольшим количеством региональных торговых соглашений, 
нотифицированных ВТО и вступивших в силу на середину 2010 г. 1 

1
 Источник: составлено по данным ВТО.

Страны и 

объединения

Количество региональных 

торговых соглашений
Страны и 

объединения

Количество региональных 

торговых соглашений

Всего
в торговле 

товарами

соглашения об 

экономической 

интеграции

Всего
в торговле 

товарами

соглашения об 

экономической 

интеграции

ЕС 37 29 8 Китай 17 10 7

Чили 31 18 13 Турция 16 16 0

Сингапур 31 17 14 Южная Корея 14 9 5

ЕАСТ 25 17 8 Индия 14 12 2

Мексика 24 14 10 Таиланд 14 9 5

США 21 11 10 Австралия 14 8 6

Япония 21 11 10 Украина 14 14 0
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интеграционные тенденции активизировались 

и в этом регионе. Об этом свидетельствует дея-

тельность АСЕАН, которая превратилась в эф-

фективный механизм интеграции стран регио-

на. Объединяя 10 стран Юго-Восточной Азии 

(Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, 

Таиланд, Бруней, Мьянма, Камбоджа, Лаос и 

Вьетнам), АСЕАН создала зону свободной тор-

говли с Китаем (2005 г.), Южной Кореей (2007 г.), 

Японией (2008 г.), Австралией и Новой Зеланди-

ей (2009 г.) и Индией (2009 г.). АСЕАН иниции-

ровала создание межправительственного фору-

ма АСЕАН+3 (страны АСЕАН и Китай, Южная 

Корея и Япония) и саммита Восточной Азии 

(страны АСЕАН+3 и Индия, Австралия и Новая 

Зеландия), то есть новых институциональных 

структур, которые, наряду с АТЭС, превращают-

ся в ведущие региональные организации эконо-

мического сотрудничества. В Восточной Азии и 

Азиатско-Тихоокеанском регионе зарождаются 

новые интеграционные проекты, например, соз-

дание Азиатско-Тихоокеанского сообщества, ко-

торое должно стать экономической организацией 

нового поколения, обеспечивающей интеграции 

стран-лидеров мировой экономики.

Интеграционная активность в современном 

глобализированном мире превращается в важней-

ший фактор структурной трансформации мирового 

хозяйства, определяя ее пространственную фраг-

ментацию и функциональные связи элементов. 

Увеличение роли интеграционных группировок как 

«локомотива» развития международной торговли 

подтверждают данные, представленные в табл. 2 [7].

Выводы. Таким образом, рассмотрение ин-

теграционной активности должно стать важным 

методологическим приемом в исследовании 

международной экономической интеграции, так 

как позволяет исследовать особенности инте-

грационных стремлений отдельных стран (групп 

стран), объяснить интенсификацию интегра-

ционных процессов, расширение и углубление 

интеграции в рамках существующих группиро-

вок. Исследование интеграционной активности 

важно и в контексте ее влияния на структурную 

трансформацию мирового хозяйства. Новая про-

странственная фрагментация мира является ча-

стью процесса глобализации и влияет на функ-

циональные связи его элементов. Образование 

рыночных и воспроизводственных пространств 

на уровне регионов мира превращает интеграци-

онные группировки в основных субъектов миро-

вого хозяйства. Существование различных интер-

претаций интеграционной активности затрудняет 

ее оценку. Поэтому в последующих работах пред-

полагается разработать методические рекоменда-

ции по ее оценке.
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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

УДК 339.133 Л. І. Антошкіна,

В. Ф. Беседін

ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Анотація. У статті розглядаються економічні категорії попиту і пропозиції, показується їх динаміка і вплив 

на економічний розвиток та наводяться заходи щодо стимулювання сукупного попиту і сукупної пропозиції.

Ключові слова: сукупний попит, сукупна пропозиція, державне регулювання ринкової економіки, спо-

живчий попит, ціна.

Summary. Demand and supply in the system of state regulation are considered. In the article the economic 

categories of demand and supply their dynamic and influence on economic development is shown, and actions for 

stimulation of total demand and total supply are given.

Key words: total demand, total supply, state regulation of market economy, consumer demand, price.

Важливішими елементами ринку є попит, 

пропозиція і ціна, яка виконує функцію урівно-

важення попиту і пропозиції. Теоретичні основи 

формування сукупного попиту, сутність та факто-

ри розвитку сукупної пропозиції, а також питання 

макроекономічної рівноваги та наслідки її пору-

шення — головні проблеми сьогодення України, 

від якості вирішення яких залежать темпи і про-

порції розвитку, становлення держави і замож-

ність її населення.

Складність і неоднозначність категорій по-

питу і пропозиції та їх взаємозв’язків, великий 

кластер чинників, що впливають на їх формуван-

ня та рівновагу, зміна характеру цього впливу на 

різних етапах економічного розвитку, відмінні по-

гляди різних економістів на можливості і методи 

макроекономічного регулювання попиту і пропо-

зиції обумовили необхідність узагальнення вели-

кого теоретичного надбання у цій сфері з метою 

обґрунтування можливостей використання його 

положень в економічній практиці сучасної Укра-

їни.

Необхідність державного регулювання рин-

кової економіки випливає з об’єктивно прита-

манних державі економічних функцій. В умовах 

лібералізації економіки та існування різних форм 

власності роль державного регулювання полягає, 

з одного боку, у забезпеченні юридичного меха-

нізму реалізації форм власності, а з другого — у 

спрямовуючому впливі на ринкові параметри, що 

забезпечують організацію функціонування еко-

номічної системи як єдиного цілого і в потрібно-

му напрямі.

У макроекономіці під попитом та пропози-

цією розуміють відповідно сукупний попит та су-

купну пропозицію. Термін сукупний означає, що 

розглядається пропозиція та попит для всіх това-

рів і послуг, а не для якихось окремо узятих. Точ-

но так само ціна — це сукупний рівень цін, а не 

ціна якогось одного товару чи одного виду послуг. 

Криві сукупного попиту та пропозиції, як і відпо-

відні мікроекономічні криві, використовуються 

для того, щоб показати, які фактори визначають 

рівень цін і обсяг випуску продукції.

Сукупний попит визначається як обсяг ви-

робництва, який готові придбати всі інституційні 

одиниці за відповідного рівня цін, що склався на 

загальнонаціональному ринку. Крива сукупно-

го попиту, як і крива попиту на індивідуальному 

ринку, має спадний характер і вказує на зворот-

ну залежність між обсягом виробництва і рівнем 

цін: чим вищим є рівень цін, тим меншу частину 

обсягу виробництва готові купити інституційні 

одиниці — домашні господарства, підприємства, 

уряд, нерезидентний сектор економіки.

Сукупна пропозиція визначається як сумар-

ний обсяг випуску продукції і послуг, який під-

приємства і домашні господарства, а також імпор-

тери хочуть і можуть запропонувати для продажу 

на ринку протягом визначеного проміжку часу за 

умов існуючої структури цін і оплати. Крива су-

купної пропозиції спрямована нагору: чим вищий 

рівень цін, тим більший обсяг продукції, що під-

приємства готові поставити на ринок.

Перетинання кривих попиту та пропозиції 

визначає ціну рівноваги (або ринкову ціну) і рів-

новажну кількість продукції. Будь-яку іншу ціну 

конкуренція робить хитливою.

Ціни є об’єктом постійної уваги і регулю-

вання з боку держави, оскільки являють собою 

ту критичну точку економічного і соціально-по-

літичного життя, де зіштовхуються інтереси спо-

живачів і виробників, імпортерів і експортерів. 

Вплив на ціни служить цілям глобального дер-
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жавного регулювання економіки, кон’юнктури і 

структурної політики, боротьби з інфляцією, по-

силенню національної конкурентоздатності на 

світових ринках і пом’якшенню соціальної на-

пруженості.

Економічною основою державного регулю-

вання економіки є частина ВВП, що перерозподі-

ляється через державний бюджет і позабюджетні 

фонди, а також державна власність. Ефективність 

державної економічної політики за інших рівних 

умов тим вища, чим вищі державні доходи, чим 

більша частка ВВП перерозподіляється держа-

вою, чим більшу роль в економіці відіграє держав-

ний сектор. Але в державних доходах та в доходах 

державного сектора є відносні границі росту.

Обсяги і структура основних складових су-

купного попиту та джерела покриття внутріш-

нього попиту показані у табл. 1, з якої видно, що 

зростання номінальних обсягів сукупного попиту 

супроводжується уповільненням темпів його змі-

ни, зменшенням питомої ваги проміжного попи-

ту при одночасному зростанні частки інвестицій-

ного попиту. Це корелює з уповільненням темпів 

зростання ВВП.

Таблиця 1

Сукупний попит на товари та послуги

Показники
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

млн. грн.

Всього сукупний 

попит
320038 497240 589830 640820 774580 1039925 1269125 1520543 2010395 2710994

Внутрішній попит 249154 391040 476585 516428 620186 820318 1041873 1266836 1687190 2266135

з нього: 

— проміжний попит

(проміжне споживання) 

123542 229631 280030 302814 363487 496942 607029 708056 930261 — 

— споживчий попит 100481 127982 156344 170325 201624 245556 337879 424906 558581 752489

— інвестиційний попит 25131 33427 40211 43289 55075 77820 96965 133874 198348 258176

Зовнішній попит 

(експорт) 
70884 106200 113245 124392 154394 219607 227252 253707 323205 444859

Структура, %

Всього сукупний 

попит
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Внутрішній попит 77,9 78.6 80.8 80.6 80,1 78,9 82,1 83,3 83,9 83,6

з нього: 

— проміжний попит

(проміжне споживання) 

49.6 58.8 58.8 58.6 58,6 60,6 58,3 55,9 55,1 55,4

— споживчий попит 40.3 32.7 32.8 33.0 32,5 29,9 32,4 33,5 33,1 33,2

— інвестиційний попит 10.1 8.5 8.4 8.4 8,9 9,6 9,3 10,6 11,8 11,4

Зовнішній попит 

(експорт) 
22,1 21.4 19.2 19.4 19,9 21,1 17,9 16,7 16,1 16,4

У складі сукупного попиту збільшується част-

ка внутрішнього попиту внаслідок продовження 

тенденції його випереджаючого зростання. Зо-

внішній попит знизився з п’ятої частини сукуп-

ного попиту до одної шостої.

Обсяг і структура пропозиції товарів і послуг 

подані в табл. 2.

Динаміка імпорту та зростаюча траєкторія 

розвитку внутрішнього виробництва до 2008 року 

обумовлювали зменшення частки імпорту у дже-

релах покриття внутрішнього попиту. Ця частка 

багато в чому визначалась зростанням економіки, 

її можливостями забезпечувати власні потреби. 

При уповільненні у 2008 р. зростання ВВП вна-

слідок кризи до 2,1 % частка імпорту в джерелах 

покриття сукупного попиту складала вже 35,4 %. 

Лише забезпечення зростання ВВП на 7,5 % до-

зволяє досягти стану, за якого вітчизняне вироб-

ництво спроможне буде покрити більшу частину 

внутрішнього попиту і частка імпорту у ньому 

значно скоротиться.

На сучасному етапі розвитку української еко-

номіки має місце значна деформація пропорції 

між попитом і пропозицією, що значною мірою 

перешкоджає подоланню кризових явищ як в 

економічній, так і в соціальній сфері.

Відомо, що пропорція між попитом і пропозиці-
єю в ринковій економіці складається в результаті 

коливання цін на товари і послуги і завдяки цьому 

впливає на розподіл трудових ресурсів і капіталу 

між галузями та видами діяльності та ефективне 

їх використання. В конкурентному ринковому се-

редовищі попит і пропозиція мають здатність вста-

новлювати ціни на рівні, коли рішення про продаж 

і купівлю синхронізуються.

Платоспроможний попит є вагомим чинни-

ком зростання та якісного удосконалення пропо-

зиції, а отже — рушієм економічного зростання 
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в цілому. Сукупний попит в економіці охоплює 

внутрішній (споживчий, виробничий, інвести-

ційний попит) та зовнішній попит. Особливості 

формування даних складових елементів сукупно-

го попиту потребують різних заходів державного 

впливу щодо їх зростання й задоволення.

Разом з тим в умовах недостатності пропози-

ції характер економічних процесів, що супрово-

джують її формування, в Україні змінюється. Так, 

з одного боку, здійснюється заміщення імпортних 

товарів (особливо успішно на ринку продоволь-

чих товарів, де питома вага вітчизняних товарів 

у загальному обсязі продажу перевищувала 90 %, 

порівняно з майже 60 % на ринку непродовольчих 

товарів). З іншого боку, відбувається переорієнта-

ція імпорту на ввезення більш дешевих товарів з 

метою більш швидкого пристосування структури 

імпорту до поки ще вузького внутрішнього попи-

ту населення України.

Фактори, що впливають на формування про-
позиції, є різнобічними. Як свідчать результати 

дослідження, до числа основних факторів можна 

віднести такі:

— рівень оподаткування;

— забезпеченість енергоносіями (і їх вар-

тість);

— форма власності (наявність ефективних 

власників);

— кредитування виробництва;

— розвиток підприємництва (ефективність 

державної регуляторної політики);

— зовнішня конкуренція;

— державна підтримка вітчизняного вироб-

ника;

— рівень технологічності виробництва (мож-

ливість оновлення ОФ);

— конкурентоспроможність українських то-

варів і послуг (цінова і нецінова);

— цінова політика;

— амортизаційна політика;

— ефективний маркетинг.

З огляду на споживчий попит, існуюча де-

формація пропорції між попитом і пропозицією 

є економічним наслідком, з одного боку, приду-

шеного попиту, що було притаманне планово ке-

рованій економіці, з другого — зниження частки 

оплати праці в структурі ВВП за категоріями до-

ходу за умов економічної кризи. Невисокий рі-

вень витрат на оплату праці в Україні зберігається 

вже протягом тривалого часу, оскільки саме він 

став чи не найважливішим фактором забезпечен-

ня цінової конкурентоспроможності української 

продукції, яка просувається на зовнішні ринки, 

і одночасно вирішальним чинником скорочення 

попиту українського населення, а отже, і суттє-

вим зменшенням внутрішнього ринку, оскільки 

реальні доходи населення скоротилися до кри-

тичного рівня.

З огляду на пропозицію, деформованість 

вищезазначеної пропорції є результатом розба-

лансованості української економіки, її значної 

структурної деформації. Так, питома вага базових 

галузей у структурі промислового виробництва 

перевищує 40 %. Гіпертрофовано високою зали-

шається частка чорної металургії (більше четвер-

тої частини загальнопромислового виробництва). 

Сучасне українське промислове виробництво за-

лишається вкрай енергомістким, при цьому про-

довжується прискорене зростання саме енерго-

містких галузей (чорної та кольорової металургії, 

хімічної промисловості). Це закріплює ознаки 

економіки сировинного енергомісткого типу.

Зростання питомих витрат енергоресурсів (на 

виробництво одиниці ВВП), які за останні роки 

збільшилися в 3–4 рази, суттєво зменшує конку-

рентоспроможність вітчизняної продукції.

Таблиця 2

Сукупна пропозиція товарів і послуг

Показники 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

млн. грн.

Всього сукупна 

пропозиція
267713 314114 340311 411690 538233 665007 813353 1085104 1471338

Внутрішня про-

позиція (ВВП) 
170070 204190 225810 267344 345113 441452 544153 720731 949864

Зовнішня про-

позиція (імпорт) 
97643 109924 114501 147525 193120 223555 269200 364373 521474

Структура, %

Всього сукупна 

пропозиція
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Внутрішня про-

позиція (ВВП) 
63,5 65,0 66,3 64,2 66,8 66,4 66,9 66,4 64,6

Зовнішня про-

позиція (імпорт) 
36,5 35,0 33,7 35,8 33,2 33,6 33,1 33,6 35,4
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Затримка у часі із докорінними енергоз-

берігаючими структурними перетвореннями у 

промисловому виробництві України не дає мож-

ливості належним чином використати наявний 

науково-технічний потенціал країни для нарощу-

вання виробництва наукомісткої та високотехно-

логічної продукції, яка користується попитом на 

внутрішньому та зовнішньому ринках.

Розбіжність попиту і пропозиції в українській 

перехідній економіці збільшується внаслідок ви-

сокого рівня монополізму. Про це свідчить, зокре-

ма, завищена прибутковість електроенергетики, 

галузей зв’язку та трубопровідного транспорту, а 

також економічно необґрунтовані, завищені та-

рифи за послуги житлово-комунальних служб. 

Антимонопольна політика держави є слабкою, 

одним із прикладів чого є вирішальна підтрим-

ка з боку Держкомзв’язку підвищення тарифу 

на послуги телефонного зв’язку для населення 

на противагу рішенню Антимонопольного комі-

тету. Значними є масштаби тіньового сектора (за 

оцінками, на рівні 45 % від усієї української еко-

номіки). Наявність вищеперелічених негативних 

чинників об’єктивно зменшує конкуренцію і тим 

самим не стимулює збільшення пропозиції.

В сучасній економічній ситуації можливості 

збільшення сукупного попиту в Україні суттєво 

залежать від інвестиційного попиту. Його падіння 

в кризові роки обумовлено довготривалим зни-

женням загальної економічної активності (в тому 

числі під впливом значного податкового наванта-

ження), збільшенням збитковості підприємств-

виробників, а також втратою довіри населення до 

банківської системи.

Між тим заощадження населення в іноземній 

валюті, які є вимушені за своїм характером, є од-

ним із значних потенційних джерел збільшення 

інвестиційного попиту.

За оцінками спеціалістів, за умови ефектив-

ного вкладання заощаджених коштів населення 

у пріоритетні виробництва, його грошові запаси 

можуть збільшити сукупний попит майже на тре-

тину. Успішність такого заходу залежить від дер-

жавної регуляторної політики, про що свідчить 

позитивний досвід деяких країн, зокрема, Японії.

Інвестиційна активність в Україні стриму-

ється також внаслідок здеформованої структури 

вітчизняного виробництва за рахунок значної пе-

реваги базових галузей. В останніх, відповідно до 

економічних функцій, не створюються фінансові 

ресурси для розвитку всієї економіки (на відміну 

від галузей, що виробляють продукцію кінцевого 

призначення).

Різна економічна природа складових сукуп-

ного попиту та проблеми, що виникають при їх 

формуванні, обумовлюють напрямки та заходи 

державного регулювання щодо стимулювання по-

питу.

Економічне піднесення, започатковане в 

2000 р., надає нові можливості для спрямування 

зростання виробництва в напрямку збільшення 

пропозиції, в тому числі на внутрішньому ринку. 

В зв’язку з цим окремим напрямком державної 

економічної політики на прогнозний період має 

стати система скерованих державою заходів сто-

совно розширення пропозиції.

Нижче наведено перелік відповідних заходів, 

реалізація яких є доцільною в наступні роки.

Державні заходи
щодо стимулювання сукупного попиту

Споживчий попит
1. Відновлення стимулюючої функції заробіт-

ної плати, посилення державного втручання в ре-

гулюванні робочої сили, реформування трудового 

законодавства з метою вдосконалення системи 

трудових відносин на основі розвитку соціально-

го партнерства. Докорінне реформування оплати 

праці.

2. Сприяння випереджаючому зростанню ре-

альних доходів населення (в тому числі заробітної 

плати) по відношенню до ВВП, насамперед, через 

стимулювання збільшення витрат на робочу силу 

у валових витратах виробництва та встановлення 

дієвого державного контролю за виконанням да-

ного завдання.

3. Запровадження державного регулювання 

фонду оплати праці на державних підприємствах 

та тих, де частка державної власності у статутних 

фондах перевищує 50 відсотків.

4. Здійснення державного контролю за рів-

нем заробітної плати через рішення стосовно 

мінімальної заробітної плати та додержання від-

повідних тарифів згідно з національним законо-

давством та вимогами профспілок.

5. Різке скорочення оподаткування доходів 

від трудової діяльності (на фонд оплати праці та 

доходи громадян).

6. Завданням бюджетної політики має бути 

поетапне наближення мінімальної заробітної 

плати до прожиткового мінімуму.

7. Забезпечення системної індексації грошо-

вих доходів працівників бюджетної сфери відпо-

відно до чинного законодавства.

8. Послідовне підвищення заробітної плати 

працівникам бюджетної сфери та стипендій сту-

дентам.

9. Забезпечення зростання номінальної заро-

бітної плати на рівні зростання цін.

10. Забезпечення системного поетапного про-

ведення пенсійної реформи.

11. Сприяння на державному рівні створен-

ню умов для зменшення безробіття і забезпечення 

продуктивної зайнятості та її зростання, органі-

зація платних громадських робіт. Державна під-

тримка тимчасово незайнятих громадян України 
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у працездатному віці, які потребують соціального 

захисту. Розробка державної та регіональної про-

грам зайнятості населення.

12. Посилення стимулюючої функції бю-

джетної політики з метою зміцнення фінансів до-

машніх господарств.

13. Термінове розроблення спеціальної про-

грами з метою створення сприятливих умов для 

працевлаштування молоді.

14. З метою розширення споживання домаш-

ніх господарств:

— на державному рівні забезпечення про-

зорості операцій з коштами, що акумульовані у 

Пенсійному фонді, Фонді соціального страхуван-

ня і Фонді сприяння зайнятості;

— реформування системи пенсійного забез-

печення і соціального страхування із дотриман-

ням соціальної справедливості через мінімальні 

гарантії та прийняття принципів диференціації 

рівнів соціальних виплат у залежності від трудо-

вого стажу та професійних ознак.

15. Для відновлення довіри населення України

до банківської системи:

— Уряду України розпочати розв’язання за-

старілої проблеми відшкодування втрачених 

вкладів населення на депозитних рахунках ко-

лишнього Державного ощадного банку. З цією 

метою Уряду України потрібно звернутися до 

відповідних російських структур. У межах мож-

ливостей Держбюджету України також доцільно 

розпочати процес повернення знецінених заоща-

джень шляхом поступового погашення заборго-

ваностей громадян із оплати житлово-комуналь-

них послуг, оплати поточних витрат на ці послуги, 

оплати вартості навчання дітей та ін. за рахунок 

коштів, додатково передбачуваних у бюджеті, а 

також частини коштів від комерційної діяльності 

позабюджетних фондів та ін.;

— нормалізувати тарифи в житлово-кому-

нальній сфері та послугах зв’язку для населення 

(до економічно обґрунтованого рівня), що спри-

ятиме зростанню купівельної спроможності насе-

лення України.

Інвестиційний попит
1. Проведення державної коригуючої по-

літики стосовно рівня витратності виробництва 

з метою збільшення прибутковості виробничих 

структур і нагромадження ними коштів для інвес-

тування.

2. Державне сприяння інвестуванню в осно-

вний капітал фінансових ресурсів, які сконцен-

тровано в банківській системі, з метою збільшен-

ня інвестиційного попиту.

3. Обмеження сфери надання пільгових кре-

дитів виключно на потреби структурної перебу-

дови економіки України, керуючись, насамперед, 

законодавчо затвердженими державними та ці-

льовими програмами. Обов’язковою умовою при 

цьому має бути одночасне стимулювання залу-

чення банків до фінансування капітальних вкла-

день, оскільки пільгові кредити повинні лише 

доповнювати фінансування за рахунок власних та 

залучених коштів підприємств.

4. Запровадження практики звільнення від 

оподаткування грошових коштів населення, що 

залучаються до інвестування в економіку.

5. Створення правової основи для повернен-

ня в Україну коштів, які було вивезено за кордон, 

та для їх інвестування у вітчизняну економіку.

Виробничий попит
1. Активізувати державний вплив на вироб-

ничий попит, застосовуючи для його збільшення 

механізми мікрокредитування, лізингу, розстроч-

ки платежів тощо.

2. Розв’язання проблеми неплатежів, подаль-

ше скорочення терміну розрахунків.

Зовнішній попит
1. Здійснення на державному рівні політичної 

та дипломатичної підтримки просуванню вітчиз-

няної продукції на зовнішні ринки.

2. Створення ефективного механізму держав-

ної підтримки експорту з використанням сучас-

ного інструментарію (експортні кредити, гарантії, 

страхування ризиків).

3. Розробка державної стратегії розвитку екс-

порту та зміцнення його бази з метою найбільш 

повного використання конкурентних переваг 

української економіки (на основі промислової та 

структурної політики та врахування дії ринкових 

механізмів).

4. Державні заходи щодо стимулювання роз-

ширення пропозиції

5. З метою стимулювання розширення сукуп-

ної пропозиції на державному рівні доцільно здій-

снити такі основні заходи:

— розроблення стратегії економічного роз-

витку з визначенням в її межах та економічним 

обґрунтуванням Державної промислової політи-

ки, Державної програми розвитку внутрішнього 

ринку та Державної програми структурної пере-

будови економіки;

— створення сприятливого економічного 

середовища для стимулювання розвитку вну-

трішнього виробництва (за допомогою фінансо-

во-грошових та податкових механізмів та зміни 

принципів приватизації);

— посилення стимулюючої функції бюджет-

ної політики з метою зміцнення фінансів суб’єктів 

господарювання;

— послідовне зниження рівня неплатежів, 

бартерної форми розрахунків та заборгованості 

в економіці. Збільшення питомої ваги грошових 

розрахунків;
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— ліквідація деструктивної практики креди-

тування державного бюджету за рахунок несвоє-

часного відшкодування суб’єктам господарюван-

ня нарахувань з ПДВ;

— усунення практики державної підтримки 

неефективних збиткових виробництв та підпри-

ємств з метою збільшення виробництва ліквідної 

продукції, яка користується попитом, та накопи-

чення фінансових ресурсів у прибуткових вироб-

ничих структур;

— забезпечення глибокої лібералізації подат-

кового законодавства, розширення бази оподат-

кування, створення сприятливих умов для роз-

витку виробництва, приватного підприємництва, 

скорочення нелегального тіньового обігу;

— різке скорочення оподаткування доходів 

від нових інвестицій та інноваційної діяльності;

— державна підтримка приватних підпри-

ємств венчурного (ризикового) капіталу, які про-

дукують нові наукові ідеї й технології, шляхом 

створення державних фондів покриття ризику і 

преміальних фондів;

— створення умов для розвитку економічно 

ефективних виробництв, інтегрованих корпора-

тивних структур реального сектора економіки, 

зокрема стимулювання створення фінансово-

промислових груп;

— запровадження ефективних державних ме-

ханізмів стимулювання ресурсозбереження (перш 

за все, енергоносіїв) у промисловості, а також на 

об’єктах бюджетної та комунальної сфери;

— системна і послідовна підтримка національ-

ного виробника із застосуванням механізму держав-

ного замовлення, дотування, квотування імпортних 

аналогів, компенсації, цільового кредитування, ди-

ференційованих податків, імпортного мита;

— спрямування державної цінової політики на 

стимулювання скорочення витрат на виробництво 

(за винятком оплати праці), сприяння запрова-

дженню енерго — та ресурсозберігаючих техноло-

гій та проведенню технічного переозброєння;

— проведення ефективної державної регуля-

торної політики щодо розвитку підприємництва. 

Підвищення ефективності державного впливу на 

розвиток підприємницької діяльності за рахунок 

встановлення та безумовного додержання спроще-

ного порядку ліцензування та здійснення контр-

ольних перевірок; спрощення бухгалтерської та ін-

шої звітності; розширення практики застосування 

спеціальних та спрощених податкових режимів;

— запровадження чіткого прозорого механіз-

му кредитування підприємництва на тендерній 

основі.

Висновки.

Сукупний попит в економіці слід визначати 

як суму споживчих витрат, витрат інвестиційної 

сфери, державних витрат на закупівлю товарів і 

послуг та витрат на чистий експорт. Аналіз пока-

зує, що він змінюється під впливом цін — змен-

шується при їх зростанні і зростає при їх змен-

шенні. Споживчий попит (споживчі витрати) 

зростає при зростанні наявних доходів (за винят-

ком прибуткового податку), знижується при зрос-

танні відсоткових ставок і зростає за умови очіку-

ваного зростання доходів. Витрати на інвестиції 

(інвестиційний попит) зростають при зниженні 

відсоткових ставок і у випадку, коли очікується 

зростання прибутковості капіталу у майбутньому. 

Державні витрати збільшують сукупний попит. 

Позитивний чистий експорт збільшує сукупний 

попит, а від’ємний чистий експорт зменшує його. 

Ці особливості сукупного попиту можуть слугува-

ти базою при визначенні заходів державного регу-

лювання економічного розвитку.

Сукупна пропозиція відображає реальний об-

сяг виробництва за кожного можливого рівня цін. 

Аналіз показує, що, крім цін, на сукупну пропози-

цію в Україні впливає ряд нецінових чинників — 

зміна продуктивності ресурсів, нагромаджений 

в економіці капітал, заходи державного регулю-

вання. Пропозиція формується під дією основних 

чинників на боці виробництва — капіталу, робочої 

сили, міри використання наявних потужностей, 

технології, наявності природних ресурсів.

Сукупна пропозиція в Україні звужується із 

зростанням цін на ресурси при недовикористан-

ні виробничого апарату і значному прихованому 

безробітті. Основним чинником, що впливає на 

формування пропозиції в Україні, є ціни на ре-

сурси, включаючи імпортовані енергоносії.

Макроекономічна рівновага визначається 

як збалансованість сукупного попиту і сукупної 

пропозиції на ринках товарів, ресурсів, інвести-

цій і грошей. Вона забезпечується за допомогою 

державного регулювання на основі використання 

відповідних інструментів — податків, державних 

видатків, відсоткових ставок, обмінного курсу, 

грошової пропозиції.

В сучасних умовах України порушення ма-

кроекономічної рівноваги відбувається: на ринку 

товарів — під впливом цін і нецінових чинників; 

на ринку ресурсів — під впливом їх спадної про-

дуктивності; на ринку інвестицій — під впливом 

схильності до заощадження та інвестування; на 

ринку грошей — завдяки екзогенності їх пропо-

зиції. При використанні важелів державного ре-

гулювання у фазах піднесення і кризи доцільно 

використовувати збільшення державних витрат. У 

фазах депресії і пожвавлення для стримування ін-

фляції можна використовувати податкові важелі. 

Коли бюджетно-податкова політика має за мету 

підтримку приватного сектора, то у фазі кризи 

мають скорочуватись податки, а у фазі піднесен-

ня — обмежуватись державні витрати.

Державне регулювання сукупного попиту і 

сукупної пропозиції в сучасних умовах України 
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повинно бути спрямоване на досягнення стало-

го економічного розвитку. Як показують дослі-

дження, для забезпечення високих темпів розви-

тку економіки і соціальної сфери на прогнозний 

період необхідно передбачати щорічний приріст 

валового нагромадження основного капіталу на 

рівні 17 % та зростання його частки у ВВП з 20 % 

у 2004 р. до 25,8 % у 2009 році.

Ідея аналізу і державного регулювання ма-

кроекономічних показників з позиції попиту і 

пропозиції більш точно відповідає постулатам 

економічної теорії і ринкової економіки у части-

ні взаємодії і взаємообумовленості сукупного по-

питу і сукупної пропозиції товарів і послуг як на 

макро-, так і на мікрорівні. Таким чином, за умов 

системної трансформації використання категорій 

попиту і пропозиції їх застосування буде сприяти 

розвитку економіки і підвищенню ефективності її 

функціонування.

Гармонізація макроекономічної пропорції 

між попитом і пропозицією є об’єктивною пере-

думовою стабільного зростання української еко-

номіки та зменшення гостроти соціальних про-

блем.

Оцінка сучасного стану економічного розви-

тку свідчить на користь переходу української еко-

номіки на стадію розширення попиту.

В той же час трансформацію факторів розши-

рення сукупного попиту в стале зростання немож-

ливо досягти без дієвого і виваженого державного 

впливу на економіку, без реалізації визначених 

вище заходів щодо стимулювання сукупного по-

питу і сукупної пропозиції.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ЙОГО ОЦІНКИ

Анотація. У статті розглянуто основні підходи та методи оцінки інтелектуального капіталу, його 

специфіку, особливості та значення у розвитку підприємства та економіки в цілому.

Ключеві слова: інтелектуальний капітал, людський капітал, економічний ресурс, інноваційний розви-

ток, інтелектуальна власність.

Summary. In the article there were considered the basic approaches and methods to the estimation of intellectual 

capital, its specifics, features and meanings in development of enterprise and economy on the whole.

Key word: intellectual capital, human capital, economic resource, innovative development, intellectual property.

Постановка проблеми. Однією з найважливі-

ших проблем сучасної економіки є вартісна оцін-

ка інтелектуального капіталу. Уявлення про оцін-

ку як певну вартісну суму в грошовому виразі, 

що об’єктивно відображає загальну ціну підпри-

ємства, є проблематичним, оскільки залежить від 

багатьох внутрішніх та зовнішніх чинників, які 

швидше є суб’єктивними, ніж об’єктивними. Від-

сутність цілісної концепції та системного підходу 

до розробки методів вартісної оцінки інтелекту-

ального капіталу суб’єктів господарювання стала 

вагомою причиною низької результативності при 

проведенні оцінки підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідження теоретичних аспектів інтелектуального 

капіталу та підходів до його оцінки стає особливо 

актуальним в умовах зростання ролі управління 

знаннями, використання інтелектуальної скла-

дової як стратегічного ресурсу, здатного сприяти 

реалізації інноваційної моделі розвитку кожного 

підприємства та України в цілому. Дослідженню 

проблематики інтелектуального капіталу та мето-

© І. І. Бажан, 2012
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дів його оцінки присвячено роботи вітчизняних та 

зарубіжних вчених, таких як: В. Алексєєв, В. Багов, 

К. Багріновський, М. Бендіков, К. Брадлі, Е. Бру-

кінг, Д. Волков, Н. Гавкалова, Т. Гагаріна, М. Га-

джиєва, Л. Вороніна, Л. Герасимова, В. Голубкін, 

А. Гапоненко, В. Дайнеко, О. Кендюхов, І. Проні-

на, С. Покровський, К. Тейлор, А. Чухно та інші.

Метою статті є узагальнення основних кон-

цептуальних підходів та методів оцінки інтелек-

туального капіталу, що є сполучною ланкою між 

стратегічними цілями і завданнями підприємства 

та їх рішеннями на рівні оперативного управління 

підприємством.

Виклад основного матеріалу. Інтелектуальний 

капітал включає в себе сукупність різних компонен-

тів і їх елементів, які не тільки формують нові про-

дукти інтелектуальної праці, а й розвивають і вдо-

сконалюють їх, якісно перетворюючи навколишню 

дійсність. Цей ресурс являє собою багатоелемент-

ний фактор виробництва, для позначення структур-

них частин якого використовується велика кількість 

термінів (інтелектуальний капітал, людський капі-

тал, інтелектуальні ресурси, інтелектуальні активи 

та ін.) Важливим моментом у подальшій розробці 

вказаного напрямку є визначення місця і ролі цього 

специфічного економічного ресурсу в навколиш-

ньому світі, адже результати інтелектуальної діяль-

ності вносять найбільш вагомий внесок у створення 

різних видів продуктів.

Сучасне підприємство — це виробник не тіль-

ки товарів і послуг, скільки знань, напрацьовано-

го професійного досвіду, встановлення постійних 

партнерських зв’язків. Сьогоднішній погляд на 

конкурентоспроможність ґрунтується на розу-

мінні того, що успіх підприємства залежить не 

тільки від ресурсів (грошей, будівель, обладнан-

ня, людей і технологій), а й від того, як підприєм-

ство використовує свої знання для того, щоб пе-

ретворити ці ресурси в організаційні можливості. 

На багатьох підприємствах дедалі більша частина 

отриманого ефекту стає результатом застосування 

спеціальних знань, широкого навчання персона-

лу та взаємодії з партнерами і контрагентами.

Використання інтелектуального капіталу 

означає суворий облік при аналізі вартісних по-

казників його складових. Отже, інтелектуальний 

капітал створює реальну можливість оцінювати 

результати будь-якого виду колективної діяльнос-

ті, порівнювати динаміку вартісних показників 

будь-якого типу підприємств. Загальне визнання 

ролі інтелектуального капіталу вносить значні 

корективи в нинішні методи організації, оцінки 

та управління підприємствами. Тому доцільно 

звернути особливу увагу на визначення показ-

ників, складових інтелектуального капіталу під-

приємства, адже саме вони формують різнорідні 

фактори, що визначають стан і тенденції розви-

тку підприємства. Вибір показників, необхідних 

для ідентифікації та оцінки робить вирішальний 

вплив на прийняття оперативних рішень на під-

приємстві і реалізацію стратегії його діяльності. 

На практиці існують різні методи оцінки вели-

чини інтелектуального капіталу та його ролі в ді-

яльності підприємств, фірм. Інтелектуальному 

капіталу властива своєрідність: він не вписується 

у традиційні моделі фінансового аналізу і має дво-

їсту форму власності. Як людський капітал — він 

є власністю його власника, як структурний — він 

належить власності, компанії [1].

Інтелектуальний капітал — основа майбут-

нього економічного зростання і на цій основі — 

підвищення якості життя. Його оцінка допомагає 

формувати довгострокову стратегію організації 

в постійно мінливій зовнішній обстановці. Ця 

оцінка може використовуватися також як інстру-

мент комунікації, швидкого просування та інно-

вацій. Головна мета оцінки інтелектуального капі-

талу — забезпечення сталого розвитку організації.

На жаль, єдиного підходу до оцінки інтелек-

туального капіталу немає, що спонукає в тепе-

рішній час використовувати найрізноманітніші 

методи, причому як традиційні, так і сучасні. Це 

ускладнює вирішення цієї проблеми як в націо-

нальному, так і в загальносвітовому масштабах, 

незважаючи на її виняткову важливість.

Традиційні методи економічних оцінок, що 

базуються на принципах бухгалтерського обліку, 

перестали бути адекватними умовами сьогодніш-

нього дня. Вони вступають у протиріччя із сучас-

ною практикою. Так, традиційна бухгалтерська 

практика трактує торговельну марку як нематері-

альний актив, який за аналогією з матеріальним 

активом у процесі свого використання втрачає 

свою вартість і переносить її частинами на виро-

блений продукт. Тим самим нематеріальні активи 

обліковуються за тими ж правилами, що й мате-

ріальні. У той же час торговельна марка як бренд 

у процесі експлуатації не тільки не втрачає сво-

єї вартості, як матеріальні активи, але, навпаки, 

часто її нарощує. Не відповідає реальному стану 

речей і поділ інтелектуального капіталу на інвес-

тиції та поточні витрати. Так, наприклад, витрати 

на тренінги, на навчання персоналу, на рекламу 

найчастіше інтерпретуються як поточні витрати, 

в той час як вони більшою мірою набувають при-

роду довгострокових інвестицій. Багато елементів 

сукупного капіталу організацій взагалі не знахо-

дять відображення в бухгалтерських балансах, у 

тому числі такі складові, як зв’язок зі споживача-

ми, кваліфікація персоналу, бази знань, мереже-

ві форми роботи та ін. Більше того, деякі з явищ 

сучасної економіки взагалі не піддаються обліку 

за допомогою традиційних методів, заснованих 

на презумпції адитивності всіх величин. Так, у 

бухгалтерському обліку передбачається, що ви-

трати повинні складатися і загальний результат 
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різних витрат можна виміряти їх сумою. У той же 

час окремі елементи інтелектуального капіталу не 

адитивні, а тому для них неприйнятні стандартні 

прийоми бухобліку [2].

Інтелектуальний капітал завжди має пев-

ну ціну та потребує оцінки, яка дасть змогу ін-

весторам та покупцям у грошовому еквіваленті 

об’єктивно визначити реальну цінність підпри-

ємства. Оскільки інтелектуальний капітал є спе-

цифічним фактором виробництва, що координує 

решту факторів, його досить складно оцінювати 

кількісно й управляти ним. Інтелектуальний ка-

пітал зменшує собівартість продукту й підвищує 

рівень задоволення потреб споживача, збільшує 

прибуток суб’єкта господарювання, його конку-

рентоспроможність і ефективність управління.

Однією з головних проблем є оцінювання 

і глибоке розуміння економічних процесів, що 

ведуть до зменшення витрат виробництва вже іс-

нуючої продукції, розвитку нової продукції. Для 

визначення розподілу ресурсів на інноваційну ді-

яльність необхідно досліджувати як вхідні, так і 

вихідні параметри. До числа вхідних параметрів 

відносять витрати на науково-дослідні та проек-

тно-конструкторські роботи, до числа вихідних — 

зростання продуктивності, дохідності або ринко-

вої вартості підприємства.

Стандартне перевищення ринкової вартос-

ті підприємства над відновлювальною вартістю 

його активів часто називають вартістю діючого 

підприємства і враховують як неідентифікований 

нематеріальний актив. При цьому вважають, що 

нематеріальні активи включають у себе інтелекту-

альний капітал підприємства, тобто результати ін-

вестицій у дослідження і розвиток підприємства.

Такий підхід не враховує непостійності рин-

кової вартості підприємства, організації, ком-

панії. Інколи компанію продають нижче від її 

ринкової вартості, але це не означає, що вона не 

володіє інтелектуальним капіталом. Крім того, 

облікову і ринкову вартість часто штучно занижу-

ють. Тому слід оперувати не абсолютними вели-

чинами, а співвідношеннями величин:

 ( )1 / ,V qA gK A= +   (1)

де V — ринкова вартість підприємства; q — біжу-

чий дисконт, що відображає перевищення рин-

кової вартості підприємства над відновлюваною 

вартістю його матеріальних активів; A — віднов-

лювана вартість матеріальних активів підприєм-

ства; g — тіньова ціна інтелектуального капіталу; 

K — рівень інтелектуального капіталу.

Величина  , відома як коефіцієнт Тобіна, відо-

бражає індивідуальне перевищення ринкової вар-

тості підприємства над відновлювальною вартістю 

його матеріальних активів. Відмінність Q для кон-

кретного підприємства від середнього показника 

q статистики розглядають як свідчення наявності 

у підприємства певного інтелектуального капіта-

лу, а спеціалісти з оцінки бізнесу — як наявність 

у неї гудвілу (ділової репутації) або інших нема-

теріальних активів, що мають додаткову вартість. 

У величині K враховують старіння знань. Реально 

показником таких зусиль можуть бути витрати на 

науково-дослідні та проектно-конструкторські 

роботи або ж на кількість наукового персоналу.

Методика визначення розрахункової вартості 

інтелектуального капіталу компанії, яку запро-

понували спеціалісти NCI Research (м. Евансон, 

США), побудована на твердженні, що вартість 

нематеріальних активів залежить від здатнос-

ті компанії випередити середнього конкурента з 

приблизно такими ж матеріальними фондами і 

включає наступні етапи:

— розрахунок середнього доходу компанії за 

три роки;

— визначення середньої вартості основних 

фондів за три роки;

— визначення прибутку як співвідношення 

доходу до основних фондів;

— показник прибутку вирівнюють із серед-

нім за галуззю виробництва, множать на середню 

річну вартість основних фондів і віднімають від 

загального доходу компанії;

— враховують податки, і це є прибуток, одер-

жаний завдяки використанню інтелектуального 

капіталу;

— розмір прибутку ділять на апріорно вира-

жений відсоток, що виражає ціну капіталу компа-

нії і одержують чисту поточну вартість нематері-

альних фондів.

Оцінка інтелектуального капіталу залежить від 

характеристики об’єкта оцінювання й методики, 

і для кожного такого набору необхідна своя мето-

дика оцінювання. Неможливість формування цін 

на ряд об’єктів через механізм ринку є наслідком 

змін, які сталися в суспільстві через використання 

ресурсу — інтелектуального капіталу — і привели 

до розширення оціночної діяльності. Оцінювання 

прав інтелектуальної власності на основі витрат на 

НДПКР не пов’язане безпосередньо з оцінюванням 

цих же прав інтелектуальної власності для продажу. 

Вагомішу роль під час продажу прав інтелектуальної 

власності відіграє оцінювання частини очікуваного 

прибутку, що передається разом з правами. Навпаки, 

оцінювання прав інтелектуальної власності на основі 

очікуваного прибутку не відіграє будь-якої ролі при 

врахуванні витрат і внесенні прав інтелектуальної 

власності до складу нематеріальних активів [3].

Питання оцінювання нематеріальних активів 

є надзвичайно складним і дискусійним. Склад-

ність проблеми пов’язана не тільки зі специфікою 

предмета оцінки (його нематеріальність), але і з 

тим, що в даному випадку ті чи інші методи оціню-

вання фактично дають не тільки чисельну оцінку 

предмета оцінювання, а й певним чином визнача-

ють його сутність. Як загальний метод оцінювання 

нематеріальних активів можна застосувати метод 
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CIV (calculated intangible value), запропонований 

Т. Стюартом [Stewart, 1995]. Основою його є те, 

що нематеріальна цінність компанії визначаєть-

ся як різниця між цінністю компанії (балансовою 

вартістю всіх активів компанії) та дисконтованим 

залишком операційного прибутку і цінністю наяв-

них матеріальних активів. Ця різниця характеризує 

здатність компанії використовувати нематеріальні 

активи з метою «обігнати» конкурентів у своїй га-

лузі. Зростаюче значення нематеріальної цінності 

говорить про здатність компанії генерувати при-

буток і в майбутньому. Основні проблеми, з якими 

можна зіткнутися, застосовуючи вказаний метод: 

за базовий критерій у методі обраний показник 

рентабельності активів, досить складно визначити 

показник середньозважених витрат на капітал, не-

матеріальна цінність є агрегованим показником, 

який не дозволяє виділити цінність окремих ком-

понентів нематеріальних активів [4].

Для інтегральної вартісної оцінки величини 

інтелектуального капіталу в економічній літерату-

рі, а також у практиці роботи зарубіжних та окре-

мих вітчизняних фірм застосовується коефіцієнт 

Тобіна як відношення ринкової ціни компанії до 

ціни заміщення її реальних активів (будівель, спо-

руд, запасів та ін.) Ринкова ціна компанії може 

бути визначена на основі даних про капіталізацію 

фірми, які ґрунтуються на оцінках фондового рин-

ку. Сьогодні для більшості успішно працюючих 

компаній значення коефіцієнта Тобіна коливаєть-

ся від 3 до 10, для наукомістких фірм цей коефіці-

єнт ще більше. Для окремих компаній, що діють у 

сфері виробництва програмного забезпечення та 

інтернет-технологій, коефіцієнт Тобіна може до-

сягати кілька сотень. Це означає, що в цих фірмах 

матеріальний капітал практично не бере участі у 

створенні вартості, а головний виробничий фактор 

у них — інтелектуальний капітал. Якщо ціна ком-

панії істотно перевершує ціну її матеріальних акти-

вів, то це означає, що гідно оцінені її нематеріальні 

активи: знання, талант персоналу, якість освіти, 

ефективність управляючих систем, менеджменту 

й ін. Значення коефіцієнта Тобіна менше одиниці 

означають, що рівень менеджменту, організаційна 

структура компанії, зв’язки із споживачами такі, 

що вони не додають, а зменшують капітал фірми.

Знання одного, хоча й інтегрального показ-

ника недостатньо для повної оцінки всіх складо-

вих інтегрального капіталу. Тому рекомендується 

насамперед у складі інтелектуального капіталу 

виділити три складові: людський, споживчий та 

організаційний капітали. Потім по кожній з трьох 

складових відібрати й оцінити кількісні і якісні 

показники, які найбільш повно і конкретно вра-

ховують специфіку кожної зі складових.

Так, для оцінки людського капіталу рекомен-

дуються наступні показники:

— склад людських ресурсів фірми і якість 

управління ними;

— ступінь задоволеності персоналу;

— обсяг продажів у розрахунку на одного 

працюючого;

— додана вартість у розрахунку на одного за-

йнятого;

— рівень освіти персоналу;

— досвід персоналу, кількість років роботи в 

рамках даної професії;

— витрати на навчання одного працюючого;

— кількість робочих днів на рік, витрачених 

на підвищення кваліфікації;

— плинність персоналу.

Можливі й інші оцінки людського капіталу, у 

тому числі: шляхом капіталізації заробітної плати 

всіх працівників фірми; через тривалість життя; 

через оцінку якості освіти, включаючи рівень ви-

трат на освіту та охорону здоров’я.

До показників, що оцінюють споживчий ка-

пітал окремої фірми, відносяться:

— склад клієнтів, способи взаємодій з клієн-

тами і ступінь задоволення їх потреб;

— прибуток у розрахунку на клієнта;

— продаж у розрахунку на одного клієнта;

— клієнти, які формують імідж організації;

— кількість клієнтів, їх «вікова» структура;

— повторюваність замовлень.

При оцінці споживчого капіталу країни в 

цілому можуть застосовуватися такі показники, 

як відкритість по відношенню до різних культур, 

мовні навички, культурні обміни, інвестиційні 

рейтинги, а також імідж країни та її економіки.

Організаційний капітал окремої фірми оці-

нюється за допомогою наступних показників:

— масштаби, функції і застосування інфор-

маційних систем;

— склад і ефективність адміністративних сис-

тем і організаційних структур;

— інвестиції в нові філії та нові методи управ-

ління;

— НДДКР;

— число комп’ютерів у розрахунку на одного 

зайнятого;

— основні цінності окремих категорій пра-

цюючих;

— стабільність роботи організації та її персо-

налу.

На рівні країни в цілому організаційний ка-

пітал виступає у формі національної інноваційної 

системи. Щодо самостійних показників оцінки 

організаційного капіталу на рівні країни, є по-

казники інвестицій в цивільні НДДКР, реєстрація 

патентів, кількість нових компаній у сфері висо-

ких технологій, у тому числі нанотехнологій. Не-

прямими показниками організаційного капіталу 

служать показники, що оцінюють ступінь роз-

витку інфраструктури обробки та пересилання 

інформації в суспільстві. Це показники забезпе-

ченості населення країни телефонами і можли-

востями виходу в Інтернет.
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Ще один показник, що вимірює інтелектуаль-

ний капітал країни в цілому, — це частка експорту 

високотехнологічної продукції в загальному об-

сязі експорту. Головні переваги такого підходу — 

простота і швидкість отримання результату [5].

Таким чином, оцінки інтелектуального капі-

талу можуть носити кількісний і якісний харак-

тер. Показники, за допомогою яких оцінюється 

інтелектуальний капітал, можна розділити на ін-

тегральні кількісні (коефіцієнт Тобіна) і на по-

казники, що характеризують окремі складові ін-

телектуального капіталу — показники людського, 

споживчого та організаційного капіталів. Зараз 

більше, ніж будь-коли, від суб’єктів господарю-

вання вимагають прискорених суспільно-еконо-

мічних і технологічних змін. Тиск з боку світової 

конкуренції потребує постійних інновацій, нових 

ідей, високотехнологічної наукомісткої продукції. 

Інтелектуальний капітал необхідно розглядати як 

провідну конкурентну перевагу нації. Для суб’єктів 

господарювання, які працюють у виробничій, на-

уково-технічній чи інноваційній сферах, особливо 

актуальними є питання вартісної оцінки інтелек-

туального капіталу. Вибір стратегії виробництва 

інноваційних інтелектуально насичених продуктів 

і технологій значною мірою залежить від вартісної 

оцінки об’єктів інтелектуальної власності.

Висновки та перспективи подальших дослі-

джень. Вивчення та аналіз літературних джерел з 

визначеноїпроблематики показує, що проблема 

оцінювання процесів управління інтелектуальним 

капіталом в Україні ще недостатньо розроблена.

Інтелектуальний капітал у більшій мірі, ніж 

фізичні активи або фінансовий капітал, стає 

стійкою конкурентною перевагою. Саме тому 

проблема ідентифікації та оцінки інтелекту-

ального капіталу підприємства важлива для ро-

зуміння законів розвитку сучасної економіки. 

Визначено, що оцінювання інтелектуального ка-

піталу на сучасному етапі вимагає використання 

інтегрованого підходу як до інтелектуальних ре-

сурсів, так і до побудови економіко-математич-

них моделей вартісної оцінки інтелектуального 

капіталу та об’єктів інтелектуальної власності, 

які є основою прийняття інноваційних рішень. 

Фактор невизначеності, що притаманний інно-

ваційній діяльності, зумовлює необхідність по-

дальшого дослідження та удосконалення підхо-

дів до оцінки інтелектуального капіталу.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Анотація. У статті досліджено теоретичні і практичні питання визначення напрямів розвитку ту-

ристсько-рекреаційного комплексу України в умовах трансцендентної економіки України.

Ключові слова: рекреація, рекреаційні послуги, рекреаційні ресурс, багаторівнева модель надання рекре-

аційних послуг.

Summary. The article explored the theoretical and practical questions to determine the directions of the 

development of tourist-and-recreation complex of Ukraine in current conditions of Ukrainian economy.

Key words: recreation, recreation services, recreational resources, multilevel model of providing recreation services.

Постановка проблеми. Глобалізація світової 

економіки змушує змінити погляд на роль та міс-

це економіки України у світовому процесі поділу 

праці. Паралельно цьому в економіці відбуваєть-

ся також процес інституційних змін щодо впрова-

дження ринкових принципів її регулювання. Еко-
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номічна реальність, таким чином, формується 

під впливом світових та національних тенденцій 

розвитку, але, як показує економічна практика, 

еклектична суміш управлінських рішень регулю-

вання цих двох процесів призводить до не най-

кращих результатів.

Сучасний ринок надання туристсько-ре-

креаційних послуг в Україні особливо потерпає 

від відсутності стратегії розвитку з причин його 

комплексності, необхідності довгострокового 

планування ведення цього бізнесу, великої соці-

альної складової у веденні бізнесу, що, у свою чер-

гу, обумовлює його інерційність до управлінських 

рішень та низьку стійкість до усіх видів ризиків та 

потрясінь у суспільстві. Не додають стабільності 

цьому бізнесу і суперечки навколо статусу гро-

мадських організацій у частині управління май-

ном, що знаходиться у їх веденні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зна-

чний внесок у дослідження проблем розвитку і 

функціонування сфери рекреаційних послуг зро-

били такі відомі зарубіжні та вітчизняні вчені, 

як: О. О. Бережна, Л. Ю. Горшкова, В. О. Квар-

тальнов, Т. Д. Крисанова, Д. В. Николаєнко, 

Г. А. Папірян, В. С. Преображенський, В. І. Ста-

фійчук, Н. М. Судова-Хом’юк та інші. У їх пра-

цях розглядається як тематика розвитку санатор-

но-курортної галузі у цілому, так і аналізуються 

окремі аспекти функціонування таких інститу-

ційно-територіальних утворень, якими є рекре-

аційні комплекси. Проте аналіз змісту опубліко-

ваних робіт, матеріалів наукових конференцій і 

дискусій, які присвячені розгляду вищеозначеної 

тематики, засвідчує, що є ще багато недостатньо 

досліджених її аспектів та проблем, які вимагають 

термінового практичного вирішення. Зокрема, 

майже відсутні теоретичні розробки та прикладні 

дослідження, у яких би досліджувалися інститу-

ційні питання права власності на майно та струк-

тура рекреаційних комплексів.

Постановка завдання. Особливості турист-

сько-рекреаційного комплексу України поля-

гають у тому, що він відноситься як до сфери 

основної економічної діяльності, тобто такої, де 

суб’єкти господарювання отримують прибутки 

від своєї діяльності, так і до інфраструктурної 

сфери, тобто такої, де суб’єкти господарювання 

створюють умови для отримання прибутку інши-

ми суб’єктами. Саме підходи до розвитку інфра-

структурної складової туристсько-рекреаційного 

комплексу України і є метою дослідження, оскіль-

ки отримувати прибутки від прямого продажу по-

слуг наші підприємці вже навчилися.

В Україні процес переходу від планової еко-

номіки до ринкової вимагає проведення дослі-

джень з метою визначення необхідних обсягів 

рекреаційних послуг та рівнів надання таких по-

слуг не тільки як соціально важливої послуги для 

громадян України, а і створення ринково орієнто-

ваної великої галузі економіки України.

Виходячи з цього, мета статті полягає в ана-

лізі поточної ситуації та визначенні можливих на-

прямів розвитку туристсько-рекреаційного комп-

лексу України шляхом формування стратегії дій 

органів державного управління України.

Виклад основного матеріалу. В умовах скоро-

чення населення в Україні, що, у свою чергу, при-

зводить до подорожчання вартості робочої сили, 

збільшення інвестицій у індустріальні галузі є 

проблематичним, тому ринок надання рекреацій-

них послуг може стати провідною галуззю еконо-

міки. Звідси, враховуючи необхідність позбутися 

сировинної залежності, розвиток підприємств 

туристсько-рекреаційного комплексу в Україні 

набуває особливого значення як стратегічний на-

прям розвитку економіки. Не менше значення 

має прикладний аспект розвитку ринку турист-

сько-рекреаційних послуг. Адже рекреація — це 

одна з форм раціонального використання вільно-

го часу, проведення змістовного дозвілля, задово-

лення пізнавальних інтересів, оздоровлення та лі-

кування населення. В умовах постіндустріальної 

економіки, в якій найбільш цінним є ефективне 

використання інтелектуальних ресурсів, підви-

щення їх якості та потенціалу, дуже складним 

завданням є визначення ефективності вкладень 

у розвиток рекреаційного комплексу, які повер-

таються за рахунок підвищення продуктивності 

робочої сили. Це відбувається через втрату пря-

мого причинно-наслідкового зв’язку між дією та 

результатом, оскільки система стає детерміново-

ймовірнісною. Тому дуже актуальним є питання 

розробки стратегії розвитку туристсько-рекреа-

ційного комплексу, складовою якої повинна бути 

методика визначення ефективності вкладень.

Розвиток рекреаційного комплексу кожної 

країни є дуже складним завданням, оскільки є ре-

зультатом взаємодії трьох взаємопов’язаних про-

цесів:

— отримання прибутку від економічної ді-

яльності;

— створення та підтримки інфраструктури 

для такої діяльності;

— відновлення стану та рекреаційних можли-

востей об’єктів.

В умовах планової економіки в Україні рекре-

аційний потенціал економіки розглядався лише у 

межах створення послуг та у межах використан-

ня щорічних відпусток робочої сили. Вважалося, 

що щорічної відпустки, яка проведена у санатор-

но-курортному закладі, цілком достатньо для від-

новлення потенціалу трудових ресурсів. Пошире-

ними були також заходи відновлення потенціалу 

трудових ресурсів у приміських базах відпочинку 

на вихідні дні. Вважалося, що відновленню по-

тенціалу трудових ресурсів у щоденному та що-
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тижневому циклах не слід приділяти дуже значної 

уваги. Галузь надання рекреаційних послуг як біз-

нес була відносно розвинута тільки для надання 

послуг для іноземців, була дуже обмежена та ста-

вила за мету отримання валютних надходжень.

В умовах ринкової економіки існують про-

тиріччя між отриманням прибутку від турист-

сько-рекреаційної діяльності суб’єктами підпри-

ємницької діяльності та необхідністю створення 

та підтримки інфраструктури такої діяльності, а 

також відновлення рекреаційних ресурсів, які є 

ресурсами спільного використання і велика кіль-

кість яких формувалася протягом століть.

Безумовно, що ці ресурси є джерелом отри-

мання надходжень від туристсько-рекреаційної 

діяльності. Але оскільки грошові потоки надхо-

дять, як правило, від надання послуг, то створення 

та підтримка інфраструктури і відновлення стану 

та рекреаційних можливостей об’єктів фінансу-

ються з державного та місцевих бюджетів.

Багатофункціональний туристсько-рекреа-

ційний комплекс можна умовно поділити на три 

групи:

— лікувально-оздоровчий (санаторно-ку-

рортне лікування та оздоровлення);

— пізнавальний (туризм);

— економічний (регенерація робочої сили, 

сфера господарчої діяльності).

Комплекс слід розглядати як частину світо-

вого господарства, пов’язану з опануванням тери-

торій для відпочинку, профілактичного та реабілі-

таційного лікування, туризму. В окремих країнах 

він дає чималі прибутки у загальній економічній 

діяльності, випереджаючи іноді промисловість та 

сільське господарство.

На сьогодні в Україні відсутнє єдине розуміння 

суті процесу рекреації людини та існує загальна тен-

денція прийняття неузгоджених рішень не лише у 

конкретному проектуванні, але і різноманітне трак-

тування подібних об’єктів спеціалістами. Таке ста-

новище ускладнює процедуру формування рекреа-

ційних утворень і потребує наукових досліджень та 

обґрунтувань щодо дефініції цього терміну.

Рекреаційна діяльність спрямована на задо-

волення потреб рекреантів, виконує ряд функцій, 

які можна трактувати як медико-біологічну, соці-

ально-культурну, економічну та політичну.

Медико-біологічна функція — полягає в са-

наторно-курортному лікуванні й оздоровленні.

Соціально-культурна функція — це провідна 

функція рекреації. Культурні, або моральні, потре-

би — це потреби, пізнання навколишнього світу і 

свого місця в ньому, пізнання змісту та призначен-

ня свого існування. Широкі можливості для духо-

вного спілкування людини з природними, куль-

турно-історичними та соціальними цінностями не 

тільки своєї країни, але й усього світу. Серед еко-

номічних функцій рекреаційної діяльності головне 

місце займає відтворення робочої сили. Завдяки 

рекреації підвищується інтерес до праці, збільшу-

ється тривалість періоду збереження повноцінної 

працездатності, що веде до збільшення фонду ро-

бочого часу внаслідок скорочення захворювань, 

підвищення життєвого тонусу людей.

З економічної точки зору важлива роль ре-

креації як нової форми споживчого попиту това-

рів і послуг, що призводить до формування цілої 

сфери господарської діяльності, яка розширює 

асортимент продукції традиційних галузей про-

мисловості і сільського господарства.

Оздоровлення через туризм — один із шляхів 

вирішення проблеми зняття виробничо-психо-

логічної втоми людини. Хоча це не єдиний шлях. 

Важливим є також планування майбутніх міст та 

поселень, які б зрівноважили взаємодію людини з 

навколишнім середовищем у міських умовах та ін.

Важливими також є такі функції, як: при-

скорення розвитку господарської сфери певної 

частини території країни, збільшення зайнятості 

населення за рахунок рекреаційного обслугову-

вання і в галузях, пов’язаних з рекреацією, по-

ліпшення структури балансу грошових доходів 

населення, передусім, у рекреаційних районах, 

підвищення ефективності іноземного туризму як 

джерела одержання іноземної валюти.

Політична функція сприяє налагодженню 

контактів між країнами та різними народами че-

рез галузі рекреаційної індустрії, туризм, спор-

тивний туризм, лікування, оздоровлення, куль-

турно-історичні цінності, які є надбанням всього 

людства.

Багатофункціональність рекреаційного комп-

лексу призводить до появи складнощів щодо оцін-

ки ефективності та раціональності його функці-

онування. Туристично-рекреаційний комплекс 

України функціонує в умовах незавершеності 

інституційної реформи і в умовах тісної взаємо-

дії суб’єктів державної, комунальної та приват-

ної форм власності. На жаль, дієвого механізму їх 

взаємодії поки що не створено, це викликає появу 

конфлікту інтересів.

Сьогодні світ переживає справжній туристич-

ний бум. За прогнозами ВТО, в 2011 році мають 

здійснити подорожі понад мільярд людей світу, 

питома вага індустрії туризму становить близько 

10 % світового ВНП і 7 % загального обсягу сві-

тових інвестицій. Для більш ніж 40 країн світу 

туристична галузь є основним джерелом надхо-

джень у державний бюджет.

На жаль, Україна, маючи величезний турист-

ський потенціал, посідає лише 110 місце у світі за 

рівнем активності розвитку туристичної індустрії, 

а доля в ВНП — до 3 %.

Основою туристичної індустрії є, насампе-

ред, туристична інфраструктура та туристичні 

послуги. Рівень сервісу і якість послуг сьогодні 
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в Україні не задовольняють туристів, що при-

зводить до неконкурентоспроможності нашої 

країни на світовому ринку послуг. Близько 70 % 

об’єктів культурної спадщини України перебува-

ють у незадовільному стані, транспортна мережа, 

комунальна сфера, екскурсійний напрямок по-

требують додаткових інвестицій на реставрацію 

та реконструкцію. Безумовно, необхідне значне 

бюджетне фінансування.

Відповідно до Плану державних статистич-

них спостережень на 2010 рік, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 

грудня 2009 року № 1409, Державна служба ста-

тистики України проводить державні статистич-

ні спостереження стосовно отримання даних 

щодо мережі санаторно-курортних і оздоровчих 

закладів, їх ліжкового фонду, чисельності оздо-

ровлених осіб (у тому числі дітей) та стосовно 

отримання даних щодо мережі дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку, чисельності оздо-

ровлених у них дітей.

За даними Державної служби статистики 

України, розміщеними на сайті відомства [2], у 

2010 році в Україні функціонувало 20296 оздо-

ровчих закладів, з них 17342 дитячих оздоровчих 

таборів (табл. 1).

Таблиця 1

Санаторно-курортні та оздоровчі заклади України1 

Роки

Санаторії 

та пансіонати 

з лікуванням
2

Санаторії-профі-

лакторії
2

Будинки 

і пансіонати 

відпочинку
2

Бази 

та інші заклади 

відпочинку
2

Дитячі оздоровчі 

табори
3

всього

у них 

ліжок, 

тис.

всього

у них 

ліжок, 

тис.

всього

у них 

ліжок, 

тис.

всього

у них 

ліжок, 

тис.

всього

у них 

ліжок, 

тис.

1990 505 154 556 55 332 115 2213 302 15687 467

1995 551 159 517 43 294 83 1862 263 5884 256

2000 549 151 377 31 266 63 2010 238 7615 227

2005 524 145 291 23 321 65 2016 233 18366 236

2006 520 148 277 23 301 63 1976 232 18238 231

2007 523 143 269 21 302 64 1934 224 18363 226

2008 518 142 262 21 302 64 1916 221 18672 218

2009 513 141 252 21 296 62 1907 216 17379 198

2010 510 141 234 19 290 60 1920 217 17342 196

За результатами опрацювання переліку сані-

тарно-курортних та оздоровчих закладів України, 

було встановлено, що 20 тис. об’єктів розподіля-

ються наступним чином:

— 15 тис. об’єктів є тимчасовими пришкільни-

ми дитячими закладами оздоровлення та відпочин-

ку денного перебування, які функціонують у літній 

період на майновій базі загальноосвітніх шкіл, і не є 

цілісними майновими комплексами та юридичними 

особами що надають послуги на комерційній основі;

— 5 тис. об’єктів санаторно-курортних та оздо-

ровчих закладів та дитячих закладів оздоровлен-

ня та відпочинку, які є майновими комплексами 

у складі юридичних осіб, діяльність яких напряму 

впливає на якість надання рекреаційних послуг в 

Україні і діяльність яких необхідно проаналізувати.

Аналіз таблиці 1 показує тенденцію до ско-

рочення загальної кількості ліжок у санаторно-

курортних та оздоровчих закладах України. При 

цьому скорочення кількості ліжок порівняно не-

значне у санаторіях та пансіонатах з лікуванням, 

тобто у таких закладах, де надаються кваліфіко-

1 Державний комітет статистики України (http://www.ukrstat.gov.ua). 

2
 Починаючи з 2002 року інформація стосовно діяльності санаторно-курортних (оздоровчих) закладів подається за 

12 місяців: з 1 жовтня попереднього по 31 вересня звітного року.

3
 Починаючи з 2010 року — дитячі заклади оздоровлення та відпочинку.

вані та збалансовані рекреаційні послуги. До того 

ж загальна кількість таких закладів збільшилася. 

У той же час кількість ліжок та загальна кількість 

закладів у інших видах санаторно-курортних та 

оздоровчих закладів скоротилася майже удвічі [2]. 

Це доводить, що у ринкових умовах якість надан-

ня рекреаційних послуг має велике значення і ті 

заклади, що займаються наданням послуг з вели-

кою складовою їх індивідуалізації, мають кращі 

результати діяльності. Попит на низькорівневі 

рекреаційні послуги постійно зменшується, і ці 

види діяльності вимагають реструктуризації [4].

Туристсько-рекреаційний комплекс України у 

своєму розвитку повинен пройти кілька стадій для 

того, щоб стати повноцінним бізнесом, оскільки в 

ньому дуже велика соціальна складова, існує необ-

хідність використання суспільних ресурсів, але цей 

процес недостатньо відпрацьований методологіч-

но та нормативно. В умовах трансцендентної (пе-

рехідної) економіки України слід використовувати 

інструменти короткострокового прогнозування та 

планування, оскільки процес потребує інформа-
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ційної взаємодії бізнесу з органами державної вла-

ди та місцевого самоврядування.

Висновки. На підставі вищенаведеного можна 

зробити такі висновки стосовно перспектив роз-

витку рекреаційного комплексу України:

1. Існує нагальна потреба у розробці загаль-

нодержавної стратегії розвитку сфери надання ре-

креаційних послуг.

2. В Україні наявна велика кількість рекреа-

ційних ресурсів, але стан їх використання є неза-

довільним.

3. Структура надання рекреаційних послуг в 

Україні не відповідає світовим тенденціям.

4. Потребує прискорення проведення інсти-

туційних перетворень у рекреаційному комплексі 

України, впровадження ринкових механізмів при 

збереженні координуючої ролі держави.
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
ЗА ДОПОМОГОЮ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Анотація. У статті розглянуті діяльність сільськогосподарських підприємств, процес та шляхи її під-

вищення за допомогою економіко-математичного моделювання.

Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, ефективність, рентабельність, економіко-матема-

тична модель, кореляційно-регресійна модель, валова продукція, продуктивність праці, основні засоби.

Summary. This article examines the activities of agricultural enterprises, the process and ways to improve it by 

using economic-mathematical modeling.
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model, gross output, labor productivity, plant and equipment.
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Постановка проблеми. Перехід до ринкової 

економіки вимагає від підприємств підвищення 

ефективності сільськогосподарської діяльності 

на основі досягнень науково-технічного прогресу, 

ефективних форм господарювання й управлін-

ня господарством, подолання безгосподарнос-

ті, активізації підприємництва, ініціативи тощо. 

Важлива роль у здійсненні цього завдання від-

водиться пошуку нових напрямків у діяльності 

підприємства (впровадження нових технологій, 

підвищення якості тощо). Підвищення ефектив-

ності сільськогосподарської діяльності — це один 

із найважливіших економічних важелів не тільки 

в системі управління виробництвом в цілому, а й 

у системі внутрішньогосподарського планування, 

контролю та аналізу. Тому розробка заходів щодо 

підвищення ефективності сільськогосподарської 

діяльності є однією з головних завдань діяльності 

підприємства.

Нині необхідно досягти підвищення рен-

табельності, ліквідації збитковості та збільшен-

ня прибутку, передусім, за рахунок підвищення 

ефективності сільськогосподарської діяльності. 

Прибуток і рентабельність підприємства залежать 

від виробничої, постачальницької та збутової ді-

яльності, що здійснюється підприємством.

Актуальність обраної теми також обумовлена 

необхідністю вдосконалення системи стратегіч-

ного управління, розробки стратегії діяльнос-

ті організації, підвищення фінансової стійкості 

сільськогосподарської діяльності, удосконалення 

технічних факторів виробництва й поліпшення 

якості виробленої продукції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-

мий внесок у дослідження проблеми підвищення 

ефективності сільськогосподарських підприємств 

зробили праці таких провідних вітчизняних уче-

них, як В. Андрійчук, Г. Черевко, П. Пуцентейло, 
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В. Лукаш, В. Курган, Г. Тарасенко. Можливості 

застосування апарату регресійного аналізу для 

дослідження взаємозв’язків між економічними 

показниками розглянуті в працях І. Охріменко, 

О. Бужина, Т. Голубєва, Я. Ларіна, О. Мальцева, 

О. Демченко. Незважаючи на достатню кількість 

публікацій, питання оцінювання ефективності 

діяльності підприємств сільського господарства 

досліджені недостатньо. Крім того, недостатнім 

є рівень застосування апарату економіко-матема-

тичного моделювання при визначенні перспек-

тивних напрямів підвищення ефективності сіль-

ськогосподарських підприємств.

Метою статті (постановкою завдання) є ана-

ліз і розробка заходів щодо підвищення ефектив-

ності сільськогосподарської діяльності підпри-

ємств за допомогою економіко-математичних 

моделей, а саме кореляційно-регресійної моделі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 

оптимального управління будь-якою системою 

в різних сферах АПК застосовують різноманітні 

моделі. Усі моделі мають ряд загальних власти-

востей: відображають найбільш істотні сторони 

досліджуваного об’єкта; дають інформацію про 

фактичний стан модельованого об’єкта, а також 

його передбачувану поведінку. Для вирішення 

практичних завдань украй важливо поставити 

конкретну мету й у суттєвих аспектах забезпечи-

ти подібність моделі оригіналу. З іншого боку, на 

не завжди адекватний опис поведінки реальної 

системи впливає недостатній рівень знань дослід-

ника. При описі економічних систем в АПК ви-

користовують різноманітні математичні моделі. 

Причому систематизації можуть підлягати скла-

дові частини, блоки моделей, тому що вони ма-

ють комплексний і досить складний характер. До 

того ж будь-яка модель характеризується низкою 

ознак: частина їх відноситься до властивостей мо-

дельованого об’єкта, а частина пов’язана з апара-

том моделювання.

Залежно від рівня управління системами 

АПК розрізняють наступні моделі:

1) міжгалузеві (дозволяють обґрунтувати най-

кращі варіанти розвитку взаємопов’язаних галу-

зей і підприємств трьох сфер АПК);

2) галузеві (описують розвиток підприємств 

певної сфери: сільського господарства, споживчої 

кооперації, переробної промисловості і т. д.);

3) регіональні (обґрунтовують програму роз-

витку об’єктів, розташованих на певній території, 

тобто області, району);

4) внутрішньогосподарські (дозволяють зна-

йти найкращі варіанти розвитку галузей і вироб-

ництв всередині певного підприємства АПК) [1].

Залежно від використовуваної інформації і 

ступеня її визначеності моделі класифікуються 

наступним чином: 1) аналітичні та прогнозні. В 

основі побудови перших лежать звітно-статистич-

ні дані за минулі роки, а в основі других — розра-

ховані перспективні показники, 2) детерміновані 

(вхідні параметри моделі задаються однозначно, 

вихідні показники визначаються відповідно) і 

стохастичні (параметри моделі, умови функціо-

нування та характеристики об’єкта виражені ви-

падковими величинами й пов’язані стохастични-

ми залежностями, або вихідна інформація також 

представлена випадковими величинами) [2].

Залежно від структури моделі бувають: а) од-

нофакторні та багатофакторні, де є тільки один 

фактор або ж два й більше ознак, б) прості та бло-

кові (перші описують моделювання по одному 

об’єкту, а другі — по сукупності).

Багато агросервісних підприємств володіють 

певними видами ресурсів: земельними, трудови-

ми й основними засобами виробництва, правиль-

не й раціональне використання яких забезпечує 

прибуткове виробництво продукції. Зміна кіль-

кості та якості одного з ресурсів тягне за собою 

зміну інших ресурсів.

Ефективність сільськогосподарського вироб-

ництва багато в чому залежить від того, наскіль-

ки повно і правильно використовуються земельні 

ресурси. При правильному використанні земля 

здатна не тільки зберігати свою родючість, а й під-

вищувати її.

Отже, методи економіко-математичного мо-

делювання застосовуються для побудови опера-

тивних та стратегічних планів діяльності сіль-

ськогосподарських підприємств. Це в першу 

чергу пов’язане з тим, що ці методи дозволяють 

вирішити ряд питань, які пов’язані з розробкою 

альтернативних шляхів діяльності підприємства, 

оптимізацією структури діяльності сільськогос-

подарських підприємств, оптимізацією витрат 

виробництва та збуту продукції сільськогосподар-

ських підприємств [3].

Використання методів економіко-матема-

тичного моделювання пов’язане, у першу чергу, 

з розумінням виробничих процесів та обмежень, 

які діють при виробництві та реалізації продукції. 

Вказані обмеження формують структуру економі-

ко-математичної моделі діяльності підприємства 

та є основою для вирішення поставленої задачі. 

Обмеження економіко-математичної моделі за 

своєю суттю є математичною інтерпретацією по-

становки стратегічного менеджменту в сільсько-

господарських підприємствах.

При дослідженні зв’язку між економічними 

явищами і показниками часто доводиться мати 

справи з кореляційною залежністю. Ця залеж-

ність характерна тим, що, крім досліджуваних 

основних факторів, на цей показник впливають 

і побічні фактори, виділити і методологічно ізо-

лювати дію яких не завжди можливо. Такі зв’язки 

вивчають за допомогою кореляційного і регресій-

ного аналізу.
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Ці методи належать до методів математичної 

статистики. Вони застосовуються в тих випадках, 

коли зміну аналізованих показників можна по-

дати як випадковий процес. Статистичні методи, 

будучи основним засобом масових, повторюва-

них явищ, відіграють важливу роль у прогнозу-

ванні поведінки економічних показників. Коли 

зв’язок між аналізованими характеристиками не 

детермінований, а стохастичний, то статистичні 

та ймовірнісні методи — це практично єдиний ре-

зультат дослідження. Найбільше поширення з ма-

тематико-статистичних методів в економічному 

аналізі одержали методи множинного і парного 

кореляційного аналізу.

Дослідження об’єктивно існуючих зв’язків 

між явищами — найважливіша задача теорії ста-

тистики. Соціально-економічні явища являють 

собою результат одночасного впливу великого 

числа факторів. При вивченні цих явищ необхід-

но виявляти головні, основні фактори, абстрагу-

ючись від другорядних.

В основі першого етапу статистичного ви-

вчення зв’язків лежить якісний аналіз явища, 

пов’язаний з аналізом його природи методами еко-

номічної теорії, соціології, конкретної економіки. 

Другий етап — побудова моделі зв’язку. Він базу-

ється на методах статистики: групування, середніх 

величин, таблиць тощо. Третій етап являє собою 

інтерпретацію результатів, він також зв’язаний з 

якісними особливостями досліджуваного явища. 

Статистика розробила множину методів вивчення 

зв’язків, вибір конкретного з них залежить від мети 

дослідження і від поставленої задачі.

Зв’язки між ознаками і явищами класифіку-

ються за рядом ознак. Ознаки, що обумовлюють 

зміни інших, зв’язаних з ними ознак, називають 

факторними, або просто факторами. Ознаки, що 

змінюються під впливом факторних ознак, нази-

вають результативними [4].

Обов’язковою передумовою кореляційного і 

регресійного аналізу є масова основа: на базі оди-

ничних даних виявити ті чи інші закономірності, 

вплив найважливіших факторів (за умови одно-

часного впливу другорядних факторів) не можна. 

Тільки спираючись на досить великий обсяг да-

них, можна простежити за змінами в досліджува-

ному показнику під впливом основного фактора 

і за умови нібито сталості інших факторів, хоча 

в дійсності ці останні, у свою чергу, змінюються, 

що і позначається в тому чи іншому ступені на 

отриманих результатах. У силу цього зв’язок між 

досліджуваними ознаками не може бути повним, 

він завжди частковий, хоча тіснота зв’язку і нео-

днакова.

Кореляційний і регресійний аналіз можуть 

призвести до реальних результатів тільки в тому 

випадку, якщо вони виходять із правильних те-

оретичних передумов. Отже, і тут головну роль 

грає економічна теорія. Тільки попередній аналіз 

якості економічного явища забезпечує вірне ви-

значення ознак, виявлення основних і побічних 

факторів, об’єктивно існуючих кількісних відно-

син.

Корисною мірою ступеня відповідності да-

них, отриманих з регресійної моделі, фактичним 

даним є коефіцієнт множинної кореляції, який 

визначається як коефіцієнт кореляції між у та $y  

і має вигляд:
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Якщо модель неадекватна, то необхідно по-

вернутися до етапу побудови моделі і, можливо, 

від лінійної моделі перейти до нелінійної або 

ввести додаткові фактори.

Якщо модель адекватна, то можна робити 

прогнози, вивчати вплив окремих факторів на 

залежний показник, будувати інтервали довіри, 

аналізувати та інтерпретувати отримані результа-

ти [5].

Вплив окремих факторів на ефективність 

діяльності сільськогосподарських підприємств 

встановимо шляхом побудови кореляційно-ре-

гресійної моделі, яка дозволяє дослідити чутли-

вість результативної ознаки до зміни включених 

до моделі факторів. Розробка багатофакторної 

економетричної моделі дозволяє сільськогоспо-

дарським товаровиробникам визначити у певній 

мірі і резерви підвищення рентабельності сіль-

ськогосподарських підприємств з урахуванням 

впливу кожного фактора, що формує її рівень.

Таким чином, при побудові моделі, яка по-

казує ефективність діяльності сільськогосподар-

ських підприємств, можна застосовувати таки 

показники: величину валової продукції сільсько-

го господарства регіону, продуктивність праці в 

сільськогосподарських підприємствах, наявність 

основних засобів у регіональних агроформуван-

нях, середньорічні основні фонди сільських гос-

подарств, середньорічна чисельність робітників 

сільського господарства, середньорічна площа 

сільськогосподарських угідь тощо.

Загальний вид пропонованої моделі:

 1

0 1
... n

ny a x x αα= ⋅ ⋅ ⋅ ,

де y — показник результативності; 1

1
... n

nx x αα ⋅ ⋅  — 

факторні показники; α
0
 — коефіцієнт, що харак-

теризує вплив неврахованих у моделі факторів, а 

також коливання параметрів моделі за роками вна-

слідок зміни розмірності показників; 1
, .., nα α — 

коефіцієнти, що характеризують роль кожного з 

факторів виробництва у формуванні результату. 

Як відомо, коефіцієнти 1
, .., nα α  є коефіцієнтами 

еластичності, які приблизно показують, на скільки 
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відсот ків збільшиться y при зростанні i-го ресурсу 

на 1 %. Ці коефіцієнти прямо порівняні між собою, 

тобто найбільше абсолютне значення коефіцієнта 

α
i
 означає, що i-й фактор справляє найбільший 

вплив на показник результативності y [6].

Для аналізу показників економічної ефек-

тивності сільськогосподарських підприємств 

були взяті статистичні дані Запорізького регіону 

за 2005–2010 рр., за допомогою яких і побудована 

множинна регресійна модель взаємозв’язку по-

казників, яка може бути використана в управлінні 

їх діяльністю.

Статистичні дані, що є вихідними параметра-

ми цієї моделі, наведено в табл. 1.

Рік

Рівень рентабельності 

сільськогосподарських 

підприємств, %

y

Валова продукція 

сільського господар-

ства, млн. грн.

x
1

Продуктивність праці 

в сільсько господарських 

підприємствах, грн.

x
2

Наявність основних 

засобів у сільсько-

господарських підприєм-

ствах, млн. грн.

x
3

2005 13,5 1291,6 17666 4634

2006 12,8 1643,7 40908,4 3161

2007 13,1 1831,1 47861,7 3335

2008 17,5 1452,8 38972,5 3575

2009 17,4 2159,5 59879,9 4344

2010 22,9 1950,8 56147,5 4695

Як показник економічної ефективності аг-

робізнесу використаємо рівень рентабельності 

сільськогосподарських підприємств. Виконаємо 

дослідження впливу на цей показник таких фак-

торів, як величина валової продукції сільського 

господарства регіону, продуктивність праці в сіль-

ськогосподарських підприємствах області та їх за-

безпеченість основними засобами.

Модель має наступний вид:

 31 2

0 1 2 3
y a x x x αα α= ⋅ ⋅ ⋅ ,

де y — рівень рентабельності сільськогосподар-

ських підприємств, x
1
— величина валової про-

дукції сільського господарства регіону, x
2
 — про-

дуктивність праці в сільськогосподарських 

підприємствах області, x
3
 — забезпеченість осно-

вними засобами.

Результати розрахунку коефіцієнтів цієї мно-

жинної регресійної моделі були виконані у MS 

Exсel. Попередньо ця модель була приведена до 

лінійного виду шляхом логарифмування. Отри-

мана в результаті розрахунку множинна регре-

сійна модель, що характеризує взаємозв’язок між 

рівнем рентабельності сільськогосподарських 

підприємств Запорізького регіону та величиною 

валової продукції, продуктивністю праці в сіль-

ськогосподарських підприємствах Запорізької 

області, наявністю основних засобів у регіональ-

них агроформуваннях, має вигляд:

 
1.86 1.08 1.39

1 2 3
0,00168y x x x−= ⋅ ⋅ ⋅ .

Отже, значення розрахованих коефіцієнтів 

цієї моделі свідчать про те, що збільшення на 1 % 

обсягу валової продукції сільського господарства 

регіону супроводжується зменшенням результую-

чого показника — рівня рентабельності на 1,86 %. 

Збільшення на 1 % продуктивності праці в сіль-

Таблиця 1

Вихідні дані кореляційно-регресійного аналізу

ськогосподарських підприємствах Запорізької 

області супроводжується збільшенням рівня рен-

табельності на 1,08 %. Збільшення на 1 % наявних 

основних засобів у регіональних агроформуван-

нях супроводжується збільшенням рівня рента-

бельності на 1,39 %.

Значення множинного коефіцієнта детермі-

нації R
2
 свідчить про те, що 99,7 % загальної зміни 

результативної ознаки  пояснюється цією регре-

сійною моделлю. Таким чином, можна стверджу-

вати, що в моделі враховано основні фактори, які 

впливають на зміну рентабельності сільськогос-

подарського виробництва у Запорізькій області. 

Показник у 100 % може бути досягнутий лише за 

умови врахування у моделі всіх без винятку фак-

торів, що впливають на результативну ознаку — 

рентабельність сільськогосподарських підпри-

ємств Запорізького регіону. Підвищення точності 

визначення параметрів моделі, яка характеризу-

ється їх стандартним відхиленням, можливе за 

умови збільшення кількості статистичних даних, 

що використовуються при їх розрахунку.

Висновки. Підсумовуючи результати до-

слідження, слід відзначити, що запропонована 

модель може бути використана для оцінювання 

впливу зазначених вище факторів на економіч-

ну ефективність сільськогосподарського вироб-

ництва на рівні регіону. Залежно від величини 

впливу, що характеризується абсолютними ве-

личинами коефіцієнтів моделі, доцільно визна-

чати основні пріоритети регіональної підтримки 

при розробці регіональних програм забезпечення 

ефективності агробізнесу.
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ 
ЕКОНОМІЧНОГО ПРИСКОРЕННЯ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНИХ КРИЗОВИХ РИЗИКІВ 

ДЛЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація. У статті розглянуто наслідки впливу світової економічної кризи на стан економіки України 

та визначено перспективи інноваційного розвитку країни в умовах підвищених кризових ризиків для світової 

економіки.

Ключові слова: економічна криза, соціально-економічний розвиток, інноваційний розвиток, макроеконо-

мічні показники, світова економіка.

Summary. The consequences of influence of world economic crisis on the state of economy of Ukraine are 

considered and the prospects, of innovative development of the country in conditions of enhanceable crisis risks for 

world economy are determined.

Key words: economic crisis, socio-economic development, innovative development, macroeconomic indexes, 

world economy.

Постановка проблеми. Сучасна світова криза, 

що зародилась у США як криза ринку нерухомос-

ті та похідних фінансових інструментів, доволі 

швидко зачепила практично всі країни Європи. 

Згодом криза дійшла й до найвіддаленіших куточ-

ків, захопивши навіть Австралію. Її наслідки нега-

тивно вплинули на соціально-економічний стан 

практично всіх країн світу, але у різній мірі [1].

Для глобальної економіки криза 2008–2009 

рр. виявилася неочікуваною і досить руйнівною. 

Хоча завдяки злагодженим заходам урядів і міжна-

родних фінансових інститутів вдалося обмежити 

депресивні шоки, проте дотепер світова економі-

ка не вийшла на шлях збалансованого зростання.

Нестійкий стан світової економіки та очіку-

вання погіршення економічної ситуації в країнах 

єврозони не можуть не позначитися на економі-

ці України, яка залишається нереформованою і 

низькоконкурентоспроможною. Задекларований 

реформаційний «прорив», що мав відбутися у 

2011 році, так і залишився нереалізованим. Ни-

нішня ситуація ускладнюється тим, що стосовно 

головних чинників, які призвели до розгортання 

кризи, так і не отримано відповіді на питання, 

яка частина «провини» лежить на неспроможнос-

ті ринку, а яка на «неспроможності держави» та 

міжнародних фінансових інститутів, які не забез-

печили належного регулювання [2]. І сьогодні у 

країнах світу, по суті, відбувається зміна наголосів 

і «парадигми» економічної політики, формують-

ся оновлені актуальні напрямки і завдання еко-

номічної політики. Більшість фахівців вважають, 

що, крім впровадження антикризових заходів, 

необхідно переглянути концепцію та стратегію 

довгострокового соціально-економічного розви-

тку як країн єврозони, так і України.

Інноваційний тип економічного розвитку 

все більше стає тим фундаментом, який визначає 

економічну силу країни, а також їх перспективне 

місце на світовому ринку [3]. Саме інноваційний 

розвиток обумовлює економічні, виробничі, на-

уково-технічні зміни на новій якісній основі, які 

сприяють виготовленню товарів, здатних конку-

рувати з аналогічною продукцією в умовах поши-

рення глобалізаційних процесів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-

блематику регулювання фінансової кризи та фор-

мування інноваційної стратегії розвитку країни 
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аналізували такі західні економісти, як: Г. Мінскі, 

А. Шварц, П. Кругман, М. Обстфельд, П. Друкер, 

Р. Дорнбуш, Г. Камінскі, А. Веласко, Р. Чанг, Е. Роуз 

та інші. Вони вже впродовж тривалого часу дослі-

джують фінансову нестабільність. Сучасні вітчиз-

няні досягнення у цій галузі економічної науки пе-

реплітаються із західними або їх інтерпретують, але 

все ж таки варто зазначити роботи таких науков-

ців, як: В. М. Гринькова, Т. А. Тищук, В. М. Гейць, 

О. П. Корда, П. Ю. Бєлєнький, В. Я. Омельченко, 

В. Юрчишин, О. О. Другов, А. М. Гурій, З. О. Пе-

тренко, Н. І. Вавіліна, Т. К. Куранта, A. Чухно та 

інші. Крім того, вплив світової фінансової кризи 

на сектори економіки України аналізували у сво-

їх доповідях і статтях такі вітчизняні економісти і 

політичні діячі, як: В. Ф. Янукович, М. Я. Азаров, 

С. Л. Тигіпко, П. І. Гайдуцький та інші.

Метою статті є дослідження сучасного стану 

економіки України та перспектив економічного 

зростання країни за рахунок інноваційного роз-

витку в умовах підвищених кризових ризиків для 

світової економіки.

Виклад основного матеріалу. Наслідки гло-

бальної економічної кризи негативно відбилися 

на соціально-економічній ситуації в Україні. Не-

зважаючи на те, що виважена бюджетна та моне-

тарна політика, зростання внутрішнього попиту 

та розвиток національного ринку, поряд зі спри-

ятливою зовнішньою кон’юнктурою на окремі 

експортні позиції української продукції, забезпе-

чили підйом економічної активності у більшості 

галузей економіки протягом 2000–2008 років і на 

цій основі — підвищення рівня життя громадян, 

нашій державі не вдалося уникнути впливу світо-

вої економічної кризи.

Після десятирічного економічного спаду, 

протягом 2000–2008 років, у нашій країні відбу-

валося поступове зростання реального внутріш-

нього валового продукту (рис. 1). Зокрема, значне 

зростання ВВП в Україні спостерігалося у 2001, 

2003, 2004, 2006 та 2007 роках — на 9,2 %, 9,8 %, 

12,1 %, 7,5 та 7,5 % відповідно, в порівнянні з об-

сягом ВВП попередніх років.

Через значний вплив світової фінансово-еко-

номічної кризи українська економіка у 2008, 2009 

роках зазнала відчутних втрат від різкого скоро-

чення експорту внаслідок падіння світових цін та 

попиту на товари, особливо на продукцію мета-

 Рис. 1. Зростання реального ВВП, % до попереднього року. Джерело: [4]

лургійної та хімічної промисловості, підвищення 

вартості та обмеження доступу до фінансування 

як зовнішнього, так і внутрішнього.

Приріст ВВП у 2008 році склав 1,9 % — це 

найменший показник з 2000 року, причому вже в 

цьому році спостерігалося скорочення промисло-

вого виробництва на 5,2 %, проте продукція сіль-

ського господарства зросла на 17,1 %, що дозво-

лило скорегувати річні результати (рис. 2). У 2009 

році падіння ВВП склало 14,5 %, промислове ви-

робництво скоротилося на 21,9 %, інфляція сяг-

нула 14,9 %. Накопичувалися серйозні бюджетні 

проблеми, у результаті яких утворилися глибокі 

диспропорції у фінансовій сфері.

Реалізація у 2010 році Урядом України заходів, 

спрямованих на покращення ситуації у фінансово-

му секторі, підтримку збалансованого зростання 

та зменшення його залежності від кон’юнктурних 

чинників, сприяло досягненню деякої економіч-

ної та фінансової стабілізації в Україні. У 2010 році 

зростання ВВП склало 4,2 %, промислове вироб-

ництво зросло на 11,2 % (рис. 2), обсяги експорту 

збільшилися на 29,6 % [7]. Ці позитивні тенденції 

зберігалися і у 2011 році — відбувся ріст ВВП на 
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5,2 %, обсяги промислового виробництва та про-

дукція сільського господарства збільшились відпо-

відно на 7,3 % та 17,5 %.

Але, незважаючи на те, що впродовж остан-

ніх двох років спостерігалися позитивні показни-

ки динаміки реального ВВП, нинішню динаміку 

ще не можна класифікувати як стійке зростан-

ня, оскільки наразі відбувається лише часткова 

«компенсація» втрат кризового 2009 р. Нагадає-

мо, зростання 2010 р. та 2011 р. було зумовлене не 

стільки покращенням економічних умов і пост-

кризової структури економіки України, скільки 

глибиною падіння ВВП-2009 — на 14,5 %. І навіть 

за оптимістичного урядового сценарію приросту 

ВВП у 2012 р. не менш ніж на 5 % економіка лише 

наприкінці вказаного року досягне докризового 

рівня. Тому можемо стверджувати, що нинішня 

позитивна динаміка ВВП в багатьох аспектах зу-

мовлена переважно «ефектом низької бази», а не 

структурним оздоровленням чи посиленням кон-

курентоспроможності [8].

За прогнозами Світового Банку, що були 

оприлюднені 22 грудня 2011 року у щорічно-

му економічному огляді [9], нашу країну чекає 

«…сповільнення економічного зростання до 2,5 

відсотків у 2012 році, оскільки Україна вступає 

в період зменшення зовнішнього попиту, більш 

складного доступу до фінансування та неста-

більності на міжнародних ринках». Основні ви-

сновки, що були зроблені у цьому аналітичному 

огляді, наступні: «В контексті невизначеності 

щодо єврозони та можливих наслідків для світової 

економіки макроекономічні ризики для України є 

істотними. Для стабілізації очікувань та забезпе-

чення фінансування потрібна виважена монетар-

на та фіскальна політика. Однаково важливо, щоб 

Україна відновила довіру інвесторів через струк-

турні реформи та покращення бізнес-клімату».

Слід зазначити, що ризики сповільнення 

темпів економічного росту вже почали прояв-

лятися. Справа в тому, що традиційно грудневі 

показники промисловості є значно вищими від 

листопадових. Однак у грудні 2011р. було зафік-

совано промисловий спад. Відтак ряд оглядачів 

навіть вказують на те, що такий спад є ознакою 

початку поширення так званої другої хвилі еко-

номічної кризи, яка значною мірою пов’язана із 

рецесійними процесами в Європі [10].

Останні декілька років більшість вітчизня-

них аналітиків та політична еліта країни серед 

головних умов подолання кризи найчастіше на-

зивають посилення конкурентоспроможності 

української економіки. Однак, попри певні по-

зитивні зрушення, конкурентоспроможність 

України залишається на низькому рівні. Одним із 

факторів, що стримує можливості підвищення її 

конкурентоспроможності є більш високий, ніж у 

розвинених країнах, рівень інфляції. За оцінкою 

МВФ, інфляційний тиск постійно вище в низько-

технологічних економіках (якою поки є економі-

ка України) і нижче — у високотехнологічних. З 

огляду на це, для України вкрай необхідно реалі-

зувати стратегію довгострокового соціально-еко-

номічного розвитку країни і її регіонів, насампе-

ред стратегію інноваційного розвитку [11, 12].

Для реалізації цих завдань потрібно насам-

перед відмовитися від спрощеного, однобічного 

розуміння інноваційного розвитку, що ототожню-

ється найчастіше винятково з високотехнологіч-

ними виробництвами, особливо інформаційною 

сферою. По суті, справа не в сфері генерації й за-

стосуванні нових знань і технологій, а в ступені 

їхнього використання, глибині «проникнення» у 

технологічні процеси.

Якщо проаналізувати дані Держкомстату про 

впровадження інновацій (рис. 3), то ми побачимо 

у 2010 році незначне зростання загальної суми ви-

трат на інноваційну діяльність, збільшення кіль-

кості підприємств, що займалися інноваціями, 

та підприємств, що їх упроваджували, але змен-

Рис. 2. Темпи зростання промислової продукції та продукції сільського господарства, 

% до попереднього року. Джерело: [5; 6]
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шення освоєння виробництва інноваційних видів 

продукції та питомої ваги реалізованої інновацій-

ної продукції в зальному обсязі виробництва. Це 

свідчить про незадовільний рівень інноваційного 

розвитку країни.

Крім помилкового об’єднання понять науко-

вої й інноваційної сфер, ще однією особливістю 

вітчизняного становлення до інновацій є широко 

розповсюджена впевненість про лінійність інно-

ваційного процесу, послідовності проходження 

етапів інноваційного циклу: від зародження ідеї 

(стадія НДР) через розробку моделі або проекту 

інноваційного продукту (стадія ПКР), його ство-

рення й випробування (дослідне виробництво) до 

масового виробництва й продажу користувачам. 

Однак таке подання, що було цілком слушним при 

централізованому керівництві у плановій еконо-

міці, на даний момент не витримує конкуренції. 

Зараз, коли стрімко змінюються технології, умови 

та очікування ринку, більш прийнятним є подан-

ня про переважну нелінійність інноваційних про-

цесів. Відповідно до цієї моделі, інноваційна ідея 

(ідея нового продукту, ідея нового бізнесу) може 

виникати на будь-якому етапі інноваційного ци-

клу, найчастіше — як результат маркетингового 

аналізу. Коли ідея з’явилася, іде пошук необхід-

ного для її реалізації наукового або інженерного 

знання. Якщо таке знання вже існує (наприклад, 

у вигляді патенту), то воно включається в іннова-

ційний цикл як готовий елемент. Якщо ж ні, то 

можна замовити цільове дослідження або розроб-

ку. При цьому сама наука продовжує створювати 

нове знання в процесі наукової діяльності, і, буду-

чи отриманим, таке знання може стати об’єктом 

аналізу можливості його включення в інновацій-

ний цикл. Слід зазначити, що знання, необхідне 

для інноваційної ідеї, зовсім не обов’язково пови-

нне мати наукову природу. П. Друкер стверджу-

вав, що серед джерел інноваційних ідей наукові 

дослідження й розробки становлять не більше 15 

%, тобто масова інноваційна активність передо-

вих економік пов’язана далеко не тільки з комер-

ціалізацією породжених наукою технологій [14]. 

Звичайно, саме останні визначають напрямки й 

темп розвитку передових галузей, таких, напри-

клад, як ядерна енергетика, IT-технології або 

фармацевтика. Але основний внесок у загальну 

інноваційну продуктивність провідних економік 

дають все-таки інновації зовсім іншої природи.

Щодо запровадження інновацій у реальний 

сектор економіки, найчастіше справа обмежується 

загальними міркуваннями про оптимізацію сис-

теми державного управління інноваційним сек-

тором, удосконалювання його правового забезпе-

чення, розвиток інфраструктури й концентрацію 

державних ресурсів на обмеженому числі пріори-

тетів. Така узагальненість більшості рекомендацій, 

на нашу думку, також є наслідком старої системи 

управління, певною інерційністю дій та однобо-

ким сприйняттям інноваційної діяльності.

Україна має довгу традицію технологічного 

розвитку, маніфестовану у радянські часи велики-

ми досконалими підприємствами військово-про-

мислового сектора, великими підприємствами та 

рядом дослідницьких інститутів таких галузей, як 

авіаційна, машинобудівельна, оптична, біологіч-

на, фармацевтична, і це лише декілька з них. Така 

інноваційна діяльність підтримувалась рядом ін-

ститутів, навчальними університетами та лабора-

торіями. У той час виробництво та НДДКР були 

відокремлені одне від одного, робота над остан-

нім виконувалася спеціалізованими інститутами. 

Нова Україна не змогла у повній мірі відновити 

та реформувати отримані нею ресурси, створити 

сприятливі умови для подальшого розвитку нових 

технологій у різних сферах науки та виробництва. 

Країна не надає достатньої підтримки молодим та 

зростаючим підприємствам, а також новим під-

приємцям для диверсифікації своєї економічної 

діяльності та забезпечення її подальшого розви-

тку. Досі не прийнято політичних рішень щодо 

забезпечення майбутнім молодшого покоління з 

метою протидіяти у такий спосіб постійному ви-

току умів, яке відбувалось у останнє десятиріччя.

Відбиттям ризиків і слабкості української 

економічної політики є з року в рік зниження 

Рис. 3. Впровадження інновацій у 2008–2010 рр. Джерело: [13]

Рис. 3. Впровадження інновацій у 2008–2010 рр. Джерело: [13].
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міжнародними агенціями рейтингових оцінок 

соціально-економічного розвитку України. За 

результатами 2011 року, вкотре були погіршені 

рейтингові місця в Індексах економічної свобо-

ди (164 місце серед 179 оцінених країн), конку-

рентоспроможності (89 місце серед 139 оцінених 

країн), задоволеності життям населення (73 місце 

серед 110 оцінених), розвитку людського потенці-

алу (69 місце серед 169 оцінених), корумпованості 

(134 місце серед 178 оцінених країн) [15].

Більшість наукових розробок та новацій ли-

шаються нереалізованими у реальному секторі 

економіки, і як наслідок значна частина нещо-

давньої інтелектуальної власності, розробленої в 

Україні, використовується за кордоном. Це мож-

на пояснити реальною та ймовірною відсутністю 

підтримки місцевих підприємців; наявністю адмі-

ністративних труднощів у створенні та розбудові 

бізнесу; загальною слабкістю інвестиційного клі-

мату; слабкою судовою системою та майже відсут-

нім захистом інтелектуальної власності.

У вітчизняній економіці інтелектуальна влас-

ність ще не посіла гідного становища і реалізуєть-

ся вельми неефективно. Промислові підприєм-

ства не в повній мірі використовують результати 

інтелектуальної діяльності, наслідком чого інно-

ваційна активність виробничої сфери України за-

лишається поки надто низькою.

За останні роки з’явились нові сектори інно-

вацій, у яких українці продемонстрували квалі-

фікацію та професійність. Це сектори з високим 

потенціалом росту, такі як: ІТ-технології; біоло-

гічні дослідження; медицина та охорона здоров’я 

тощо. У сфері інформаційних технологій Україна 

часто котирується як «перспективний гравець на 

ринку», але на сьогодні вона є лише зоною аут-

сорсингу для світових ІТ компаній. Біологічні на-

уки все ще знаходяться на дуже низькому рівні, 

переважно діють як сектор послуг для сільського 

господарства та певною мірою контрактного ви-

робництва (наприклад, вакцин). Однак з наявним 

високим потенціалом та масштабом сільського 

господарства в Україні більш досконала діяль-

ність, безперечно, може бути розвиненою. Зазна-

чені сектори, які почали робити внески в експорт 

країни, можуть, безперечно, досягти набагато ви-

щого рівня та міжнародної конкурентоздатності 

за умов їх підтримки та фінансування. Але поки 

що доля високотехнологічного експорту стано-

вить лише 3 % від усіх промислових товарів, а ін-

формаційні комп’ютерні технології складають 1,3 

% від загального обсягу експорту товарів.

В Україні рівень споживання енергії на душу 

населення один з найвищих в Європі, тому країна 

конче потребує інновації у енергозбереженні, від-

новлюваній енергії та покращенні ефективності 

використання енергоресурсів. Це може бути до-

сягнуто шляхом розробки нового обладнання та 

устаткування, альтернативних ресурсів енергії та 

іншої діяльності, направленої на зниження рівня 

споживання енергії. Такі нові види діяльності мо-

жуть бути розробленими або в нових компаніях, 

або у деяких існуючих установах, забезпечивши 

їх гарантованими ресурсами капіталу та фінансу-

вання.

Хоча історично Україна отримала імідж тех-

нологічного лідерства на базі її колишньої діяль-

ності, здається, що досі жодна велика міжнародна 

компанія не інвестувала у формі прямого інозем-

ного інвестування (ПІІ) у технологічну діяльність 

або у заснування дослідницьких команд в Україні 

за останні роки. Деякі Багатонаціональні консор-

ціуми (MNCs) ведуть роботу у непрямий спосіб, 

наймаючи на роботу жителів України у малі струк-

тури, які виконують роль зовнішніх лабораторій.

Поточна привабливість країни для інновацій-

ної діяльності та інвестицій у високотехнологічні 

виробництва все ще не визначена. Збільшення 

неприйняття ризику у світі, де технології розвива-

ються більш прискореними темпами, ускладнює 

виконання розробленої урядом стратегії інно-

ваційного розвитку України на 2010–2020 роки. 

Але не викликає сумнівів, що в разі їх реалізації 

інноваційна діяльність набуде справді значного 

розвитку.

Висновки. Отже, основною проблемою на 

шляху створення інноваційної економіки, за на-

шим переконанням, є низька підприємницька 

активність вітчизняного бізнесу та недосконала 

законодавча база. Крім того, інноваційний техно-

логічний потенціал України сьогодні здебільшо-

го не застосовується, важко пристосовується до 

ринкових умов, не досліджується і не виводиться 

для широкого вжитку. Усе це викликає небажан-

ня учасників міжнародного ринку брати участь у 

розбудові високотехнологічного виробництва на 

теренах нашої країни. Підвищення обізнаності 

інвесторів про інноваційний потенціал України, 

безперечно, може допомогти, в першу чергу, у за-

лученні коштів.

Вирішити цю проблему в прийнятний строк 

можна тільки за рахунок реалізації активної й 

послідовної державної політики. Якщо Україна 

прагне посісти гідне місце серед європейських 

держав і бути рівноправним учасником на світо-

вому ринку, то необхідною складовою її конку-

рентоспроможності має стати прискорення інно-

ваційного розвитку.

Економічна криза не тільки не повинна пере-

творитися на гальмо на шляху науково-технічних 

та інституційних нововведень, але навпаки, роз-

виток інновацій покликаний стати «золотим клю-

чиком» до вирішення породжених цією кризою 

проблем і до економічних перетворень, що дозво-

лять Україні вийти на рівень найбільш розвинутих 

країн світу.
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УДК 631.6 А. А. Клименко

СУТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація. У процесі оптимізації землекористування за рахунок правильної організації території, раціо-

нального використання землі створюються умови для виконання виробничої програми виробництва продукції 

з максимальною ефективністю та поліпшується використання всіх засобів виробництва.

Ключові слова: деградація, динаміка, ефект, ефективність, меліорація, моніторинг, ресурси, родю-

чість, хімізація.

Summary. When optimizing the land resources, the rational use of land and the, the conditions for the production 

program are examined with maximum efficiency and improvesthe using of all kinds of production.

Key words: degradation, dynamics, impact, efficiency, reclamation, monitoring resources, fertility, chemicalization.
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Постановка проблеми. Еколого-економічна 

криза в Україні охопила практично всі сфери на-

родного господарства і складові елементи навко-

лишнього природного середовища. За оцінками 

економістів-екологів, щорічні втрати нашої дер-

жави від нераціонального використання природ-

них ресурсів і тотального забруднення довкілля 

досягають 15–20 % її національного доходу. Якщо 

негайно не взятися за радикальну охорону і все-

бічне екологічне відродження навколишнього 

природного середовища, насамперед ґрунтів, то 

будь-які економічні реформи можуть виявити-
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ся взагалі зайвими і марними. Держава, яка не 

розв’язує свої екологічні проблеми, не турбується 

про екологобезпечне функціонування народно-

господарського комплексу, не має майбутнього.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Останніми роками у зв’язку з прийняттям ново-

го земельного законодавства у незалежній Україні 

земля стала об’єктом ринкових відносин — підля-

гає купівлі та продажу. Введено земельні платежі 

(податок, орендна плата тощо). Вони відобража-

ють економічну суть землі як товару та нерухо-

мості. Ця функція землі радикально змінювалась 

від заборон державою угод з землею до державно-

го заохочення земельного обігу.

Мета статті. Сьогодні практично всі розумі-

ють катастрофічність екологічної ситуації та по-

декуди роблять перші кроки у напрямі аграрної та 

земельної реформи, але негативні тенденції зупи-

нити не вдається.

Виклад основного матеріалу. Ефективність 

виробництва — складна економічна категорія, в 

якій відображається дія об’єктивних економічних 

законів виробництва — результативність. Вона 

є формою виразу мети виробництва. Необхідно 

розрізняти поняття «ефект» і «економічна ефек-

тивність». Ефект — це наслідок, результат ви-

робництва в цілому або проведення тих чи інших 

заходів у сільському господарстві. Наприклад, 

ефект від застосування добрив — це приріст уро-

жаю, а від поліпшення годівлі худоби — приріст 

її продуктивності. Але ефект не показує, вигідна 

певна справа, чи ні. Тому з ефекту не можна суди-

ти про доцільність діяльності. Потрібно зіставити 

ефект із витратами на його одержання й визначи-

ти, якою ціною він досягнутий. Саме про це свід-

чить економічна ефективність.

Ефективність — це економічна категорія, що 

відображає співвідношення між одержаними ре-

зультатами і витратами на їх досягнення ресурса-

ми, які можуть бути представлені або в певному 

обсязі за їх первісною (переоціненою) вартістю 

(застосовувані ресурси), або частиною їх вартості у 

формі виробничих витрат (виробничоспожиті ре-

сурси). Якщо при цьому врахувати, що результати 

виробництва не лише є різноманітними, але й мо-

жуть бути представлені в різних формах (вартісній, 

натуральній, соціальній), то стає очевидною необ-

хідність в ідентифікації категорії ефективності від-

повідно до тих аспектів діяльності підприємства, 

які важливо проаналізувати й оцінити.

Технологічна ефективність — це результат 

взаємодії факторів виробництва, що характери-

зує досягнуту продуктивність живих організмів, 

які використовуються в сільському господарстві 

як засоби виробництва. В рослинництві показни-

ками технологічної ефективності є врожайність 

культур з одиниці посівної площі та основні па-

раметри якості рослинницької продукції (вміст 

цукру в цукрових буряках, олії — в насінні со-

няшнику, білка — в зерні тощо). Таким чином, за 

результат діяльності підприємств береться валове 

виробництво певного виду продукції, і цей резуль-

тат зіставляється з ресурсом — посівною площею 

культури. Щоб вирахувати якість продукції, мож-

на визначити біологічний вихід цукру, олії, біл-

ка тощо на гектар посівної площі, помноживши 

врожайність культури з гектара на відсоток вмісту 

відповідної органічної речовини (коефіцієнт).

Досягнутий рівень технологічної ефектив-

ності виробництва істотно впливає на економічну 

ефективність через існування постійних витрат, на 

які, як відомо, виробники в короткостроковому 

періоді впливати не можуть. Важливо й те, що по-

казники технологічної ефективності відображають 

специфіку й особливості сільського господарства, 

пов’язані з функціонуванням у цій галузі основно-

го засобу виробництва — землі і живих організмів 

як засобів виробництва. Вони дають змогу здій-

снювати порівняльну оцінку результативності ви-

робництва в динаміці і в територіальному аспекті 

за окремими підприємствами і регіонами [1].

Економічна ефективність — це таке співвід-

ношення між ресурсами і результатами вироб-

ництва, за якого отримують вартісні показники 

ефективності виробництва. При цьому можливі 

три варіанти вказаного співвідношення:

1) ресурси і результати, виражені у вартісній 

формі;

2) ресурси — у вартісній, а результати — у на-

туральній формі;

3) ресурси — у натуральній, а результати — у 

вартісній формі.

Вимірювальну систему економічної ефек-

тивності сільськогосподарського виробництва 

доцільно будувати таким чином, щоб вона була 

здатна повністю розкривати дві взаємопов’язані 

і взаємодоповнюючі результативні сторони ді-

яльності аграрних підприємств — раціональність 

використання ними землі через показники за-

гального ефекту, приведені до одиниці площі сіль-

ськогосподарських угідь, і економічність вироб-

ництва, показники якої розкривали б, якою ціною 

одержано цей ефект. З огляду на сказане, для оцін-

ки ефективності діяльності аграрних підприємств 

слід широко використовувати показники ефектив-

ності сільськогосподарського виробництва.

Для оцінки економічної ефективності сіль-

ськогосподарського виробництва використову-

ють натуральні і вартісні показники. Натуральні 

самі по собі ще не вказують на рівень економічної 

ефективності виробництва, але є вихідними для її 

вимірювання. Адже врожайність культур та про-

дуктивність худоби і птиці повною мірою харак-

теризують ступінь ефекту, одержаного в процесі 

виробництва, і відображають лише один бік до-

сягнутої ефективності.
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Найважливішим результативним показни-

ком сільськогосподарського виробництва є об-

сяг валової й товарної продукції підприємства, на 

основі якого можна розрахувати валовий і чистий 

дохід та прибуток.

Для визначення економічної ефективності 

сільськогосподарського виробництва необхідно 

насамперед одержаний результат (ефект) порів-

няти з виробничими витратами або ресурсами, 

що його створили. У процесі сільськогосподар-

ського виробництва використовуються сільсько-

господарські угіддя, засоби виробництва, робоча 

сила, а функціонування цих ресурсів пов’язане з 

виробничими витратами.

Наведені показники характеризують ефектив-

ність використаних виробничих ресурсів, окуп-

ність витрат виробництва та його рентабельність.

Поряд з визначенням економічної ефектив-

ності сільськогосподарського виробництва на рів-

ні галузей, підприємств та окремих продуктів ви-

значають економічну ефективність різних заходів.

Особливе значення при впровадженні інтен-

сивних технологій вирощування сільськогоспо-

дарських культур має хімізація. Розрахунок еконо-

мічної ефективності застосування хімічних засобів 

ґрунтується на порівнянні приросту врожайності, 

одержаного за рахунок внесення мінеральних до-

брив або пестицидів, з додатковими витратами 

щодо їх використання. До останніх належать ви-

трати на придбання, навантаження та переве-

зення, зберігання, підготовку (подрібнення, змі-

шування), внесення в ґрунт, а також на збирання 

додаткового врожаю. Для визначення економічної 

ефективності застосування мінеральних добрив і 

хімічних засобів захисту рослин використовують 

таку систему показників: приріст урожайності; 

окупність мінеральних добрив (обсяг додаткової 

продукції в натуральному виразі з розрахунку на 

1 кг NPK, кг); підвищення продуктивності праці 

(збільшення виробництва продукції в розрахунку 

на 1 люд. — год. або зниження затрат праці на 1 ц 

продукції); зниження собівартості продукції в ре-

зультаті застосування добрив; окупність витрат на 

добрива (вартість додаткової продукції на 1 грн. до-

даткових витрат, пов’язаних із застосуванням до-

брив); додатковий чистий дохід з розрахунку на 1 

га посівної площі, на 1 люд. — год., на 1 грн. додат-

кових витрат; рівень рентабельності застосування 

добрив (відношення чистого доходу до витрат на 

застосування добрив, виражене в процентах).

Для визначення економічної ефективності 

використання засобів хімізації важливо правиль-

но обчислити приріст урожаю, а також вартість 

додаткової продукції (основної і побічної).

Економічна оцінка сільськогосподарських 

культур і сортів. Така оцінка в підприємствах не-

обхідна для обґрунтування раціональної структу-

ри посівних площ, при проектуванні тa освоєнні 

сівозмін. Для її здійснення потрібні дані хімічного 

аналізу про якість вирощуваних культур і сортів. 

Ці дані можна одержати в регіональних агрохіміч-

них лабораторіях.

Економічну ефективність вирощування но-

вих сортів сільськогосподарських культур визна-

чають порівнянням їх із районованими, які ви-

ступають тут як своєрідний стандарт. Новий сорт 

і стандарт порівнюють за середньою врожайністю 

культури протягом 3–5 років.

Найкращою є та сівозміна, яка забезпечує 

максимальний вихід продукції землеробства з 1 

га ріллі при найменших затратах праці і коштів на 

одиницю продукції.

Наслідки неефективного землекористування 

суспільство змушене компенсувати дедалі біль-

шими додатковими затратами матеріально-тех-

нічних та трудових ресурсів. Набагато вигідніше 

спрямувати ці кошти на боротьбу не з наслідка-

ми, а з причинами ерозії, деградації і виснаження 

ґрунтів, еколого-економічної кризи в сучасному 

аграрному землекористуванні [2].

Необхідною умовою високоефективного, 

екологічно безпечного використання зрошуваль-

них земель стає розробка і впровадження комп-

лексу заходів з управління родючістю зрошуваних 

земель, поліпшення їх агроекологічного стану та 

рівня використання. Цей комплекс повинен по-

стійно адаптуватися до мінливості природних та 

антропогенних факторів з метою одержання мак-

симально можливого прибутку при дотриманні 

вимог збереження земельних ресурсів, охорони 

ґрунтів і підтримання рівноваги природних про-

цесів як у межах агромеліоративних ландшафтів, 

так і в біосфері в цілому. Головними елементами 

цього комплексу заходів повинні бути:

1) реконструкція і модернізація зрошуваль-

них систем з урахуванням їхнього еколого-меліо-

ративного стану. Потреба у зрошенні як у цілому 

в Україні, так і для окремих її регіонів залежить 

від різних сценаріїв розвитку агропромислового 

комплексу України. При цьому мінімально необ-

хідна площа зрошення в Україні має становити 

1,5–1,7 млн. га. За такої площі на зрошувальних 

землях гарантовано буде вирощуватись 3,5–4,0 

млн. т зерна, близько 5,0 млн. т овочів, 3,0–3,5 

млн. т фруктів та винограду;

2) переведення зрошувального землеробства 

на адаптивно-ландшафтні, екологічно безпечні 

(компенсаційні) системи землеробства, що мак-

симально враховують особливості природних 

ландшафтів, еколого-меліоративний стан зрошу-

вальних земель, спрямованість ґрунтових проце-

сів і режимів. При цьому технологічною основою 

цих заходів має стати точне землеробство — дифе-

ренціація агротехніки в межах поля за компонен-

тами структури ґрунтового покриву та еколого-

меліоративного стану зрошувальних земель;
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3) раціональна структура посівних площ та 

сівозмін, орієнтованих на ринкові умови господа-

рювання з обов’язковим включенням у сівозміни 

багаторічних бобових трав;

4) відновлення робіт з хімічної меліорації зро-

шувальних земель та поливних вод на принципо-

во нових положеннях;

5) використання внутрішньоґрунтових запасів 

кальцієвих солей (самомеліорація ґрунтів) шля-

хом проведення меліоративної плантажної оранки 

на площі близько 500 тис. га. Позитивна післядія 

плантажної оранки (у т. ч. на продуктивність сіль-

ськогосподарських культур) простежується про-

тягом 35–50 років, і закінчення її ефективності на 

цей період дослідженнями не зафіксовано, рестав-

рація солонцевого процесу не відбувається. При 

здійсненні плантажної оранки мають бути врахо-

вані не тільки вміст та глибина залягання карбона-

тів у ґрунтів, а й наявність важких металів;

6) комплекс інженерних, агромеліоративних 

та профілактичних заходів, склад яких для кожного 

регіону повинен враховувати причини виникнен-

ня та особливості розвитку процесів підтоплення;

7) поповнення ґрунту органічною речовиною 

за рахунок рослинних решток, органічних добрив, 

сівозмін з багаторічними бобовими травами;

8) ефективне застосування мінеральних до-

брив. На сучасному етапі впроваджуються нові 

ефективні агротехнології, які передбачають зни-

ження доз мінеральних добрив та підвищення 

їх окупності в 1,5–2 рази за рахунок оптимізації 

строків і способів внесення;

9) застосування різних способів поливу (до-

щування, краплинне зрошування, поверхневе) 

для зрошення різноманітних сільськогосподар-

ських культур залежно від ґрунтово-кліматичних 

умов їхнього вирощування, наявності, конструк-

ції та технічного стану існуючої мережі зрошу-

вальних систем;

10) заходи з детоксикації зрошувальних ґрун-

тів, що забруднені важкими металами, включають 

промивку ґрунту, внесення адсорбентів, фітомелі-

орацію, підбір толерантних культур;

11) використання сучасних моделей управ-

ління меліорацією земель, підвищення ролі зем-

ле — і водокористувачів в управлінні зрошенням, 

а також залучення приватної ініціативи у вигляді 

інвестицій;

12) організація та ведення еколого-меліора-

тивного моніторингу зрошувальних земель [3, 

с. 48–49].

Метою екологічного нормування допусти-

мого антропогенного навантаження на землі та 

ґрунти є встановлення обов’язкових нормативів, 

правил, регламентів, вимог щодо їхнього вико-

ристання та охорони, дотримання вимог еколо-

гічної і санітарно-гігієнічної безпеки. Завдяки 

екологічному нормуванню держава реалізує свою 

функцію відносно охорони земель як основного 

національного багатства українського народу.

Принципи адаптивного управління родючіс-

тю зрошувальних ґрунтів включають такі загальні 

положення:

1) адаптивно-ландшафтне застосування уп-

равлінського впливу на грунт, його родючість й 

адаптацію до агрокліматичних ресурсів та соці-

ально-економічних факторів;

2) пізнання та визнання провідної ролі за-

кономірностей ґрунтових процесів та режимів, 

поетапної еволюції ґрунтів при зрошенні. Тісний 

зв’язок родючості з функціонуванням ґрунту як 

системи визначає його динамізм;

3) адекватність. Меліоративні та агротехнічні 

заходи, що направлені на підвищення родючості 

ґрунтів, мають бути адекватні генетичним власти-

востям ґрунтів, ґрунтово-меліоративним умовам;

4) дотримання екологічних вимог (екологічне 

нормування) щодо мінімізації негативного впли-

ву зрошення на ґрунти, природно-меліоративні 

системи (якість поливних вод, режими зрошення, 

норми дії техніки на ґрунт, ступінь дренованості 

території).

Технологічний блок управління родючістю 

включає:

1) формування оптимальної структури сіль-

ськогосподарських ландшафтів, відновлення біо-

різноманіття, що пов’язано з науково обґрунто-

ваним співвідношенням сільськогосподарських 

угідь, зрошувальних і богарних земель. Слід фор-

мувати високопродуктивні, екологічно стійкі і 

естетично повноцінні агроекосистеми і агроланд-

шафти;

2) переведення зрошувального землеробства 

на адаптивно-ландшафтні системи землероб-

ства, що максимально враховують особливості 

природних ландшафтів, еколого-меліоративний 

стан земель, структурно-функціональну ієрархію 

агроландшафтів. Упровадження цього принципу 

може бути реалізовано тільки на підставі деталь-

ного грунтово-екологічного районування земель, 

з урахуванням вимог культур і агроекологічної 

класифікації зрошувальних земель;

3) підбір рослин, які адаптовані до грунтово-

меліоративного стану земель (реалізація відносної 

родючості) з метою більш повного використання 

біокліматичного потенціалу. При цьому розрізня-

ють пасивну адаптацію — реагування рослин на 

зміну середовища, й активну — вплив системи на 

середовище, тобто поліпшення негативних влас-

тивостей ґрунтів шляхом підбору і впливу рослин-

меліорантів;

4) впровадження енерго- і ресурсозберіга-

ючих технології управління родючістю й виро-

щування сільськогосподарських культур, які за-

безпечують баланс гумусу, стійку оптимізацію 

базових агрофізичних, фізико-хімічних і біологіч-
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них властивостей ґрунтів. Вони включають ресур-

созберігаючі технології використання мінераль-

них і органічних добрив, хімічних меліорантів, 

найбільш ефективні способи та строки внесення 

агрохімікатів. Урахування наслідків дії органічних 

і мінеральних добрив та хімічних меліорантів;

5) планування режимів зрошення сільсько-

господарських культур на компенсаційному та 

адаптивному принципах. Слід упроваджувати такі 

норми поливів, які виключають (мінімізують) ви-

трати поливної води на інфільтрацію.

Інтегральним показником якості управ-

ління родючістю ґрунтів виступає урожайність 

сільськогосподарських культур, її відповідність 

екологічним вимогам та еколого-меліоративний 

стан ґрунтів. Відповідність отриманих результатів 

запланованим оцінюється на заключному етапі і 

враховується при коригуванні режимів управлін-

ня родючістю ґрунтів [4].

Висновки. Ефективне розв’язання проблеми 

радикального поліпшення природокористування 

та охорони земель, у тому числі землекористуван-

ня та охорони земель, на сьогоднішньому етапі 

неможливе без виваженої і послідовної політики 

держави, єдиної науково обґрунтованої програми 

у галузі охорони єдиного земельного фонду, ді-

йового контролю за ходом її реалізації і цільовим 

використанням виділених бюджетних коштів [5]. 

При цьому держава повинна застосовувати гнуч-

ку систему як стимулюючих, так і примусових ва-

желів та інструментів впливу на землевласників 

і землекористувачів, від яких насамперед і зале-

жить стан нашого національного багатства — зе-

мельних ресурсів.
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МОДЕЛЮВАННЯ КРИМІНОГЕННОЇ ОБСТАНОВКИ В МІСЦЯХ РОЗМІЩЕННЯ 
ТУРИСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ

Анотація. У роботі розглядається аналіз, оцінка й прогнозування криміногенної обстановки в місцях 

розміщення туристичних комплексів у регіоні.

Ключові слова: нормальний розподіл, функція Лапласа, ймовірність події, факторні моделі.

Summary. In this article the analysis, evaluation and prediction of the crime situation in the locations of tourist 

facilities in the region is reserched.

Key words: the normal distribution, the function of Laplace, the probability of the event, factor models.

Постановка проблеми. Туризм є однією з най-

більш дохідних галузей світової економіки, висту-

пає в числі найважливіших факторів соціально-

культурного розвитку, підвищення рівня і якості 

життя населення. Широта виконуваних функцій 

туризму дозволяє використовувати його як дію-

чий інструмент стимулювання соціально-еконо-

мічного зросту на регіональному й національному 

рівнях. Функції туризму проявляються, насампе-

ред, на територіях конкретних регіонів, а можли-

вості його розвитку визначаються природно-ре-

сурсними умовами регіонів. Тому використання 

туризму як інструменту соціально-економічного 

розвитку особливо актуально на регіональному 

рівні. Забезпечення зростаючого впливу туризму 

на соціально-економічні умови функціонування 

регіону вимагає розв’язку ряду конкретних задач, 

серед яких першочерговими є: оцінка ресурсної 

забезпеченості й туристських можливостей регі-

ону, розробка ефективних методів управління ту-
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ристсько-рекреаційними ресурсами, визначення 

напрямків розвитку ресурсної бази для досягнен-

ня бажаного соціально-економічного результату.

Особливості інвестиційної діяльності поля-

гають у тому, що жоден бізнес не обходиться без 

інвестицій. Інвестування в цьому контексті стає 

змушеним заходом, оскільки тільки інвестиції да-

ють можливість розвитку й росту. Інвестиційний 

процес супроводжується певною мірою ризику. З 

урахуванням специфічних умов України до осно-

вних видів інвестиційних ризиків ставиться кри-

міногенний ризик. Актуальність зазначеної теми 

полягає в тому, що криміногенний ризик обумов-

лений, насамперед, відсутністю належного захис-

ту прав приватної власності інвестора, процесами 

«переділу» власності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ма-

кро — і мікроекономічним проблемам організації 

й управління туристською індустрією й рекреа-

ційною сферою присвячені роботи вітчизняних 

і закордонних учених В. І. Азара, О. Ю. Алек-

сандрової, М. Б. Біржакова, B. C. Боголюбо-

ва, О. С. Богомолової, М. А. Бокова, X Гріна, 

О. П. Дуровича.

Метою статті (постановка завдання) є моделю-

вання криміногенної обстановки, визначення пара-

метрів майбутнього стану злочинності в регіоні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Прогнозування структури злочинності, що може 

виникнути в регіоні з найрізноманітніших при-

чин дозволить розробити варіанти управлінських 

рішень з перерозподілу наявних сил і засобів пра-

воохоронних органів, усунення або нейтралізації 

причин і факторів, які можуть викликати негатив-

ні зміни у сформованій кримінологічній ситуації.

Для того щоб домогтися розвитку міжнарод-

ного й українського туризму в Запорізькій облас-

ті, необхідно забезпечити не тільки відповідний 

рівень якості послуг і рекреацій, що відповідають 

світовим стандартам, але й гарантувати гостям 

регіону особисту безпеку і схоронність їхнього 

майна. Високий рівень криміногенної обстанов-

ки негативно впливає на імідж усіх туристичних 

країн. Необхідна розробка стратегії мінімізації 

цього фактора.

Для розуміння причин, механізмів, виник-

нення й розвитку злочинності необхідно будувати 

моделі, що пов’язують соціально-економічні нор-

ми з поведінкою людей.

Найбільш ефективним підходом розв’язку 

задачі ймовірності виникнення злочинної пове-

дінки є системний аналіз [1, с. 124].

Для розв’язку прогностичних задач можливе 

застосування найрізноманітніших методів і їхніх 

модифікацій. Найчастіше застосовуються методи:

— моделювання, суть якого полягає в тому, 

що на основі встановлених залежностей між кри-

міногенними факторами будується математична 

модель, яка дозволяє зробити висновки про очі-

кувані зміни в злочинності;

— експертних оцінок, відповідно до яких в 

основу прогнозу покладена думка фахівців, за-

снована на професійному, науковому й практич-

ному досвіді;

— екстраполяції («найменших квадратів»), 

зміст якої полягає у вивченні минулого розвитку 

кримінальної ситуації й перенесення виявлених 

при цьому закономірностей на майбутній період, 

у тому числі із застосуванням методу розрахунку 

геометричного середнього коливань динамічного 

ряду (іншими словами — знаходження за дина-

мічним рядом відомих значень наступних зна-

чень, що перебувають за межами динамічного 

ряду).

Розглянемо загальну модель криміногенної 

ситуації у Запорізькій області — відносно від-

крита система з певним числом населення й дією 

ряду факторів злочинності [2, с. 24].

Нехай P
1
, P

2
, P

3
, види злочинів, тоді P

ij
 — за-

гальна криміногенна ситуація в регіоні.

Основна маса населення області законослух-

няна. Його життя й діяльність протікає в рамках 

правового поля України. За рівнем правопору-

шень область ніяк не виділяється серед інших 

суб’єктів.

Оскільки злочинність визначається множи-

ною випадкових факторів, то найбільш імовірним 

законом розподілу законослухняних громадян 

буде нормальний розподіл.

Загальне число злочинів (N
n
) можна умовно 

розділити на два типи:

 n cl cmN N N= + ,  (1)

де N
cl
 — випадкові, спонтанні злочини, N

cm
 — 

стимульовані певними соціально-економічними 

факторами.

Як правило, кількість стимульованих злочи-

нів перевищує кількість випадкових.

Маючи ймовірності P
cl
 , P

cm
, можна записати:  

 cn cl nN P N= ⋅ , cm cm nN P N= ⋅  

де N
n
 — загальна чисельність населення області. 

Як було відзначено вище, імовірність стимульова-

них злочинів перевищує імовірність випадкових, 

тому звернемо увагу саме на навмисні правопору-

шення.

В основному причинами стимульованих зло-

чинів можуть бути:

— змушене безробіття;

— низький рівень життя;

— велика диференціація в рівнях доходів на-

селення;

— порушення психіки;

— організована злочинність;

— наркоманія;

— алкоголізм;
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— недостатня культура, освіта, виховання;

— пропаганда насильства, аморальної пове-

дінки тощо [3, с. 137].

Для визначення ймовірності випадкових 

(спонтанних) злочинів можна скористатися «пра-

вилом трьох сигм», припускаючи, що законос-

лухняна більшість населення області укладається 

в цьому інтервалі. Імовірність законослухняної 

поведінки населення можна визначити за форму-

лою:

 ( ) ( )3 2p x m x⎡ ⎤− ≤ σ = Φ⎣ ⎦ ,  (2)

де Ф(x) — функція Лапласа. Імовірність здійснен-

ня випадкового злочину:

 ( ) ( )1 3 1 2np p x m x⎡ ⎤= − − ≤ σ = − Φ⎣ ⎦ ,  (3)

тоді кількість очікуваних випадкових злочинів:

 n n HN p N= ,  (4)

де N
Н
 — чисельність населення.

Рівень випадкових злочинів буде зменшу-

ватися при поліпшенні соціально-економічних 

умов життя, що означає й ріст числа законослух-

няного населення.

Розглянемо факторні моделі числа потенцій-

них злочинів, тобто стимульовані злочини.

Однією з причин здійснення правопорушен-

ня може стати безробіття. Маючи дані про чисель-

ність населення (N
Н
) у регіоні, а також дані про 

чисельність безробітних (N
б
), визначимо частку 

безробітних β у населенні.

Визначимо коефіцієнт забезпеченості засо-

бами:

 k
V

ν
= , 

де v — розмір допомоги за безробіттям, V — про-

житковий мінімум.

Для виживання безробітному необхідно до-

бути засоби розміром із прожитковий мінімум 

(V ), тобто суму:

 ( )1V V k−ν = − , 

тому загальна потреба в добуванні кримінальним 

шляхом засобів дорівнює:

 ( )1
HkV V k N= − ⋅β ⋅ .

Імовірність здійснення злочинів через безро-

біття в рік:

 
( ) ( )
1

1H

б

H

V k N
P k

V N

− ⋅β ⋅
≈ = − β

⋅
.

При такій імовірності число злочинів через 

безробіття знайдемо за формулою:

( )6 6 6 6
1 .n j j n n

j j

N P N P N k N= ⋅ = ⋅β ⋅ = − ⋅β ⋅∑ ∑   (5)

Якщо для м. Бердянськ Запорізької обл. на 

2011 рік N
n
 = 122000 осіб, k = 0,3 β = 0,3 та P

6
 = 

= 0,009  рік, тоді 

( )6
1 0,3 0,01 122000 854nN = − ⋅ ⋅ =  злочинів/рік [4].

Злочини, здійснення яких може визначити 

низький рівень життя. В області в 2011 році, за 

статистичним даними, нижче прожиткового міні-

муму мають прибуток 29280 осіб.

Позначимо γ (для м. Бердянськ Запорізької 

обл. 0,24) частку жителів області з доходом L, 

нижчим прожиткового мінімуму V. Тоді дефіцит 

прожиткового мінімуму, що повинен бути допо-

внений незаконним шляхом, може скласти різни-

ця між сумами прожиткового мінімуму й місяч-

ним доходом:

 L V LΔ = − .

Побудуємо модель визначення ймовірності 

злочинів:

 gh gh
i

L
P P

V

Δ
= = ⋅ γ∑  

(для м. Бердянськ Запорізької обл. 0,007) 1/рік 

число злочинів:

  gh gh n n

V L
N P N N

V

−
= ⋅ γ ⋅ = ⋅ γ ⋅   (6)

(для м. Бердянськ Запорізької обл. 491 злочинів у 

рік).

Висновки. Отже, у даній статті виявлені влас-

тивості часових рядів основних економічних по-

казників діяльності туристично-рекреаційних 

комплексів (характеристики циклічності, трен-

дової стійкості, наявність пам’яті й оцінка її гли-

бини), що дозволило розробити методи прогнозу-

вання розвитку й виявлення низької злочинності 

у тенденціях розвитку туристичного бізнесу Запо-

різької області.
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УДК 330.332 Л. Ю. Матвійчук

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ 
ТА ОХОРОНИ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ

Анотація. У статті розглянуто сутність та значення інвестиційних процесів як ключового чинника 

раціонального використання та охорони туристичних ресурсів, визначено їх перспективи та пріоритетні 

напрями у системі регіонального розвитку туристичної галузі.

Ключові слова: інвестиційні процеси, туристичні ресурси, раціональне використання та охорона.

Summary. The article reviews the nature and value of investment processes as a key factor in the rational use 

and protection of tourism resources, defined their perspectives and priorities in the system of regional development of 

tourism industry.

Key words: investment processes, tourist resources, rational use and protection.

Постановка проблеми. Однією з гострих про-

блем, що блокують раціоналізацію процесів ви-

користання та охорони туристичних ресурсів, є 

дефіцит фінансових коштів для охорони цих ре-

сурсів та низька ефективність їх використання. 

Інвестиційна та фінансова політика — основні 

складові розвитку економіки туристичної галузі 

нашої держави. За умови реалізації концепції по-

літики охорони туристичних ресурсів такий важ-

ливий рушійний елемент, як інвестування, стає 

надзвичайно важливим. Об’єктивно сьогодні дер-

жава не має реальної можливості задоволення усіх 

наявних потреб охорони туристичних ресурсів за 

рахунок бюджетних коштів. Тому виникає потре-

ба пошуку інших механізмів залучення фінансо-

вих потоків для охорони туристичних ресурсів, 

головний з-поміж яких — інвестування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідження питань, які стосуються охорони турис-

тичних ресурсів і, зокрема, можливостей залучен-

ня до розвитку туристичної галузі інвестиційних 

ресурсів, здійснюються провідними фахівцями, 

серед яких слід виділити А. Амошу, О. Бейдика, 

В. Квартального, Н. Коніщеву, В. Федорченка, 

В. Цибуха та інших. Розглядають ці проблеми і в 

регіональному аспекті насамперед такі провідні 

українські вчені, як Т. Галушкіна, З. Герасимчук, 

Л. Грановська, М. Ґудзь, Б. Данилишин, М. До-

лішній, В. Євдокименко, В. Кравців, Л. Коваль-

ська, М. Крачило, В. Руденко, О. Федчак, Є. Хло-

бистова, І. Школа, В. Щурик. Проте залишається 

недостатньо дослідженою проблема формування 

пріоритетних напрямів інвестування охорони ту-

ристичних ресурсів, що вимагає певного методо-

логічного та практичного підґрунтя, яким може 

слугувати отримана у процесі проведення теоре-

тичного й аналітичного дослідження інформація.

Метою дослідження є пошук ефективних 

шляхів щодо залучення капітальних вкладень в 

охорону туристичних ресурсів та визначення їх 

пріоритетів у регіональному контексті.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ін-

вестування охорони туристичних ресурсів, зважа-

ючи на їх широку видову різноманітність, є одні-

єю з опор, на яких будується фундамент ринкової 

економіки туристичних ресурсів, оскільки інвес-

тиції, зокрема іноземні, є надважливими для роз-

витку економіки туристичних регіонів. Результа-

ти аналітичних досліджень підтверджують низьку 

ефективність механізму інвестування охорони ту-

ристичних ресурсів як на загальнодержавному, 

так і регіональному рівнях, що актуалізує необхід-

ність значного вдосконалення цього механізму.

На нашу думку, у процесі формування ринко-

вих відносин у напрямі охорони туристичних ресур-

сів інвестиційна політика держави повинна перед-

бачати використання стратегічного та системного 

підходів, диференційовано визначати форми фінан-

сування субгалузей туризму, враховуючи специфіку 

кожної з них та їх роль у процесах охорони турис-

тичних ресурсів, бути регіонально вираженою і від-

повідати міжнародним стандартам. Зокрема, стра-

тегічний підхід у сфері інвестиційного забезпечення 

охорони туристичних ресурсів дозволить виявити 

найбільш перспективні регіони, території і турис-

тичні об’єкти, вирішити питання про доцільність 

інвестиційних вкладень при розгляді регіональних 

проблем охорони туристичних ресурсів. Системний 

підхід сприятиме формуванню відповідного інвес-

тиційного середовища у сфері саме охорони турис-

тичних ресурсів у контексті ринкових перетворень в 

економіці країни загалом [1].

Варто зазначити, що інвестиційний потен-

ціал охорони туристичних ресурсів визначається 

сумою об’єктивних передумов для інвестицій, 

яка залежить від різноманітності туристичних 

об’єктів інвестування, а також від економічно-

го становища країни в цілому та туристичного 

регіону зокрема. На регіональному рівні обсяг 

інвестування охорони туристичних ресурсів ви-

значається насиченістю території відповідними 

факторами, зокрема наявністю та збереженістю 
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туристичних ресурсів, матеріально-технічною ба-

зою туризму, розвитком інфраструктури туризму, 

трудовими ресурсами тощо, а також рівнем дохо-

дів населення, споживчим попитом [2, с. 83].

Можна виділити наступні пріоритетні на-

прямки залучення інвестицій в охорону туристич-

них ресурсів:

— реставрація та реконструкція пам’яток іс-

торії та культури, особливо таких, які репрезенту-

ють Україну на міжнародному ринку туристичних 

послуг;

— збільшення площі туристично-рекреацій-

них територій;

— підвищення кваліфікації працівників ту-

ристичної галузі з екологічним спрямуванням;

— розвиток «екологічного» туризму, особли-

во у регіонах, які зберегли народні звичаї та тра-

диції: Карпати, Полісся, Полтавщина, Поділля, 

Буковина та ін., що, в свою чергу, дозволить роз-

вантажити туристичні території, які перебувають 

у критичному стані;

— підвищення рівня свідомості туристів, 

зокрема, екологозорієнтована рекламна діяль-

ність — повномасштабна охорона туристичних 

ресурсів — буде неповною без належної поінфор-

мованості потенційних туристів та населення ту-

ристичного регіону про необхідність збереження 

туристичних ресурсів та правила раціонального їх 

використання та охорони.

Важливе значення у створенні сприятливого 

інвестиційного клімату має належним чином роз-

роблене та ефективно діюче нормативно-правове 

поле [3, с. 284]. Незважаючи на певні позитивні 

зміни у нормативно-правовому регулюванні ту-

ристично-рекреаційної сфери, законодавство, що 

регулює економіко-фінансову діяльність інвесто-

рів, є неефективним. Застарілі і взаємовиключні 

положення вносять певні непорозуміння у поточ-

ну інвестиційну діяльність і не дають змоги роз-

робити стратегію і тактику щодо активізації ді-

яльності на перспективу збереження туристичних 

ресурсів. Аналіз існуючого нормативно-правово-

го забезпечення в контексті інвестування охорони 

туристичних ресурсів засвідчив, що нормативно-

правова база у сфері інвестування є надзвичайно 

мінливою. Так, Закон України «Про інвестиційну 

діяльність» змінювався фактично кожного року. 

Закон України «Про іноземне інвестування» на 

протязі 10 років змінювався 25 разів. Якщо вра-

ховувати постанови, декрети Кабінету Міністрів 

України, Укази Президента, поправки та інші під-

законні акти, то такий стан справ відлякує як ві-

тчизняних, так і іноземних інвесторів [4, с. 265].

Таким чином, інституціональне забезпечення 

інвестиційних процесів охорони туристичних ре-

сурсів у частині законодавства повною мірою не 

вирішує проблеми раціоналізації досліджуваного 

процесу в Україні.

Крім того, особливу увагу слід звернути на 

територіальну координацію інвестування охо-

рони туристичних ресурсів. Координація інвес-

тування в охорону туристичних ресурсів — це 

детальне вивчення, мобілізація та раціональне 

використання інвестиційного потенціалу, на-

уково обґрунтована інтеграція інвестиційних 

ресурсів для досягнення стратегічної мети інвес-

тування та забезпечення практичної реалізації 

інвестиційних проектів різного розміру, спрямо-

ваності і масштабу [5, с. 524].

В першу чергу необхідно визначити рівень ін-

вестиційної привабливості туристичних об’єктів 

чи територій, які потребують першочергової охо-

рони. Виходячи з попередніх досліджень, пріори-

тетними у визначені туристичних ресурсів будуть 

ті, які спроможні за короткий термін забезпечити 

позитивні еколого-економічні зрушення. Вважа-

ємо, одним із пріоритетних напрямів інвестуван-

ня інноваційних програм розвитку туристичних 

територій, які в основі містять засади охорони ту-

ристичних ресурсів.

Іншим ефективним напрямком інвестування 

охорони туристичних ресурсів є покращення інф-

раструктури туристичних регіонів, адже охорона 

туристичних ресурсів часто залежить від їх раці-

онального використання, важливе значення для 

якого має саме туристична індустрія.

Важливим моментом в інвестуванні охорони 

туристичних ресурсів є вибір інвестора. Цей про-

цес здатен відбуватися за допомогою інвестицій-

них, венчурних, страхових, лізингових компаній, 

банків й інших фінансово-кредитних установ. 

Слід зауважити, що інвестиційні компанії та вен-

чурні фонди за визначенням є більшими новато-

рами, ніж усі інші інституційні об’єкти ринку.

Інвестування охорони туристичних ресурсів 

регіону залежить від надходжень до місцевого бю-

джету, що, в свою чергу, залежить від виробничих 

можливостей регіону. Разом з тим відсутність на-

лежного законодавчого регулювання бюджетних 

правовідносин та механізму відповідальності за 

порушення бюджетного законодавства викликає 

ряд негативних соціально-економічних наслідків, 

одним з яких є недостатнє фінансування охорони 

туристичних ресурсів.

Крім того, існуюча система доходів більшості 

туристичних регіонів характеризується значною 

їх залежністю від трансферів центрального уряду 

і браком власних джерел доходів.

Вважаємо, що формування дохідної частини 

місцевого бюджету повинне здійснюватись у двох 

основних напрямках:

— вдосконалення структури дохідної частини 

місцевих бюджетів у напрямку перегляду ставок 

оподаткування;

— вдосконалення структури надходжень від 

місцевих податків і зборів.
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Щодо першого напрямку вдосконалення до-

хідної частини місцевих бюджетів слід зазначити, 

що необхідно переглянути ставки оподаткування 

залежно від рівня забезпеченості регіону турис-

тичними ресурсами, їх ролі в розвитку регіону, 

охоронного статусу та рівня їх збереженості. В 

результаті такої діяльності місцеві органи влади 

могли б спрямовувати частину цих відрахувань 

на охорону туристичних ресурсів регіону, що, в 

свою чергу, сприяло би процесам раціоналізації 

їх використання та розвитку туристичної галузі 

регіону. Щодо другого напрямку формування до-

хідної частини регіону, то в даному випадку необ-

хідно змінити сам підхід до формування місцевих 

податків і зборів. Тобто їх формування повинне 

відбуватись у контексті зміни самої структури 

місцевих податків і зборів та перегляду ставок 

оподаткування [6].

Залучення прямих іноземних інвестицій для 

охорони туристичних ресурсів в умовах гостро-

го фінансового дефіциту не можна залишати без 

уваги. Обсяг їх сьогодні через відсутність міцної 

правової основи та реальних гарантій незначний. 

Прямі іноземні інвестиції є важливим джерелом 

формування фінансово-кредитних ресурсів регі-

ону, напрямків стимулювання охорони туристич-

них ресурсів та усунення диспропорцій зазначених 

процесів, але при цьому слід враховувати специ-

фічні особливості залучення іноземного капіталу у 

туристичні регіони, зважаючи на рівень наявності 

та збереженості в них туристичних ресурсів.

Прямі іноземні інвестиції в першу чергу слід 

спрямовувати на охорону туристичних ресурсів в 

тих регіонах, що мають високий експортний по-

тенціал у сфері туризму. До таких регіонів нале-

жать Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська 

області та міста Київ і Сімферополь.

Для регіонів із низьким рівнем процесів ра-

ціонального використання та охорони туристич-

них ресурсів інвестиції повинні бути спрямовані 

на структурну перебудову економіки регіону, що 

дозволить стабілізувати фінансово-економіч-

ний стан та відповідно направляти кошти саме 

на охорону туристичних ресурсів. Для регіонів 

із середнім рівнем використання та охорони ту-

ристичних ресурсів інвестиції слід спрямовувати 

в реконструкцію та розвиток тих типів туристич-

них ресурсів, які дозволять у найкоротший тер-

мін створити ефективний туристичний продукт 

та забезпечити його стійкість до зовнішніх та 

внутрішніх деструктивних впливів. Для регіонів 

із високим рівнем раціонального використання 

та охорони туристичних ресурсів інвестиції слід 

спрямувати на експортноорієнтовані туристичні 

ресурси задля одержання конкурентних переваг 

на світових ринках.

Важливою умовою інвестування охорони 

туристичних ресурсів регіону є застосування ін-

струментів, тобто сукупність дій та важелів, за 

допомогою яких здійснюється вплив суб’єкта 

управління на об’єкт управління з метою досяг-

нення поставленої мети, в даному випадку охоро-

ни туристичних ресурсів.

Варто підкреслити, що в залежності від сту-

пеня й напряму впливу на охорону туристичних 

ресурсів необхідно обирати економічні інстру-

менти, які повинні обмежувати негативний вплив 

та виконувати стимулюючу функцію у сфері раці-

ональної охорони туристичних ресурсів.

До основних економічних інструментів за-

безпечення інвестиційної діяльності раціональної 

охорони туристичних ресурсів відносяться пла-

тежі за забруднення довкілля, податкові важелі, 

штрафні санкції за порушення екологічного зако-

нодавства. Платежі за забруднення навколишньо-

го природного середовища, штрафи за порушен-

ня туристичних ресурсів відносяться до методів 

«негативної мотивації».

Ресурсні платежі, які надходять до бюджету, 

є одними із дохідних його статей. Оскільки к охо-

ронна діяльність ніколи не відносилась до пріо-

ритетних, то її фінансування, як правило, прово-

диться за остаточним принципом, що призводить 

до погіршення екологічного стану. Таким чином, 

ресурсні платежі не враховують і не задовольня-

ють економічних інтересів ані підприємств, ані 

державного бюджету [7, с. 343].

На нашу думку, при плануванні інвестицій-

ного забезпечення раціональної охорони турис-

тичних ресурсів варто враховувати, з одного боку, 

систему штрафів у випадку понадлімітного впли-

ву на туристичні об’єкти, а з іншого, прийоми 

податкового захисту, зокрема, шляхом виключен-

ня зі складу оподатковуваної бази суми коштів, 

спрямованих на інвестування раціональної охо-

рони туристичних ресурсів.

Стимулюючий ефект платежів можна збіль-

шити, якщо ввести понижуючі коефіцієнти до 

ставок платежів у випадку, коли фактичний обсяг 

викидів складає не більше 50 % від встановленого 

ліміту.

Таким чином, пріоритетними інструментами 

інвестування охорони туристичних ресурсів регі-

онів держави, на нашу думку, виступають пільгове 

кредитування та оподаткування суб’єктів госпо-

дарювання, що в своїй діяльності використовують 

туристичні ресурси.

Висновки з дослідження. Результати дослі-

дження вказують на те, що в сучасних умовах ін-

вестиційне забезпечення охорони туристичних 

ресурсів знаходиться на низькому рівні: спостері-

гається розбалансованість розвитку інвестиційної 

сфери та задоволення нагальних потреб охорони 

туристичних ресурсів, яка додатково супроводжу-

ється мінімальним рівнем фінансування таких за-

ходів.
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Вирішення проблемних питань економіч-

ного стимулювання інвестиційної діяльності ра-

ціональної охорони туристичних ресурсів має 

відбуватися на основі послідовного розроблення 

та запровадження нових інструментів, у першу 

чергу, позитивної мотивації, з урахуванням ре-

гіональних особливостей охорони туристичних 

ресурсів, основною метою яких повинне бути за-

охочення суб’єктів туристичного господарювання 

до раціональної охорони туристичних ресурсів.
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ЗМІНА МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ОРІЄНТИРИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація. Визначено необхідність і розроблено рекомендації щодо зміни моделі державної інноваційної 

політики в умовах глобалізації. Виділено орієнтири для удосконалення заходів державного регулювання інно-

ваційної діяльності в Україні.

Ключові слова: інноваційна діяльність, державна інноваційна політика, глобалізація.

Summary. Tthe need and recommendations for changes the model of the state innovation policy in the conditions 

of globalization was identify. Allocated targets for the improvement of state regulation of innovation activity in Ukraine.

Key words: innovation, state innovationpolicy, globalization.

Постановка проблеми. Стимулювання іннова-

ційної діяльності на сучасному етапі перетвори-

лося на одне з найважливіших завдань економіч-

ної політики. Це зумовлено важливістю інновацій 

для підвищення рівня конкурентоспроможності 

та економічної ефективності виробництва, ство-

рення нових галузей і забезпечення сталого еко-

номічного зростання. У зв’язку з цим виділився 

окремий напрям — державна інноваційна політи-

ка (ДІП). Міжнародна конкуренція змушує краї-

ни постійно удосконалювати ДІП, підвищувати її 

ефективність, розширюючи роль держави в інно-

ваційному розвитку.

Світова економіка вступила в епоху глоба-

лізації, яка, з одного боку, сприяє загостренню 

міжнародної конкуренції, а з іншого — суттєво 

змінює умови інноваційної діяльності. Окрім 

цього, глобалізація автоматично підсилює тен-

денції лібералізації, породжуючи нову «хвилю» 

зниження бар’єрів міжнародних потоків людей і 

капіталу, сприяючи транснаціоналізації та ін. Ін-

тенсивно формується міжнародна система регу-

лювання конкуренції, яка забороняє або суттєво 

звужує використання багатьох інструментів дер-

жавної підтримки. Усе це робить існуючу модель 

ДІП більш суперечливою та часто малоефектив-

ною. Тому виникає науково-практичне завдання 

адаптації інститутів, методів і механізмів ДІП до 

умов глобалізації, вирішення якої не тільки буде 

сприяти подоланню існуючих проблем, але і до-
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зволить доповнити теорії інновацій і державного 

регулювання економіки. Це завдання є актуаль-

ним для України у контексті підвищення рівня 

відкритості національної економіки і задекларо-

ваних настанов щодо переходу до інноваційної 

моделі розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необ-

хідність трансформації моделі ДІП відповідно 

до глобалізаційних тенденцій підтверджується 

світовим досвідом і численними науковими до-

слідженнями. Ускладнення проблем державно-

го регулювання економіки в умовах глобалізації 

розглянуто у роботі В. Загашвілі. Обґрунтовано 

необхідність зміни формату державного регулю-

вання й оновлення існуючого інструментарію [1]. 

Закономірності формування і розвитку міжна-

родної системи регулювання конкуренції охарак-

теризовані у роботі Д. Дідківської [2]. Результати 

дослідження свідчать, що можливості прямої дер-

жавної підтримки закономірно стають усе більш 

обмеженими, застосування відповідних методів 

не тільки забороняється міжнародним торго-

вельним законодавством, але і стає недоцільним. 

В. Гусєв розглядає зміну ДІП у контексті інтер-

націоналізації економіки, виділяючи її спрямова-

ність на розвиток зовнішньоекономічних зв’язків 

[3]. Н. Гаврилова узагальнює досвід США, які 

протягом декількох десятиліть демонстрували 

найбільш масштабні результати в інноваційному 

розвитку [4]. У роботі О. Чернеги, В. Білозубен-

ко та І. Бондаренко розглянуто специфічні заходи 

підтримки інновацій, що реалізуються у ЄС [5]. 

В. Зайцев розглядає напрямки реформування ін-

новаційної системи Японії та удосконалювання 

ДІП цієї країни у контексті адаптації до умов гло-

балізації [6]. Отже, інноваційний розвиток тісно 

пов’язаний з моделлю економічної системи. Для 

капіталістичної моделі є характерною постійна 

орієнтація на інновації. Розповсюдження такої 

моделі у глобальному вимірі активізує конкурен-

цію у сфері інновацій. Проведений аналіз під-

тверджує актуальність завдання зміни моделі ДІП 

в умовах глобалізації, а також дозволяє визначити 

пріоритетні напрями відповідних перетворень у 

контексті інтеграції у світове господарство. Зали-

шається відкритою низка методологічних і мето-

дичних питань проведення таких змін, що вима-

гає науково обґрунтованих пропозицій.

Мета роботи: розробити загальні рекоменда-

ції щодо зміни ДІП в умовах глобалізації та виді-

лити відповідні орієнтири для України.

Виклад основного матеріалу. Отже, ДІП у ці-

лому спрямована на створення сприятливих умов 

для інноваційної діяльності, надання підтримки 

інноваційно активним підприємствам, створення 

необхідної для інновацій законодавчо-правової 

бази. Вона являє собою складний комплекс ме-

тодів і механізмів стимулювання інноваційної ді-

яльності і підтримки інновацій, покликана спри-

яти всеосяжному і динамічному інноваційному 

розвитку національної економіки.

Глобалізація як об’єктивний процес розвитку 

світової економіки торкається всіх сфер життєді-

яльності людини. У сфері нових знань та іннова-

цій глобалізація має особливі прояви. Вона спри-

яє поширенню нових знань і досвіду у світовому 

масштабі. На локальному рівні розширюються 

можливості розробки інновацій. Окрім цього, в 

умовах глобалізації легше залучити фінансові і 

людські (інтелектуальні) ресурси, необхідні для 

інноваційної діяльності. Глобалізація сприяє роз-

витку міжнародних науково-технічних зв’язків, 

дозволяє розширювати відносини співробітни-

цтва і кооперації. Усе це може розглядатися як по-

зитивні наслідки глобалізаційних процесів. У той 

же час в умовах глобалізації ускладнюється дер-

жавне регулювання економіки і забезпечення по-

зитивних процесів. Держава втрачає можливості 

регулювання, уступаючи їх силам глобального 

ринку. Внаслідок транснаціоналізації (глобаліза-

ції виробництва) підтримка окремих секторів на-

буває низки протиріч, пов’язаних із суб’єктністю 

діяльності. З одного боку, необхідно всіляко спри-

яти підвищенню конкурентоспроможності еко-

номіки, з іншого — це пов’язано з підтримкою 

підприємств, які повністю або частково належать 

закордонному капіталу. Глобалізація сприяє не 

тільки припливу, але і відтоку нових знань і ре-

сурсів. Інноваційні розробки, що виконані націо-

нальними підприємствами за підтримки держави, 

можуть досягати практичної реалізації за кордо-

ном. Це робить державну підтримку недоцільною 

і вимагає додаткових змін у моделі ДІП. Говорячи 

концептуально, необхідно підтримувати іннова-

ційну діяльність національних підприємств, при 

цьому забезпечуючи те, щоб саме вони займали-

ся комерціалізацією інновацій. При цьому вико-

ристання секторальних підходів до стимулювання 

стає усе більш обмеженим, як і застосування ме-

тодів прямої підтримки.

Глобалізація ринків суттєво підвищує рівень 

невизначеності у сфері інноваційної діяльності, 

виникають додаткові ризики появи інновацій з 

інших країн. Тому масштаби й інтенсивність ДІП 

повинні підвищуватись, що збільшує проблеми і 

протиріччя, згадані вище. Особливо це характер-

но для сфери радикальних інновацій, розробка 

яких вимагає великого обсягу ресурсів і тривалого 

часу. Вільний характер дифузії інновації в умо-

вах глобалізації по-новому ставить питання про 

збереження технологічної незалежності. «Витік» 

продуктових інновацій викличе втрату відносно 

невеликого обсягу витрачених на їх розробку ре-

сурсів, а також ринкових позицій тільки на дея-

кий час, який можна суттєво скоротити. В окре-

мих випадках це може навіть прискорити появу 
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нових продуктів, розроблених на основі тих, які 

перейшли за кордон. З технологіями усе складні-

ше. Їх розробка займає великий проміжок часу і 

є більш витратною. Тому «витік» технологій, по 

суті, означає втрату і ресурсів, і технологічних 

переваг, і нових можливостей підвищення еко-

номічної ефективності виробництва. Звичайно, 

і продукти, і технології бувають різними, однак 

експорт нових технологій (і навіть технологічних 

розробок) є більш шкідливим для розвитку еко-

номіки і виробництва.

Зазначені вище негативні наслідки глобаліза-

ції характерні для тих інновацій, які виникають у 

підприємницькому середовищі і середовищі ви-

нахідників-ентузіастів. У той же час, як відзначає 

Я. Корнаї, інновації часто виникають у військо-

вому секторі, у цивільному державному секторі 

(особливо у сфері охорони здоров’я та навколиш-

нього середовища), ініціюються неурядовими і 

неприбутковими організаціями [7]. Через специ-

фіку військового сектора, витік нових військо-

вих технологій за кордон перебуває під повним 

контролем держави. Інновації, що виникають у 

цивільному держсекторі і у результаті діяльності 

неурядових і неприбуткових організацій, мають 

вільний характер розповсюдження і не створю-

ються для отримання прибутку, хоча повинні роз-

глядатись як досвід.

Природно, інвестиції в інноваційні розробки 

більш ефективні у галузях і підгалузях високих тех-

нологій, що необхідно враховувати при розробці 

заходів і механізмів стимулювання інноваційної 

діяльності у приватному секторі. Найбільша кіль-

кість інновацій, особливо покращуючих, вини-

кають у підприємницькому середовищі. Саме ці 

інновації найбільше сприяють зростанню і кон-

курентоспроможності економіки. До того ж у під-

приємницькому середовищі найбільше проявля-

ється вплив глобалізації. С. Крамер відзначає, що 

це виявляється насамперед у тому, що підвищуєть-

ся значущість навчання, імітації і міграції людей. 

Автор назвав їх глобальними факторами іннова-

ційного розвитку. Як вважає С. Крамер, ці фактори 

взаємодіють із факторами інших груп, серед яких: 

ресурси (інноваційна структура), політика, клас-

терне середовище та інфраструктура [8]. На основі 

досліджень С. Крамера можна зробити висновок 

про те, що необхідно враховувати взаємодію (вза-

ємоексплуатацію) факторів різних груп, тому що 

вплив факторів може бути взаємодоповнюючим. 

Фактори діють у комплексі, тому «слабкість» однієї 

із груп знижує значущість й інших. Існування гло-

бальних факторів свідчить і про те, що глобаліза-

ція змінила природу інноваційної діяльності. Вона 

здійснює вплив на фактори усіх груп.

З вищевикладеного випливає, що держава 

повинна, по-перше, максимізувати позитивні і 

компенсувати негативні наслідки глобалізації і, 

по-друге, підвищувати значущість глобальних 

факторів. Для цього слід модернізувати модель 

ДІП, яка повинна бути заснована на інших прин-

ципах стимулювання інноваційної діяльності, а 

саме: 1) постійне підвищення відкритості наці-

ональної економіки стосовно глобального про-

стору; 2) стимулювання конкуренції, підвищення 

економічної свободи у всіх аспектах; 3) створення 

чітких «правил гри» для суб’єктів інноваційної 

діяльності, які не суперечать міжнародно визна-

ним стандартам і їх удосконалення залежне від 

зміни умов глобального простору; 4) стимулю-

вання припливу нових знань і інновацій у країну, 

але відтік тільки інновацій (за рахунок створення 

більш сприятливих можливостей для перетворен-

ня нових знань в інновації всередині країни); 5) 

залучення ресурсів, необхідних для інноваційної 

діяльності, з-за кордону; 6) розвиток спромож-

ностей щодо розробки і комерціалізації інновацій 

у всіх сферах, де вони можуть виникати; 7) ство-

рення інноваційної інфраструктури, яка дозволяє 

оперувати на глобальному рівні.

У рамках «глобальної» моделі ДІП принци-

пово важливим моментом є вибір методів (інстру-

ментів) стимулювання інноваційної діяльності. 

Як відзначалося раніше, використання методів 

прямої підтримки не тільки забороняється, але 

є і недоцільним з погляду держави. Це зумовле-

но бюджетними витратами, які постійно зрос-

тають, та зменшенням мотивації і самостійності 

суб’єктів, які отримують підтримку. Держава, на-

впаки, повинна всіляко активізувати суб’єктів, 

доповнюючи стимулюючий вплив конкуренції. 

У деяких випадках це взагалі може замінити рин-

кову конкуренцію, наприклад, конкурентний 

розподіл грантів на наукові дослідження між на-

уково-дослідними інститутами. Методи прямої 

підтримки у більшості сфер повинні поступити-

ся місцем непрямим. Мова йде, насамперед, про 

пряму підтримку у приватному секторі і тих час-

тинах держсектора, які можуть виходити на ринок 

і комерціалізувати розробки (в інших секторах 

державне фінансування розглядається не як під-

тримка, а як основа функціонування). Викорис-

тання методів прямої підтримки може зберігатися 

тільки у виняткових випадках і то за умови, що це 

буде сприяти підвищенню економічної активнос-

ті і конкуренції.

Непрямі методи повинні максимально ди-

версифікуватися. Традиційно виділяються: по-

даткові, кредитні, митні, земельні пільги, а також 

інформаційне забезпечення, технічна і консал-

тингова підтримка. За кожною з цих груп повинні 

створюватись додаткові інструменти стимулю-

вання, що відповідають новим завданням. Важ-

ливо відзначити, що такі додаткові інструменти 

обов’язково повинні стати спеціальними, тобто 

вирішувати специфічні проблеми, підтримува-
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ти особливі об’єкти і под. За рахунок непрямих 

методів може (без суттєвих втрат для держави) 

стимулюватися інноваційна діяльність суб’єктів, 

причому незалежно від їх національної прина-

лежності. Таким чином, держава може збільшити 

привабливість країни (якщо вона приваблива з 

інших причин) для іноземних компаній.

У межах ДІП держава переважно фінансує 

фундаментальні і деякі прикладні (в основному у 

держсекторі) дослідження. З точки зору приват-

них інвестицій у дослідження і розробки більш 

привабливими є високотехнологічні галузі, де 

ефективність таких витрат вища. З точки зору 

держави структура фінансування повинна бути 

побудована за принципом створення глобаль-

них досягнень, які потім будуть трансформовані 

у технологічні переваги національної економіки. 

Якщо країна не здатна самостійно забезпечувати 

прогрес науки за такими напрямами, вона пови-

нна вступати у відносини співробітництва. Розви-

ток співробітництва в умовах глобалізації взагалі 

розглядається як імператив. Тому окремим напря-

мом ДІП має стати створення сприятливих умов 

для співробітництва у сфері інновацій як на наці-

ональному, так і на міжнародному рівні. У цьому 

напрямі необхідно використовувати можливості, 

що їх дають сучасні інформаційні технології.

Однією з головних рис «глобальної» моделі 

ДІП повинна стати прогресивність. Вона поля-

гає, насамперед, у використанні світового досвіду 

інноваційного менеджменту, у тому числі у сфе-

рі управління дослідженнями і розробками, на-

укового прогнозування, стратегічного управління 

науково-технічним розвитком. ДІП саме повинна 

стати креативною, втілювати нове і прогресивне, 

орієнтованою на досягнення світового лідерства.

ДІП України в останні роки характеризува-

лась крайньою пасивністю. За роки незалежнос-

ті не досягнуто успіхів у переході до інноваційної 

моделі розвитку економіки і, більше того, допу-

щено деградацію науково-дослідного потенціалу і 

наукомісткої промисловості. Уряд, як і раніше, не 

приділяє достатньої уваги створенню національ-

ної інноваційної системи. На вирішення відповід-

них проблем спрямована Стратегія інноваційно-

го розвитку України на 2010–2020 роки в умовах 

глобалізаційних викликів [9], яка пройшла парла-

ментські слухання у 2009 р. Стратегія з самого по-

чатку побудована на урахуванні закономірностей 

глобалізації і неолібералізації, у тому числі перед-

бачає адаптацію існуючої національної іннова-

ційної системи до умов глобалізації, підвищення 

її конкурентоспроможності, а також посилене 

використання міжнародного фактора в інтересах 

інноваційного розвитку економіки України. У 

контексті характеру установок даної Стратегії слід 

виділити кілька орієнтирів щодо зміни моделі 

ДІП України в умовах глобалізації. По-перше, 

повинні бути розширені принципи ДІП України, 

представлені у ст. 3 Закону України «Про іннова-

ційну діяльність» [10] за рахунок запровадження 

таких, які передбачають підвищення ролі держави 

у розвитку міжнародного співробітництва у сфері 

інновацій на всіх рівнях, підвищення відкритості 

інноваційного сектора економіки і под. По-друге, 

повинні бути уточнені заходи державного регу-

лювання інноваційної діяльності, представлені у 

ст. 6, а саме: визначення і підтримка пріоритет-

них напрямків інноваційної діяльності на основі 

урахування глобальних технологічних зрушень; 

формування і реалізація державних, галузевих, 

регіональних і місцевих програм щодо розвитку 

міжнародного співробітництва у сфері інновацій; 

створення нормативно-правової бази та еконо-

мічних механізмів стимулювання такого міжна-

родного співробітництва; забезпечення захисту 

прав й інтересів суб’єктів інноваційної діяльності 

на міжнародному рівні; забезпечення фінансо-

вої підтримки виконання інноваційних проектів, 

спрямованих на створення глобальних переваг 

країни; стимулювання діяльності транснаціо-

нальних банків та інших закордонних фінансово-

кредитних установ, які фінансують реалізацію 

інноваційних проектів в Україні; створення і 

підтримка функціонування інноваційної інфра-

структури, яка відповідає вимогам глобалізації. 

Звичайно, за кожним із цих заходів необхідно оці-

нити можливі «інституційні пастки» та загрози. У 

визначенні кінцевого формату ДІП пріоритетне 

значення має досвід розвинених країн, однак для 

розробки оптимального механізму їх реалізації 

корисний досвід країн, що розвиваються, і країн з 

перехідною економікою, які вже добилися певних 

успіхів у переході до інноваційної економіки.

Висновки. Перетворення інновацій у най-

важливіший фактор конкурентоспроможності та 

економічного зростання змушує удосконалювати 

ДІП. Це вимагає урахування впливу глобалізації, 

тому що вона змінює умови інноваційної діяль-

ності, її природу і характер. Зміна моделі ДІП, у 

першу чергу, повинна стосуватись відмови від 

методів прямої підтримки суб’єктів інновацій-

ної діяльності, стимулювання навчання, імітації 

і припливу дослідників і фахівців, розвитку між-

народного співробітництва у сфері інновацій. Це 

має супроводжуватися підвищенням відкритості 

інноваційного сектора економіки. Існуюча систе-

ма державного регулювання інноваційної діяль-

ності в Україні повинна бути адаптована до умов 

глобалізації. Зміст кожного заходу регулювання 

має доповнюватися з метою більшого викорис-

тання можливостей, що створені глобалізацією. 

У перспективних роботах за даним напрямом пе-

редбачається розробити рекомендації щодо сти-

мулювання базисних і покращуючих інновацій в 

умовах глобалізації.
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УДК 338.27 О. Г. Пенькова

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 
НА ДОВГОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ

Анотація. У статті обґрунтовано методи, моделі та логіку прогнозування основних макроекономічних 

показників на довгостроковий період. За пропонованим логікою і модельним апаратом проведено експери-

ментальні розрахунки ВВП до 2030 року за інерційним сценарієм розвитку.

Ключові слова: моделі прогнозування, макроекономічні показники, довгостроковий період.

Summary. In the article the methods, models and the logic of forecasting the main macroeconomic indicators 

for the long term. The proposed logic and the model unit, experimental estimates of GDP by 2030 the inertia scenario 

development.

Key words: forecasting models, macroeconomic indicators, long-term period.

Постановка проблеми. Прогнозування по-

казників розвитку економіки обумовлюється по-

требою держави у визначенні шляхів розвитку 

суспільства на поточний період та перспективу і 

обґрунтуванні потреби в економічних ресурсах, 

що забезпечують їх досягнення, для виявлення 

найбільш імовірних та економічно ефективних 

варіантів середньо- і довгострокових планів, об-

ґрунтування основних напрямків економічної і 

соціальної політики, передбачення наслідків при-

йнятих рішень та розроблення конкретних заходів 

для досягнення встановлених цілей і пріоритетів.

У процесі прогнозування розвитку економі-

ки відбувається оцінка та визначення прогнозних 

показників проходження суспільно-економічних 

процесів, прогнозних результатів, здійснення 

суспільного відтворення, формування, розподілу 

та використання ВВП. Тому головною функцією 

прогнозування є наукове передбачення еконо-

мічного і соціального стану економіки держави 

у майбутньому. Наукове прогнозування аналізує 

сукупність тенденцій соціально-економічного 

розвитку суспільства та оцінює стан економіки, 

що склався. Як наукове передбачення, прогно-

зування дає змогу, по-перше, визначити попит 

на продукцію держави і, по-друге, обґрунтувати 

шляхи його задоволення за рахунок внутрішньої 

і зовнішньої пропозиції.

© О. Г. Пенькова, 2012



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1 (17) 2012

84

Головною відмінністю довгострокового про-

гнозування від коротко- і середньострокового є та 

обставина, що кореляційні й економіко-матема-

тичні моделі у багатьох випадках не дають необхід-

ної точності при їх використанні на довгострокову 

перспективу. Якщо ці моделі дають прийнятні ре-

зультати на короткострокову перспективу, а еко-

номіко-математичні за наявності стійкої динаміки 

і на середньостроковий період, то при їх викорис-

танні на довгостроковий період результати прогно-

зування, як правило, бувають невтішними.

Аналіз досліджень і публікацій з проблеми. 
Проблема вибору оптимальних і достовірних ме-

тодів і моделей прогнозування макроекономічних 

показників і явищ на середньо- та довгостро-

ковий період постійно привертає увагу науков-

ців-економістів. Вітчизняні вчені ґрунтовно до-

сліджували переваги й недоліки наявних методів 

прогнозування [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Але похибки в дов-

гострокових прогнозах основних макроекономіч-

них показників засвідчують необхідність подаль-

ших наукових досліджень у цьому напрямі.

Метою статті є обґрунтування логіки та ме-

тодів довгострокового планування основних ма-

кроекономічних показників на довгостроковий 

період.

Виклад основного матеріалу. За функціональ-

ною ознакою (напрямком прогнозування) дов-

гострокові прогнози пропонується розподіляти 

на три типи: за тенденціями; цільовий; комплек-

сний.

Прогноз за тенденціями ґрунтується на умов-

ному продовженні в майбутнє тенденцій розвитку 

досліджуваного об’єкта в минулому і сьогоденні і 

не враховує фактори, здатні змінити ці тенденції. 

Його завдання — з’ясувати, як буде розвиватися 

досліджуваний об’єкт за умов збереження існую-

чих тенденцій.

Цільовий прогноз, на відміну від прогнозу за 

тенденціями, розробляється на базі заздалегідь 

визначених цілей. Його завдання — визначи-

ти шляхи і терміни досягнення можливих станів 

об’єкта прогнозування в майбутньому, прийнятих 

за мету. В той час як прогноз за тенденціями при 

визначенні майбутнього стану об’єкта відштов-

хується від його минулого і сьогодення, цільовий 

прогноз здійснюється у зворотному порядку: від 

заданого стану в майбутньому до існуючих тен-

денцій та їх змін у світлі поставленої мети.

Комплексний прогноз об’єднує прогнози за 

тенденціями і цільовий. Спочатку здійснюється 

прогноз за тенденціями, а далі на його основі ви-

конується цільовий, шляхом розроблення й оцін-

ки заходів економічної політики та їх додавання 

до результатів прогнозу за тенденціями. Обме-

женнями кількості заходів тут є наявні і залучені 

трудові, фінансові та інші ресурси.

У теорії і практиці прогнозування розробле-

ний ряд методів, які постійно вдосконалюють-

ся, оскільки безупинно підвищуються вимоги до 

точності й обґрунтованості розрахунків величини 

планованих показників, до ступеня збалансова-

ності та їхньої оптимальності, до раціональних 

сфер застосування конкретних методів.

Методи економічного прогнозування розумі-

ються як сукупність заходів та способів мислення, 

що дозволяють на основі аналізу ретроспективних 

даних, екзогенних та ендогенних зв’язків об’єкта 

прогнозування, а також їх вимірювань у рамках 

явища або процесу, що розглядається, зробити 

висновок з певною імовірністю стосовно майбут-

нього розвитку об’єкта [7, с. 4].

В існуючих джерелах представлені різні кла-

сифікаційні принципи методів прогнозування. 

Однією з найбільш важливих класифікаційних 

ознак методів прогнозування є ступінь формалі-

зації, що досить повно охоплює прогностичні ме-

тоди. Другою класифікаційною ознакою можна 

назвати загальний принцип дії методів прогнозу-

вання, третьою — спосіб одержання прогнозної 

інформації.

У залежності від поставлених цілей прогно-

зування може здійснюватися різними методами. 

Для умов довгострокового прогнозування виділе-

ні наступні групи методів:

— методи економічного аналізу;

— методи прогнозування часових рядів (екс-

поненціональне згладжування, метод ковзної се-

редньої, адаптивного згладжування);

— розрахунково-аналітичні методи (балансо-

вий, нормативний, програмно-цільовий);

— методи факторного прогнозування (одно-

факторні моделі, багатофакторні);

— економіко-математичні методи (лінійного 

програмування, кореляційно-регресійний тощо);

— методи історичних аналогій;

— методи експертних оцінок (інтерв’ю, ана-

літичний, колективної генерації ідей, «Дельфі» та 

інші).

Перелічені групи складають лише частину 

економіко-математичного арсеналу, яким володіє 

економічна наука, але через свою ефективність 

вони найбільш часто використовуються у прак-

тичній роботі.

У той же час методи прогнозування необхідно 

вдосконалювати не тільки в результаті освоєння 

нових, але і внаслідок істотного поліпшення тра-

диційних методів, насамперед, підвищення точ-

ності звітно-статистичних методів, розширення 

області застосування нормативних методів, збіль-

шення можливостей балансового методу тощо.

Розглянуті методи прогнозування складають 

лише невелику частину економіко-математично-

го арсеналу, яким володіє економічна наука, але 

через свою ефективність вони найбільш часто ви-

користовуються в практичній роботі. Їх коротке 

узагальнення наведено у табл. 1.
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Група методів Назва методів Характеристика і сфера використання

Методи

аналізу

— статистичного аналізу (методи групування, 

аналітичний, індексний, визначення середнього 

темпу зростання);

 — метод порівняльного аналізу;

— факторного аналізу;

— аналізу динаміки;

— метод SWOT-аналізу;

— метод системного аналізу.

Методи аналізу надають уявлення про стан до-

сліджуваного явища і тенденції його розвит ку.

Вони є передумовою усіх видів прогнозування.

Економіко-статис-

тичні методи

— регресії криволінійного вирівнювання (проста 

регресія, зростаючі криві тощо);

— багатомірної регресії ковзних середніх;

— метод найменших квадратів;

— економетричні моделі,

— метод декомпозиції;

— методи експоненційного згладжування.

Економетричні моделі будуються на поєднанні 

балансових тотожностей та статистичних зв’язків 

між показниками. Особливістю статистичних 

моделей є жорсткі критерії до динамічних рядів 

показників у звітному періоді. Екстраполяція 

передбачає вивчення попереднього розвитку 

об’єкта і перенесення закономірностей його роз-

витку в минулому і сьогоденні на майбутнє.

В умовах сталого розвитку і за відсутності зна-

чних зрушень можуть використовуватися при 

довгостроковому прогнозуванні.

Розрахунково-ана-

літичні методи

— балансовий;

— нормативний;

— метод коефіцієнтів;

— прямого розрахунку;

— програмно-цільовий;

— структурний;

— методи від ресурсних можливостей, від потреб, 

від кінцевих цілей.

Розрахунково-аналітичні методи дозволяють 

обирати ефективні варіанти прогнозних розра-

хунків і забезпечують високу точність.

Використовуються як самостійно, так і у складі 

інших методів.

Методи факторного 

прогнозування

— однофакторні моделі;

— багатофакторні моделі (праця і капітал; праця, 

капітал й інші фактори; система KLEMS).

— метод критичного шляху (сітьовий);

— метод еластичності;

— багатофакторна кореляція.

Базуються на теорії факторів виробництва. У 

цих моделях макропоказник подається як функ-

ція, що залежить від кількості використаних 

факторів виробництва і граничної їх продуктив-

ності.

Забезпечують достатньо високу точність.

Економіко-матема-

тичні методи

— методи дослідження операцій (лінійного, не-

лінійного та динамічного програмування);

— математична статистика, теорія імовірності, 

теорія оцінок;

— теорія ігор (ігрові імітаційні моделі);

— міжгалузевого балансу;

— оптимізаційні моделі (транспортна задача тощо);

— імітації.

Економіко-математичні моделі дозволяють на 

основі екзогенних змінних, які прогнозуються 

поза моделлю і подаються на її вхід, отримувати 

прогнозні оцінки інших змінних, що відповіда-

ють комплексу взаємозв’язків між показниками.

Дані моделі трудомісткі і занадто чутливі навіть 

до незначних шоків. На довгострокову перспек-

тиву не забезпечують необхідну точність.

Евристичні

методи

— експертної оцінки;

— метод сценарію (імовірнісні сценарії);

— метод «мозкової атаки»;

— метод ПАТТЕРН;

— метод відносності оцінки;

— метод Дельфі;

— метод узгодження та тестування стратегічних 

альтернатив;

— модель очікування споживача;

— емпіричне прогнозування (досвід маркетоло-

гів, фінансових, виробничих керівників);

Експертний метод ґрунтується на попередньо-

му зборі інформації (шляхом анкетування, 

інтерв’ювання, опитування) та її обробці, а та-

кож на судженнях експертів щодо поставленої 

задачі.

Евристичні моделі використовують у випадках, 

коли інші не дають прийнятного результату.

Мультимодельний 

метод

Усі види моделей Мультимодельний метод розуміється як метод 

статистичної обробки результатів декількох про-

гнозів, здійснених за різними моделями шляхом 

визначення середньої (чи середньозваженої) 

величини ранжируваного (по зростанню чи убу-

ванню) ряду множини прогнозованих показни-

ків при очищенні їх від випадкових значень.

Можна використовувати при різних горизонтах 

прогнозування.

Таблиця 1

Методи прогнозування та сфера їх використання

1
 Джерело: авторська розробка
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Отже, рішення про вибір методу прогнозу-

вання макропоказників залежить від багатьох 

факторів, які вимагають великої кількості ретро-

спективних даних. Якщо ці дані відсутні або ж 

їхнє одержання пов’язане з величезними витра-

тами, то такі методи прогнозування можуть бути 

відразу відкинуті. Іншим релевантним фактором 

є часовий обрій. Одні методи більш придатні для 

складання короткострокових прогнозів, інші — 

для довгострокових.

У підсумку, проведений аналіз надав можли-

вість для довгострокового прогнозування реко-

мендувати наступні методи:

— метод аналогії зі світовим розвитком — для 

попередньої оцінки можливих результатів розви-

тку;

— методи факторного прогнозування — у разі 

визначення кількісної оцінки факторів виробни-

цтва;

— методи прогнозування часових рядів — у 

разі їх уточнення за рахунок визначення та оцінки 

і врахування зовнішніх і внутрішніх припущень;

— інші методи — за умови наступної обробки 

результатів мультимодельним методом з ураху-

ванням їх ваги [8, с. 58].

Детальний аналіз методів і моделей показує, 

що для прогнозування основних макроекономіч-

них показників з практичної точки зору і достат-

ньої точності та ефективності розрахунків можна 

рекомендувати комбіноване моделювання, що 

охоплює формалізовані і неформалізовані під-

ходи, коли формалізованими методами прогно-

зується варіант за тенденціями розвитку, а далі з 

урахуванням припущень розробляється базовий 

варіант розвитку. На його основі з урахуванням 

оцінок ресурсного потенціалу і заходів економіч-

ної політики розробляються альтернативні сцена-

рії розвитку.

Попередній аналіз методів і підходів прогно-

зування ОМЕП на довгострокову перспективу 

свідчить про необхідність і достатність додержан-

ня наступних методологічних принципів.

1. Головною відмінністю довгострокового 

прогнозування є складнощі у врахуванні в моде-

лях впливу нових факторів і ризиків, що будуть 

виникати у майбутньому. Вже зараз Мінеконом-

розвитку використовує такий інструмент, як зо-

внішні і внутрішні припущення щодо зміни ситу-

ації у майбутньому. Якщо ж здійснити їх кількісну 

оцінку і врахувати її у процесі прогнозування, 

то для довгострокового прогнозування можна 

значно розширити коло застосованих моделей, 

включивши в нього навіть трендові моделі.

2. Різні моделі прогнозування на перспекти-

ву дають різні результати, оцінити точність яких 

немає можливості. Але при їх обробленні муль-

тимодельним методом можна отримати усеред-

нений результат без випадкових значень, що дає 

найбільшу точність і свідчить про можливість 

використання у довгостроковому прогнозуванні 

широкого кола моделей різного типу.

3. Окреме прогнозування визначеного кола 

ОМЕП на перспективу не забезпечує їхню збалан-

сованість одного з іншими і не дає у сумі необхід-

не співвідношення. Наприклад, прогноз обсягів 

виробництва за видами економічної діяльності, 

як правило, не дає за сумою обсяги виробництва 

у цілому по країні. При незначних розбіжностях 

таку похибку можна нівелювати деякими спосо-

бами. Але при прогнозуванні ОМЕП на довго-

строковий період така неув’язка буде значною, 

зневажати якою неможливо.

Тому пропонується спочатку прогнозувати 

один найбільш агрегований показник, а інші об-

раховувати, виходячи з наявності зв’язків кожного 

показника з агрегованим. Тобто спочатку прогно-

зується ВВП, як найбільш агрегований показник, 

а інші ОМЕП розраховуються або структурним 

методом, або як частка агрегованого показника. 

При цьому структура чи частка прогнозуються 

статистичними методами або використовується 

цільовий прогноз.

4. Важливішим фактором розвитку економі-

ки є відповідні заходи економічної політики. За-

раз вони розробляються, але їх вплив на ОМЕП 

у кількісному вимірі не обраховується. Оцінка 

впливу заходів економічної політики надасть 

можливість не лише зіставити ефективність самих 

заходів, а і визначати ефективність економічної 

політики держави у цілому

5. Кожний захід економічної політики потре-

бує відповідних ресурсів, а їх кількість обмежу-

ється наявністю у держави трудових, фінансових, 

природних та інших ресурсів. Тут постає задача 

формування такого набору заходів, котрий був би 

найбільш ефективним в умовах обмеженості ре-

сурсів. Таку задачу можна вирішити за допомогою 

сценарного методу, коли формуються різні сцена-

рії (варіанти набору заходів і ресурсів) і їх оцінка 

і відбір здійснюється за цільовими пріоритетами.

Блок-схема моделі прогнозування ОМЕП на 

довгострокову перспективу наведена на рис. 1.

Вона передбачає спочатку прогноз розвитку 

економіки за тенденціями, далі розраховується 

базовий варіант (з урахуванням зовнішніх і вну-

трішніх припущень), а потім до отриманого варі-

анту додається вплив заходів економічної політи-

ки. В окремих блоках передбачено використання 

експертних процедур, що базуються на накопиче-

ному досвіді, заснованому на знанні закономір-

ностей перебігу і розвитку досліджуваних явищ.

Відповідно до наведеної схеми прогноз осно-

вних макроекономічних показників на довго-

строкову перспективу передбачає наступні етапи:

1. Підготовка інформаційного забезпечення.

2. Прогноз розвитку за окремими моделями.
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3. Прогноз розвитку за тенденціями.

4. Визначення і оцінка зовнішніх і внутріш-

ніх припущень.

5. Розроблення базового варіанту розвитку.

6. Формування і оцінка заходів економічної 

політики.

7. Підготовка сценаріїв розвитку.

8. Прогноз інших ОМЕП за сценаріями роз-

витку.

9. Прогноз інших ОМЕП за сценаріями роз-

витку.

З використанням пропонованої логіки про-

гнозування були проведені експериментальні 

розрахунки за наступними моделями:

М-1. За аналогією зі світовим розвитком при 

мах темпах зростання;

М-2. За аналогією зі світовим розвитком при 

мін темпах зростання;

Рис. 1. Блок-схема прогнозування ОМЕП на довгострокову перспективу [1]
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М-3. За (середніми) мах темпами зростання;

М-4. За (середніми) мін темпами зростання;

М-5. За лінійним трендом динаміки ВВП;

М-6. За логарифмічним трендом динаміки ВВП;

М-7. За факторною моделлю чисельності за-

йнятих і їх продуктивністю, що передбачає їх по-

ступове зростання з 2015 року до 22,6 млн. осіб у 

2030 році та їх продуктивності, яка розрахована за 

лінійною залежністю на базі 17 років (з урахуван-

ням даних середньострокового прогнозу);

М-8. За факторною моделлю чисельності за-

йнятих і їх продуктивністю, що передбачає їх по-

ступове зростання з 2015 року до 22,6 млн. осіб у 

2030 році та їх продуктивності, яка розрахована за 

лінійною залежністю на базі 7 докризових років;

М-9. За факторною моделлю чисельності за-

йнятих і їх продуктивністю, що передбачає їх по-

ступове скорочення до 15,0 млн. осіб у 2030 році 

(у відповідності із скороченням чисельності на-

селення) та їх продуктивності, яка розрахована за 

лінійною залежністю на базі 17 років;

М-10. За факторною моделлю чисельності 

зайнятих і їх продуктивністю, що 

передбачає їх поступове скорочення 

до 15,0 млн. осіб у 2030 році (у відпо-

відності із скороченням чисельності 

населення) та їх продуктивності, яка 

розрахована за лінійною залежністю 

на базі 7 років

М-11. За чисельністю населен-

ня 42 млн. осіб у 2030 році і продук-

тивності праці, що розрахована за 

лінійною залежністю на базі 7 років;

М-12. За чисельністю населення 

42 млн. осіб у 2030 році і продуктив-

ності праці, що розрахована за ліній-

ною залежністю на базі 17 років;

М-13 За мах чисельністю зайня-

тих 22,6 млн. чол. і продуктивністю 

праці 127 тис. грн./ особу;

М-14. За лінійною еластичніс-

тю ВВП від інвестицій при зростан-

ні інвестицій до 1539 млрд. грн. у 

2030 році;

М-15. За лінійною еластичніс-

тю ВВП від інвестицій при зростан-

ні інвестицій до 631,7 млрд. грн. у 

2030 році;

М-16. За логарифмічною елас-

тичністю ВВП від інвестицій при 

зростанні інвестицій до 1539 млрд. 

грн. у 2030 році;

М-17. За логарифмічною елас-

тичністю ВВП від інвестицій при 

зростанні інвестицій до 631,7 млрд. 

грн. у 2030 році;

М-18. За багатофакторною кореляційною 

моделлю при двох факторах;

М-19. За багатофакторною кореляційною 

моделлю при трьох факторах;

М-20. За двофакторною мультикативною мо-

деллю (праця і капітал);

М-21 За трьохфакторною мультикативною 

моделлю (праця, капітал, інші фактори);

М-22. За моделлю KLEMS (капітал, праця, 

енергія, матеріали, послуги);

М-23. За виробничою функцією Кобба-Ду-

гласа;

М-24. За експертними оцінками науковців;

М-25. За експертними оцінками фахівців ви-

конавчої влади.

Загалом перелік моделей може змінюватися 

чи доповнюватися. Проведені експерименталь-

ні розрахунки ВВП до 2030 року за зазначеними 

25 моделями та подальша їх обробка мультимо-

дельним методом дозволила сформувати так зва-

ний середньозважений варіант (табл. 2), за яким 

не враховується зміна дії зовнішніх, внутрішніх 

Таблиця 2

Результати прогнозу динаміки ВВП за тенденціями,
млн. грн. у цінах 2010 р.

Роки
ВВП, млн. 

грн.

Реальні зміни 

ВВП, % до попе-

реднього року

Зростання 

ВВП до 2010 

року, %

Зростання 

ВВП 

за п’ять 

років, %

2006 1117,1   

5,1

2007 1205,3   

2008 1233,0   

2009 1050,5   

2010 1094,6 104,20  

2011 1159,5 105,93 1,06

30,1

2012 1225,1 105,66 1,12

2013 1291,3 105,40 1,18

2014 1356,9 105,08 1,24

2015 1423,8 104,93 1,30

2016 1491,1 104,73 1,36

25,4

2017 1561,7 104,73 1,43

2018 1637,6 104,86 1,50

2019 1708,6 104,33 1,56

2020 1785,9 104,53 1,63

2021 1871,1 104,77 1,71

25,2

2022 1984,0 106,04 1,81

2023 2050,5 103,35 1,87

2024 2141,7 104,45 1,96

2025 2235,5 104,38 2,04

2026 2330,6 104,25 2,13

23,0

2027 2429,0 104,22 2,22

2028 2527,3 104,05 2,31

2029 2628,4 104,00 2,40

2030 2748,7 104,58 2,51

1
 Джерело: розрахунки автора.
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припущень та заходів економічної політики на ві-

тчизняну економіку.

Прогноз розвитку за тенденціями відбиває 

інерційний сценарій розвитку, що передбачає від-

носну сталість внутрішніх та зовнішніх умов, що 

діяли в ретроспективі, та не передбачає оцінку 

впливу майбутніх заходів економічної політики. 

За інерційним розвитком відбуватиметься:

— повільне освоєння економікою інновацій 

(поступовий перехід основних галузей промисло-

вості до V та VІ технологічного укладу);

— основними статтями експорту залишати-

муться продукція металургійної і хімічної про-

мисловості, машинобудування;

— поступова розбудова інфраструктури;

— повільне зростання соціальних виплат при 

збереженні значної диференціації доходів різних 

верств населення.

Прогноз розвитку за тенденціями може вико-

ристовуватися як база для розроблення стратегії 

розвитку держави на довгострокову перспективу. 

Він може бути прийнятий як один із сценаріїв 

розвитку. На його основі можна побудувати базо-

вий варіант з додаванням впливу зовнішніх і вну-

трішніх припущень і кінцеві варіанти прогнозу за 

сценаріями розвитку з урахуванням впливу захо-

дів економічної політики.

Висновки. Запропонована методологія про-

гнозування основних макроекономічних показ-

ників на довгостроковий період забезпечує до-

статню точність при використанні широкого кола 

моделей з подальшим обробленням отриманих 

результатів мультимодельним методом та виді-

лення таких послідовних етапів, як прогнозуван-

ня варіантів розвитку за тенденціями, визначення 

й оцінка зовнішніх і внутрішніх припущень, роз-

роблення базового варіанту розвитку, формуван-

ня й оцінка заходів економічної політики. підго-

товка сценаріїв розвитку, прогноз інших ОМЕП 

за сценаріями розвитку.

Експериментальні прогнози соціально-еко-

номічного розвитку економіки України на пер-

спективу до 2030 року дозволяють стверджувати 

наступне:

— у разі розвитку економіки України за тен-

денціями (без істотних змін у політиці Уряду) 

ВВП країни буде збільшуватися і у 2030 році зрос-

те у 2,5 раза, хоча це не надасть можливості ви-

рішити на достатньому рівні як виробничі, так і 

соціально-економічні проблеми;

— відповідно економічна політика Уряду 

повинна бути спрямована на проведення карди-

нальних заходів, які б дозволили країні вийти на 

рівень високотехнологічної соціально орієнтова-

ної держави.
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Постановка проблеми. У числі визначальних 

факторів, від яких залежать перспективи розви-

тку української системи освіти, на перший рубіж 

висувається проблема якості підготовки фахівців. 

Вона суттєво актуалізується у зв’язку з постійно 

зростаючою конкуренцією між вузами та новими 

вимогами ринку праці. Нині формуються певні 

реальні процеси, що спрямовані на підвищення 

якості підготовки фахівців. З розвитком ринкової 

економіки науково-педагогічні працівники набу-

ли знань, умінь і навичок роботи в неординарних 

ситуаціях, що швидко змінюються.

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Про-

блема якості освіти в Україні є особливо акту-

альною, про що свідчать численні дослідження 

вітчизняних науковців та низка нормативних 

положень з регулювання діяльності у цій сфері. 

Серед науковців, що досліджували проблеми роз-

витку людини як носія знань через систему вищої 

освіти, зокрема М. З. Згуровський, С. М. Нікола-

єнко, О. В. Карпенко, І. М. Дичківська, І. О. Жи-

лянська, Л. В. Семів, Т. В. Фадіна та ін. Однак 

недостатньо розкритими залишаються питання 

методів інтеграції науки у виробництво, забезпе-

чення взаємозв’язку між потребами економіки та 

якістю знань випускників.

Метою статті є аналіз системи розвитку ви-

щої освіти для виявлення критеріїв та розробки 

підходів, що сприяють підвищенню професіо-

нальних знань фахівців як основних носіїв інте-

лектуального потенціалу.

Виклад основного матеріалу. Україна має роз-

галужену мережу навчальних закладів та достат-

ній науковий потенціал, щоб займати гідне місце 

у світовій економіці. Саме тому питання підготов-

ки фахівців у вищих навчальних закладах набува-

ють особливої актуальності.

В умовах глобалізації та поширення конку-

ренції від доступу до нової інформації, її оброб-

ки, перетворення залежить як економіка окремих 

підприємств, так і країн у цілому. Особливе місце 

у розвитку сучасної економіки займає фахівець, 

тобто людина, яка є носієм спеціальних знань, 

навичок та досвіду [1, с. 114–140].

Проблема якості освіти в Україні стала осо-

бливо актуальною останніми роками. Яскравим 

вираженням цієї тенденції є введення відповід-

них положень до нормативних документів, а також 

розвиток інституційних механізмів, що забезпечу-

ють якість освіти вищих навчальних закладів [2].

Якість вищої професійної освіти — поняття 

настільки масштабне, ємне, що його вивченню 

присвячена значна література. Зокрема, у Всесвіт-

ній декларації стосовно освіти, прийнятій в Ліоні 

на міжнародній конференції з вищої освіти в 1998 

р., якість вищої освіти визначається як багато-

факторне поняття, що охоплює всі сторони діяль-

ності вищих навчальних закладів: навчально-ме-

тодичні програми, навчальну і науково-дослідну 

роботу, професорсько-викладацький колектив і 

студентів, навчально-матеріальну базу і ресурси.

Нині держава намагається забезпечити єд-

ність вимог до структури і змісту вищої освіти, 

підняти рівень підготовки випускників як основи 

освітянського простору на всій території країни. 

Важлива роль при цьому має відводитися держав-

ним освітянським стандартам. Вони дозволяють 

зблизити параметри не лише вітчизняних, але і 

зарубіжних програм підготовки фахівців, створю-

ють умови для гнучкого реагування вищої школи 

на запити економіки та суспільства.

Якість освіти в Україні розглядається зде-

більшого як: якість освітнього середовища; якість 

реалізації освітнього процесу; якість результатів 
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освітнього процесу. Тому найважливішою пробле-

мою у сфері освіти є підвищення якості підготов-

ки кадрів. Цьому має сприяти посилення конку-

ренції між вищими навчальними закладами — це 

й отримання кредитів, і науково-педагогічний рі-

вень кафедр та викладачів, і різні рейтингування, 

що проводяться серед вузів.

Зростанню якості підготовки фахівців сприя-

тиме і розширення автономії ВНЗ щодо:

1) визначення напрямів підготовки і розроб-

ки навчальних програм;

2) затвердження наукової проблематики;

3) розв’язання фінансових і кадрових питань.

У системі вищої освіти якість підготовки 

фахівців насамперед оцінюється якістю навчаль-

но-виховного процесу. Головне його завдання — 

спрямованість на те, щоб забезпечити підготовку 

конкурентоспроможного, висококваліфіковано-

го, гармонійно розвиненого фахівця, здатного 

відповідати на виклик часу.

Сьогодні стає все більш зрозумілим, що від-

повідність реальних результатів і змісту освіти ви-

щих навчальних закладів державним стандартам 

є необхідною, але недостатньою умовою якості. 

Тому досягнення оптимальної якості професійної 

освіти зумовлено створенням системи якості, яка 

на рівні конкретного вищого навчального закладу 

забезпечувала б узгоджену реалізацію державних, 

суспільних і особистих інтересів.

Оскільки діюча система значною мірою є 

системою контролю за якістю, а не забезпечення 

якості, то розробка нової системи має бути побу-

дована на основі:

1) розробки моделі стандартизації професій-

ної освіти вищого навчального закладу як компо-

нента системи якості;

2) моделювання менеджменту якості профе-

сійної освіти як компонента системи якості;

3) визначення концептуальних і методологіч-

них основ проектування системи якості в контек-

сті регіональної системи професійної освіти [2].

Міжнародна і вітчизняна практика доводить, 

що для ефективної діяльності вищої школи необ-

хідне створення такої системи якості, що ґрунту-

ється на результатах наукових досліджень, досвіді 

навчально-педагогічної роботи, сталих традиціях. 

Це, в свою чергу, орієнтує на розвиток університе-

тів дослідницького типу [3, с. 2–6].

Одна з основних вимог до університетів до-

слідницького типу — це високоякісна підготовка 

магістрів та кадрів вищої кваліфікації (кандидатів 

і докторів наук) на кафедрах шляхом поєднання 

і взаємодії навчального процесу з проведенням 

наукових досліджень, інноваційною діяльністю. 

В такому випадку принцип «навчання на основі 

науки» має стати визначальним, на що також орі-

єнтує тимчасове Положення МОН України про 

університет дослідницького типу.

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», як універ-

ситет дослідницького типу, визначив головною 

стратегією здійснення комплексних послідовних 

перетворень, орієнтуючись на європейські та сві-

тові моделі дослідницьких університетів, з метою 

органічного поєднання навчальної, наукової та 

інноваційної діяльності.

Залучення України до міжнародного співро-

бітництва, інтегрування до ГАТТ/СОТ, орієнтація 

на поглиблення взаємодії з європейською спіль-

нотою природно висувають на порядок денний 

необхідність суттєвого підвищення рівня підго-

товки фахівців з міжнародної економіки. Істотна 

модернізація змісту підготовки фахівців за такою 

спеціальністю має проводитись відповідно до за-

питів розвитку економіки, соціальної сфери, нау-

ки, техніки, технологій, центрального і регіональ-

них ринків праці [4, с. 57–65].

Підготовка фахівців зі спеціальності «Між-

народна економіка» з урахуванням її специфіки 

та особливостей здійснюється в системі головної 

стратегії розвитку Київського політехнічного ін-

ституту. За такої умови навчальний процес орі-

єнтується на оволодіння сучасною методологією 

науки, практичними навичками аналітичної ро-

боти стосовно розробки прогнозів, концепцій, 

програм, бізнес-планів, проектів, організаційно-

економічних механізмів та можливостей їх удо-

сконалення, організації та впровадження інно-

ваційної діяльності в корпоративних структурах і 

техно-структурах, у сфері виробничо-технологіч-

них зв’язків чи зовнішньоекономічної діяльності 

за пріоритетними напрямками розвитку економі-

ки України. Слід зауважити, що до фахівців тако-

го спрямування мають інтерес багато державних 

інституцій та приватних комерційних структур.

Саме тому підготовка фахівців з міжнародної 

економіки орієнтована на формування цілісної 

системи універсальних знань, умінь, навичок, а 

також набуття досвіду самостійної роботи та осо-

бистої відповідальності тих, хто навчається, тоб-

то ключові компетенції, що визначають сучасну 

якість змісту освіти. Це гарантується якістю освіт-

ніх програм і послуг. Навчальні програми треба 

розглядати як інструмент, що регулює відносини 

між викладачем і студентами.

Навчальна програма дисципліни є складовою 

стандарту вищої освіти, вищого навчального за-

кладу. Вона визначає роль і значення відповідної 

навчальної дисципліни у підготовці та майбутній 

професійній діяльності фахівця; основні риси 

творчої діяльності, необхідні для успішної роботи 

фахівця, а також характер навчально-пізнаваль-

них проблем і завдань, що сприяють формуванню 

цих рис; найважливіші світоглядні ідеї та катего-

рії, що підлягають засвоєнню на конкретній зміс-

товній основі; зміст навчання з дисципліни; очі-
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кувані результати навчання, тобто систему вмінь 

і навичок, якими мають оволодіти студенти із за-

лученням рівнів їх сформованості.

При розробці навчальних програм треба вра-

ховувати основні перспективні напрями розвитку, 

новітні досягнення науки, техніки і технологій; 

забезпечити наступність та єдність гуманітарної 

та соціально-економічної, природничо-наукової і 

професійно-практичної підготовки студентів; за-

безпечити необхідні міждисциплінарні зв’язки та 

мотивацію навчання, виховання інтересу до спе-

ціальності; розуміння суспільної значущості своєї 

праці [5, с. 42–48].

Акценти переходу на трьохрівневу систему 

підготовки фахівців: бакалавр, магістр, доктор, 

а також помітна трансформація співвідношень у 

традиційній схемі: лектор, лекція, практичні та 

семінарські заняття — спонукають до перегляду 

або створення нових підходів щодо розробки на-

вчальних програм.

Аналіз фахової літератури показує, що в ці-

лому технологія проектування змісту навчання 

на рівні спецдисципліни теоретично добре розро-

блена. Однак упровадження самостійної роботи в 

процесі навчання накладає свій відбиток на вибір 

і структурування змісту спецдисциплін.

Критеріями відбору змісту мають бути:

1. Цілісність. Зміст спецдисципліни має бути 

єдиною системою, а не механічним набором на-

укової інформації.

2. Науковість. Поточний розвиток науки 

потребує постійного корегування змісту на-

вчального матеріалу. Науковість — це первин-

ний загальнодидактичний принцип, основна 

загальна закономірність ефективного навчаль-

ного процесу.

3. Проблемність. Дотримання виваженого 

структурно-логічного викладу навчального ма-

теріалу, застосовування системи доказів, побу-

дованої тільки на вивченому раніше матеріалі. 

У цьому випадку навчальний матеріал має бути 

спрямований на здобуття студентом певної сис-

теми навичок і умінь, формування у майбутнього 

фахівця пізнавальних здібностей у даній науці, що 

дозволить йому вести пошук знань, їх поповне-

ння й оновлення.

4. Інваріантність. Зміст повинен повністю 

відповідати призначенню спецдисципліни, що 

входить до навчального плану певного фахового 

спрямування. При відборі змісту необхідно ва-

ріювати теми, а саме — відбирати тільки ті, які 

дають знання й уміння, що необхідні для майбут-

ньої професійної діяльності. При цьому необхід-

но враховувати всі вищезазначені критерії.

Задача засвоєння навчальної програми спец-

дисципліни — забезпечити становлення і розви-

ток різних форм мислення студента. Програма 

повинна враховувати суб’єктивний досвід студен-

та, надавати різноманітні способи роботи, корек-

тні стосовно змісту програми, створювати умови 

для прояву науково-пошукової роботи кожного 

студента в засвоєнні програмно-навчального ма-

теріалу [6].

У нинішніх умовах діяльності вищої шко-

ли зростає обсяг і значення самостійної роботи 

студентів, а акценти в навчанні переносяться на 

активні методи оволодіння знаннями. Очевид-

но, що змінами цих співвідношень необхідно 

вміло скористуватися на користь підвищення 

ефективності навчального процесу та якості 

підготовки фахівців. З огляду на це, навчально-

методична література набуває ще більшого зна-

чення. Вона має допомогти студенту вибірково 

займатися науково-пошуковою роботою, що 

особливо важливо в умовах потужного інфор-

маційного простору, і постійно контролювати 

діяльність студентів.

Інноваційний розвиток економіки та перехід 

до суспільства знань спричиняє якісно нові вимо-

ги до системи освіти. Метою освіти стає не тіль-

ки підготовка людини до майбутньої професійної 

діяльності за рахунок накопичення значної кіль-

кості готових, систематизованих знань, а й розви-

ток особистості, оволодіння способами набуття та 

створення нових знань [7, с. 334].

З позиції посилення, підвищення якості 

підготовки майбутніх фахівців актуальним є ак-

тивізація процесів отримання і засвоєння знань 

студентами під час їх самостійної роботи. Од-

нак у цій формі роботи студенту нерідко бракує 

самостійності та ініціативності при вивченні 

всього комплексу навчальних дисциплін. На-

самперед це значною мірою залежить від забез-

печення студентів необхідною навчальною і на-

вчально-методичною літературою. Здійсненню 

самостійної роботи часто перешкоджають деякі 

психологічні проблеми, такі як відсутність досві-

ду самостійної роботи, нерозвиненість вольової 

саморегуляції, впливу групових установок і под.

Окрім традиційного навчального посібни-

ка з предмета, необхідні навчально-методичні 

матеріали; методичні вказівки щодо виконан-

ня курсових і дипломних робіт; рекомендації до 

семінарських і практичних занять. Слід розро-

бляти та вдосконалювати методичні вказівки з 

вивчення кожної навчальної дисципліни. В них 

мають міститися відомості про роль і призна-

чення дисципліни в навчальному плані; робоча 

програма; питання для контролю знань за про-

грамою; широкий список літературних джерел за 

темами дисципліни.

Орієнтація на самостійну роботу студентів, 

скорочення аудиторських занять є позитивним 

фактором підвищення якості навчання в тому 

випадку, якщо навчально-методичне забезпе-

чення цієї роботи добре організовано і науково 
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обґрунтовано. Це відноситься і до інших компо-

нентів освітянського процесу у вищій школі [8, 

с. 92–105].

Поряд з традиційними формами поза ауди-

торної самостійної роботи, таких як дипломна, 

курсова і контрольна робота, підготовка звіту з 

практики, написання рефератів, конспектуван-

ня (або аналіз наукових розробок, отриманих 

як копії через ксерокс), опрацювання теми або 

питання з рекомендованої літератури тощо, в 

останній час значного поширення набули нові 

форми самостійної роботи. Серед них — рецен-

зування окремих творів і наукових статей, ви-

рішення завдань з тих чи інших тем або розділів 

курсу, складання бібліографічних оглядів-анота-

цій з певної теми, підготовка до участі в наукових 

конференціях або семінарах, конкурсу з майбут-

ньої спеціальності, розробка ілюстративного ма-

теріалу, рецензування рефератів, комп’ютерний 

пошук у мережі Інтернет матеріалів з програмної 

теми і т. д.

На семінарських і практичних заняттях має 

домінувати особисто-індивідуальний підхід на 

основі багатоваріативності завдань і визначення 

в кожній темі інваріативних задач, оскільки кож-

ний студент володіє різним рівнем предметної 

підготовки, інтелектуальним потенціалом, тем-

пом роботи і под.

Одним із засобів, що сприяє виникненню 

внутрішньої тяги до наукової діяльності, є про-

блемність навчання, яка має бути на всіх етапах 

навчального процесу: на лекціях, семінарах, при 

вивченні нових тем, виконанні курсових і дослід-

но-конструкторських робіт [8, c. 116–128].

Вирішення проблеми ставить студента перед 

необхідністю вибору в процесі прийняття рішен-

ня, що не тільки формує його волю, але створює 

умови для опанування навичок і умінь наукових 

досліджень і виробляє відповідний стиль профе-

сійного аналітичного мислення.

У підсумку можна зазначити, що кількість 

прочитаних лекцій, проведених семінарів і прак-

тичних занять не вирішує в повній мірі головного 

завдання, яке стоїть перед університетом дослід-

ницького типу, якщо студенти не будуть навчати-

ся здобувати знання самостійно, наполегливою 

працею, але під контролем науковців-викладачів.

Висновки. Таким чином, важливим при під-

готовці фахівців у вищій школі є формування 

цілісної системи універсальних знань, умінь, 

навичок, а також набуття досвіду самостійної 

роботи та особистої відповідальності. Для роз-

витку економіки України на основі прогресив-

них технологій украй актуальним вбачається 

своєчасне оновлення програм спецдисциплін, 

формування взаємозв’язків між наукою та ви-

робництвом, зокрема, розвиток університетів 

дослідницького типу.
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 УДК 338.24(477) Ж. О. Шульга

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Анотація. У статті досліджено теоретичну сутність поняття «економіка знань». Також здійснено 

спробу розкрити особливості економіки знань на сучасному етапі розвитку суспільства.

Ключові слова: знання, інновації, економіка знань, суспільство, людський розвиток.

Summary. The theoretical essence of the term «economics of knowledge» was brought up in the article. Also it was 

an attempt to open specifications of economics of knowledge on the modern STAGE OF THE development of society.

Key words: knowledge, innovation, economics of knowledge, society, human progress.

Постановка проблеми. Стратегія розвитку ін-

формаційно-знаннєвого суспільства є сьогодні 

ядром соціально-економічної політики розвине-

них країн, що дозволяє їм максимально скорис-

татися перевагами пануючого інформаційного 

техніко-економічного укладу еволюції людської 

цивілізації. Сучасні проблеми економічного роз-

витку пов’язані, насамперед, з інтелектуалізацією 

праці, наданням найвищого пріоритету процесам 

продукування нових знань, які здатні забезпечи-

ти соціально-економічний прогрес українському 

суспільству.

Наразі формується новий тип постіндустрі-

ального суспільства — інформаційне. Економіч-

ним фундаментом даного суспільства є особли-

вий тип економіки — економіка, заснована на 

знаннях. Найбільше за останній період приско-

рення темпів розвитку технологій забезпечує до-

ступність знань, що стає найважливішою умовою 

участі країни у глобальній конкуренції. В умовах 

кризи знання залишаються тим ресурсом, що на-

буває значення не лише як рівень інтелектуальних 

можливостей, а і як економічний ресурс, що стає 

засобом створення та впровадження інновацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тер-

мін «економіка знань» все частіше зустрічається 

в зарубіжних і вітчизняних наукових досліджен-

нях. У контексті економічної теорії на особливу 

увагу заслуговують такі представники неокласич-

ного напрямку в економічній науці, як Г. Беккер, 

Е. Денісон, П. Друкер, Л. Едвінсон, Ф. Махлуп, 

Т. Сакайя, Т. Стюарт та інші.

Помітний внесок у дослідження проблем 

економіки знань здійснили російські вчені: О. Га-

поненко, В. Глухов, В. Іноземцев, В. Макаров, 

Б. Мільнер та інші.

Проблеми, пов’язані з розвитком економіки 

знань в Україні, висвітлені у працях Ю. Бажа-

ла, А. Гальчинського, В. Гейця, Г. Задорожного, 

Л. Мусіної, В. Осецького, В. Семиноженка, І. Со-

кирник, Л. Федулової, А. Чухна та інших.

Незважаючи на значну кількість наукових 

праць та вагомі досягнення в області економіки 

знань, залишились дискусійними ряд теоретич-

них положень і практичних проблем.

Мета статті — розкрити сутність та особли-

вості економіки знань на сучасному етапі розви-

тку суспільства.

Виклад основного матеріалу. Теоретичний 

та практичний інтерес до феномена «економіка 

знань» пов’язаний з науково-технічною револю-

цією, якісними змінами в процесах виробництва, 

нагромадження, використання знань.

Заклали основи вивчення економіки знань 

три випускники Віденського університету — 

Й. Шумпетер, Ф. Хайек і Ф. Махлуп. Засновни-

ком економіки знань як дисципліни вважається 

Ф. Махлуп, автор книги «Виробництво і поши-

рення знань у США», що вийшла в 1962 р. Згодом 

більш уживаним стало визначення «економіка 

знань», чи «економіка, заснована на знаннях» як 

такий тип економіки, у якому знання відіграють 

вирішальну роль. У такому значенні термін був 

популяризований П. Друкером у 1968 році.

Поняття «економіки, заснованої на знаннях», 

або інтелектуальної економіки, яке набуло остан-

нім часом великого поширення у світовій еко-

номічній літературі, відображає визнання того, 

що наукові знання та унікальні навички їх носіїв 

стають головним джерелом і ключовим фактором 

розвитку матеріального і нематеріального вироб-

ництва, забезпечуючи стійкий економічний роз-

виток.

На даному етапі розвитку цивілізації економі-

ка знань відрізняється від класичної стандартної 

економіки насамперед істотною зміною філосо-

фії: якщо раніше економіка знань була важливим, 

але не головним елементом світової економіки, 

то зараз вона набуває дедалі більшого значення. 

Знову стає актуальним вислів англійського філо-

софа Френсиса Бекона — «Знання — сила». Од-

нак у контексті переходу світової економіки до 

нової, заснованої на знаннях, моделі цей афоризм 

набуває нового значення: все більше зростають і 

набувають вплив ті індустрії, які виробляють не 

товари, а послуги. Саме останні стали головним 
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об’єктом купівлі-продажу в постіндустріально-

му суспільстві, а головним виробничим ресурсом 

стають інформація і знання.

Під поняттям «знання» розуміють переві-

рений суспільно-історичною практикою і за-

свідчений логікою результат процесу пізнання 

дійсності, адекватне її відображення у свідомос-

ті людини у вигляді уявлень, понять, суджень, 

теорій [1, с. 43]. На відміну від життєвих, тобто 

донаукових, знань, рівень яких здебільшого об-

межується описом відповідних фактів, наукове 

знання сягає вищого рівня — рівня пояснення, 

осмислення фактів у понятійній системі відповід-

ної науки, і залучається до складу теорії.

Так, на думку Н. Корабльової, під знанням 

необхідно розуміти все те, що інтерпретується 

як знання в реальному людському житті, тобто 

все, що має когнітивний характер, оскільки ана-

ліз знання починається не з фіксації концепції, 

а з побудови соціально-історичної картини піз-

навальної ситуації і подальшого накладання її на 

знання, що підлягає аналізу. Отже, виконуючи до-

слідження, ми отримуємо не знання про об’єкт, а 

фіксуємо способи діяльності з ним, де об’єкт уяв-

ляється не як деяке наявне буття, а як актуалізація 

різноманітних можливостей буття [2, с. 37].

Невипадково у сучасній західній науці існує 

розуміння того, що суспільство знаходиться на 

етапі нових змін, що не веде до трансформації 

колишнього порядку, а являє собою формування 

нового соціального устрою [3, с. 34]. Радикальні 

зміни, пов’язані із заміщенням праці знанням, 

полягають у тому, що в умовах глобалізації, коли 

знання залучаються в практичну переробку ресур-

сів, саме знання, а не праця стають джерелом вар-

тості. Трудова теорія вартості замінюється теорією 

«вартості, створюваної знаннями» (knowledge-

value). Основоположник цієї теорії Т. Сакайя за-

значає, що ми вступаємо в новий етап цивілізації, 

на якому рушійною силою є цінності, створені 

знаннями [4, с. 340]. Як наслідок економіка пере-

творюється на систему, що функціонує на основі 

обміну знаннями та їхньої взаємної оцінки.

Знання та творчий потенціал працівників 

стають головним чинником ефективності еконо-

мічної системи, без яких технічний і економічний 

прогрес останньої стає практично недосяжним 

завданням, поза залежністю від обсягу засобів, 

інвестованих у виробниче обладнання та техноло-

гію. Залучена у продуктивне споживання наукова, 

економічна, технологічна, організаційно-управ-

лінська інформація багато в чому сприяє вироб-

ничому процесу, визначаючи його відповідність 

мінливим умовам виробництва, стає рушійною 

силою інновацій, «персоніфікованим» ресурсом, 

частиною ноу-хау компаній. Останні дослідження 

західних вчених свідчать про різке зростання цін-

ності інтелектуальних фондів компанії порівняно 

з її матеріальними ресурсами та фінансовим капі-

талом [5, с. 56].

Головною сутністю концепції економіки 

знань є використання знань для продукування 

конкурентоспроможних на світовому ринку но-

вих видів продукції та технології. Як зазначає 

Ю. Бажал, практичний зміст інноваційної моде-

лі розвитку та концепції «знаннєвої економіки» є 

тотожним. Модель інноваційного розвитку транс-

формувалась у концепцію «знаннєвої економі-

ки», оскільки науково-технологічна інновація є 

лише фінальним результатом широкого спектра 

соціально-економічних чинників, багато з яких 

формуються та діють за межами виробництв, де 

здійснюються інновації [6, с. 73].

Розвиток економіки знань слугує найважли-

вішою умовою для становлення інформаційного 

суспільства. О. Гапоненко вважає, що економіка 

знань — це економіка, що створює, розповсю-

джує та використовує знання для забезпечення 

свого зростання та конкурентоспроможності. В 

такій економіці знання збагачують усі галузі, всі 

сектори і всіх учасників економічного процесу. 

Вона не тільки використовує знання в різнома-

нітній формі, але й створює їх у вигляді наукової і 

високотехнологічної продукції, висококваліфіко-

ваних послуг, освіти [7, с. 234].

Країною, що має характерні ознаки економі-

ки знань, є Великобританія. І хоч ця країна не є 

світовим лідером постіндустріальної економіки за 

часткою послуг у ВВП (у США на сферу послуг 

припадає 80 % ВВП станом на 2006 рік, тоді як у 

Великобританії — близько 72 %), однак США, бу-

дучи найбільшим у світі експортером за обсягом 

інтелектуального продукту всіх видів, все-таки 

мають колосальний торговельний дефіцит і зо-

внішній борг. Британія ж не має ні того, ні того. 

Консультант Б. Вольпе вказує, що свої інтелекту-

альні продукти вони обмінюють на енергоносії й 

продукти матеріального виробництва з великою 

вигодою для себе, не перебуваючи при цьому за-

лежними від енергоносіїв [8, с. 23].

Економіка знань — це економічна модель 

для майбутнього розвитку. На підтвердження цьо-

му є численні публікації й зібрання країн Євро-

пейського Союзу, присвячені питанням розвитку 

ефективної економіки знань. Так, перше її пред-

ставлення відбулось у щорічній аналітичній допо-

віді Світового Банку «Звіт про світовий розвиток» 

за 1998/99 роки, яка мала назву «Знання для роз-

витку». Майже одночасно Європейський Союз 

визначив економічну політику для першого деся-

тиріччя нового тисячоліття на базі концепції еко-

номіки знань: Рада Європи 2000 року в Лісабоні 

ухвалила стратегію щодо зайнятості, міжнародної 

конкурентоспроможності, економічних реформ 

та соціальної злагоди для об’єднаної Європи (Лі-

сабонська стратегія) [9, с. 74].
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У подальшому періодично проводилися зі-

брання провідних економістів для вироблення 

спільних методологічних підходів для управлін-

ня результативністю процесів на шляху реалізації 

виробленої стратегії: 1-й Форум (березень 2002 

року, Барселона) — Саміт Європейської Ради, де 

європейські уряди зобов’язалися активізувати 

наукові дослідження та інновації шляхом збіль-

шення видатків на дослідження та розвиток до 3 

% до 2012 року, причому 2/3 із них має забезпечи-

ти бізнес-сектор; 2-й Форум (березень 2003 року, 

Гельсінкі) — присвячений упровадженню стра-

тегій економіки знань у країнах Центральної та 

Східної Європи; 3-й Форум (березень 2004 року, 

Будапешт) — присвячений соціальним аспектам 

економіки знань.

Взаємопов’язаними складовими економіки 

знань на сьогодні вважаються: 1) якісна і без-

перервна освіта для всього населення країни; 2) 

економічні стимули та інституційний режим, що 

заохочують до ефективного використання наці-

ональних і глобальних знань в усіх секторах еко-

номіки; 3) ефективна інноваційна система, що 

об’єднує в єдиний комплекс економіку, наукові 

та різного роду дослідницькі центри і навчальні 

заклади; 4) динамічна інформаційна інфраструк-

тура, яка надає інформаційні та комунікаційні 

послуги суб’єктам ринку, державним установам та 

всім прошаркам населення; 5) держава як ініціа-

тор і координатор становлення та розвитку еко-

номіки знань [10, с. 72].

Концепція економіки знань сформувалася 

в процесі аналітичного узагальнення закономір-

ностей економічного розвитку світової спільноти 

за останні 15–20 років. Цей період характеризу-

ється безпрецедентним зростанням впливу на-

уки і нових технологій на соціально-економічний 

розвиток усіх країн. Найбільш помітне місце у 

цих процесах посіли технології інформаційної 

революції, яка обумовила сприйняття постінду-

стріального суспільства як інформаційного, але 

не менш вражаючі успіхи мали також біотехно-

логії, медицина, технології створення і поширен-

ня нових матеріалів, транспорту, космонавтики, 

зв’язку, фінансового посередництва, військового 

призначення тощо.

Нові технології докорінно і швидко змінили 

структуру світової економіки, що обумовило нові 

глобальні геополітичні проблеми. Виявилося, що 

неспроможність країни здійснювати структурну 

перебудову національної економіки у відповід-

ності до вимог нової технологічної парадигми чи 

зволікання з проведенням таких структурних змін 

не просто гальмують її розвиток, а й призводять 

до економічної деградації [11, с. 71].

Так, за даними ООН, протягом 90-х років 

минулого століття на фоні вражаючого зростан-

ня багатства і якості життя у розвинутих країнах, 

а також збільшення загального світового вироб-

ництва, 54 країни стали біднішими. Серед них 

опинилися 17 країн Східної Європи та СНД, 6 — 

Латинської Америки, 6 — Східної Азії та Океанії, 

5 — Арабських країн, 20 — Африки. Таке явище 

раніше масово не спостерігалося. Окрім цього, 

125 країн, що розвиваються, та з перехідними 

економіками, мали за цей період середньорічний 

темп зростання ВВП на душу населення менший 

за 3 %. [12, с. 22]. Така динаміка свідчила про те, 

що розрив рівнів добробуту згаданих країн і роз-

винутих країн зростав, а не зменшувався. Це су-

перечило прогнозам та теоретичним баченням 

щодо закономірностей світового економічного 

розвитку, які панували у 80-х роках минулого сто-

ліття.

Отже, чітко намітилася світова тенденція 

формування сучасного суспільства — перехід від 

сировинної та індустріальної економіки до еко-

номіки знань, яка базується на інтелектуальних 

ресурсах, наукоємних та інформаційних тех-

нологіях. Наприклад, у Китаї економіка знань 

офіційно визнана державною стратегією. Її при-

хильники, яких з кожним днем стає все більше, 

з ентузіазмом завчають нове гасло: «Основа еко-

номіки знань — освіта. У сучасному світі рушій-

на сила економіки — конкуренція — усе більше 

зводиться до конкуренції знань». У найбільших 

університетах світу рік від року зростає кількість 

китайських студентів, у країні створюється дер-

жавна система освоєння наукових і технологіч-

них нововведень — природна основа економіки 

знань. Головним своїм завданням держава прого-

лосила організацію попиту на знання.

В економіці знань виробничі відносини за-

лишаються ринковими за формою, але поступово 

наповнюються новим змістом, стаючи усе більш 

усуспільненими. Роль держави в сучасному сус-

пільстві має тенденцію до постійного зростання, 

що пов’язано як з вимогами розвитку соціальної 

сфери, так і з загостренням низки глобальних 

проблем (екологія, тероризм та інше).

Економіка знань сьогодні стає базовою і 

універсальною складовою загальної економіки, 

оскільки всі сфери матеріального і нематеріально-

го виробництва, виробничі та соціальні відносини 

розвиваються на основі динамічного прирощення 

і оновлення знань. Тому економіку знань слід вва-

жати спеціальною галуззю загальної економічної 

науки і практики, а також системоутворюючою 

складовою «нової економіки», що визначає пер-

спективи і динаміку стійкого розвитку. Людський 

інтелект, високий рівень освіти населення є не 

тільки наслідком багатства і розвиненості країни, 

але й визначає їх розмір та ступінь. Складається 

ситуація, коли головну роль в економічному і гро-

мадському житті відіграє сфера послуг, що ство-

рює в розвинутих країнах до 70 % робочих місць 
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і має тенденцію до збільшення попиту на людські 

ресурси.

Разом із процесом інформатизації суспіль-

ства, становлення знання як головного фактора 

процесу виробництва відбувається підрив товар-

ного виробництва і товарно-грошових відносин, 

заснованих на пануванні приватної власності й 

економічної влади матеріального багатства. Вони 

починають іти у відставку, тим самим даючи до-

рогу новому порядкові, де пануватиме не матері-

альне, а духовне виробництво з його специфічним 

соціальним продуктом — знанням, що не визна-

чається вартістю і трудовими відносинами товар-

ного обміну.

Вартість і додану вартість створює абстрактна 

праця, але вона не може створювати ідеї, духовні 

та культурні цінності, робити наукові відкрит-

тя. Для творчості як найважливішої і необхідної 

передумови духовного виробництва необхідна 

свобода, що несумісно з експлуатацією й аб-

страктною працею. Людина знаходить свободу, 

лише коли вона виходить за межі матеріального 

виробництва, коли її праця набуває загального 

характеру, коли здійснюється нерозривна єдність 

індивідуального й суспільного в людській діяль-

ності. Знання є багатством, що ніколи не може 

бути відчужене від свого виробника, воно завжди 

залишається з ним. Знання у своєму виникненні 

є реалізація людської можливості, що констатує 

щось нове і вперше, і в цьому розумінні воно про-

дуктивне, означає процес пізнання, відкривання, 

руху вперед [13, с. 56].

Економіці знань притаманна загальна інте-

лектуалізація та інформатизація суспільно-еко-

номічних відносин. Визначальну роль у розвитку 

цього типу економіки як її первинна ланка віді-

грають інтелектуальні ресурси освіти й науки. С. 

Клімов у книзі «Интеллектуальные ресурсы ор-

ганизации» виділяє наступні ознаки базованої на 

знаннях постіндустріальної економіки (рис. 1).

Рис. 1. Ознаки економіки знань постіндустріального суспільства [14, с. 78]

1-ша стадія — втілене в продуктах і послугах 

знання формує більшу частину створеної суспіль-

ством вартості

Шляхи проходження стадії (набуття ознаки) 
1-й шлях — інтелектуалізація використовува-

них технологій 2-й шлях — підвищення наукоєм-

ності товарів і послуг 3-й шлях — домінування 

на ринку власне інтелектуальних товарів і послуг

2-га стадія — утвердження діяльності, 

пов’язаної з виробництвом, зберіганням, пере-

дачею, використанням знань як визначальної в 

економіці

Освіта і перепідготовка спеціалістів вважа-

ються основним критерієм ефективності і про-

дуктивності економічних систем

3-тя стадія — перетворення «працівників зна-

ння» у домінуючу групу персоналу організацій

 «Працівники знання», які виконують інте-

лектуальну працю, є основою продуктивно зайня-

тих в економіці

Найважливішою організаційно-економіч-

ною умовою підвищення ефективності відтворен-

ня інтелектуальних знань є система адекватних 

інститутів. Діяльність суб’єкта, спрямована на 

виробництво творчих інститутів, яка забезпечує 

скорочення транзакційних витрат, називається 

інституціональним підприємництвом. Просте-

жується двояка роль знання у системі інституці-

онального підприємництва: з одного боку, самі 

інститути є «знаннємістким» продуктом, який 

матеріалізує в собі явні і неявні знання. З іншо-

го — ці «знаннємісткі» продукти сприяють ви-

робництву новітніх знань, створюючи відповідні 

норми і правила. Як відомо, характерним прикла-

дом формування інституційної моделі розвитку 

економіки на інноваційній основі є національна 

інноваційна система.

Тісний зв’язок економіки знань з іннова-

ційними системами яскраво простежується че-

рез сформованість останньої, де основні чотири 

складових інноваційного потенціалу (потенціал 

освоєння знань, потенціал генерування знань, 

потенціал поширення знань і потенційний попит 

на знання) взаємодіють між собою.

Таким чином, національні інноваційні сис-

теми, які здатні забезпечувати синергізм при вза-

ємодії різних складових інноваційного потенці-
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алу, краще стимулюють інноваційний розвиток і 

економічне зростання на основі зазначеного по-

тенціалу. При цьому під потенціалом освоєння 

знань у контексті політики країн ЄС розуміють 

здатність засвоювати нові знання й адаптувати 

імпортні технології [15, с. 111].

Дослідницький потенціал важливий не тіль-

ки для генерування нових знань, але і як меха-

нізм упровадження й освоєння знань. Поширен-

ня знань є основним механізмом, за допомогою 

якого реалізуються економічні вигоди від ін-

вестицій у НДДКР і від збільшення потенціалу 

освоєння знань. Попит на НДДКР та інновації 

є ключовим економічним механізмом, що ініці-

ює процеси генерування багатства в результаті 

НДДКР, а також діяльність з освоєння і поши-

рення знань [16, с. 92].

Важливою умовою також є забезпечення до-

статньо високого обсягу фінансових ресурсів для 

підтримки інновацій з бюджету країни і доходів 

підприємців, добре організований внутрішній ри-

нок і вигідні умови для експортерів.

Такий підхід формує загальний позитивний 

клімат для створення і впровадження інновацій, 

чому також сприяє широка мережа інституцій 

підтримки інновацій у середовищі малих і серед-

ніх підприємств як на загальнодержавному, так і 

на регіональному рівнях.

Отже, можемо визначити наступні особли-

вості економіки знань:

1. Економіка знань — це економіка, що ство-

рює, поширює і використовує знання для забезпе-

чення свого зростання і конкурентоспроможнос-

ті. Це така економіка, у якій знання збагачують усі 

галузі, усі сектори і всіх учасників економічних 

процесів. Вона не тільки використовує знання у 

різноманітній формі, але й створює їх у вигляді 

науково-технічної та різноманітної високотехно-

логічної продукції, кваліфікованих послуг, освіти.

2. Економіка знань пов’язується з високотех-

нологічними галузями, особливо з інформацій-

ними і комунікаційними технологіями. Головне в 

економіці знань — не стільки створити нове зна-

ння, скільки продуктивно його використати.

3. Характер дії економіки знань багато в чому 

залежить від її здатності діяти в мережевій струк-

турі. Зазначене свідчить, що групи будуть фор-

муватися швидше, ніж буде зростати кількість 

транзакцій. Організації, що покладаються на 

зростання транзакцій, будуть неконкурентними в 

економіці знань.

4. У сучасних умовах експертні співтовари-

ства, які оперативно розбирають, аналізують, від-

кидають або підтримують будь-яке твердження, 

утворюють ядро економіки знань та існують прак-

тично з кожної теми, забезпечуючи підтримку, за-

хист, критику і планування майбутнього організа-

ції, навколо якої вони сформувалися.

5. Принципово новим на даному етапі є те, 

що в економіку стали включати не тільки самі 

технології, а й весь механізм виробництва знань, 

тобто економіка знань — це не тільки економіка 

виробництв. Це й університети, і фундаментальна 

наука, і система комунікацій, і патентна система, і 

прикладна наука, дослідження і розробки.

Таким чином, економіка знань — це новий 

формат економіки, який є результатом еволю-

ційного розвитку економічних систем. Осно-

вою економіки знань є сформована національ-

на інноваційна система, яка сприяє розвитку 

всіх сфер матеріального і нематеріального ви-

робництва, в результаті чого у складі виробле-

ної продукції (послуги) зростає частка доданої 

вартості за рахунок інтелектуальної складової 

та змінюється характер людської праці на ко-

ристь творчої та інтелектуальної діяльності, що, 

у свою чергу, є основою для формування інфор-

маційного суспільства.

Висновки і перспективи подальших розвідок. 
Концепція економіки знань стала сьогодні осно-

вною теоретичною базою політики економічного 

зростання. Вона розкриває нову роль і місце ін-

телекту людини в суспільстві. У зв’язку з приско-

ренням темпів розвитку технологій доступність 

знань стає найважливішою умовою для участі 

країни у глобальній конкуренції.

Нові технології можуть позитивно впливати 

на економіку країн, незалежно від рівня їх розви-

тку, про що свідчить досвід Китаю, Індії, Брази-

лії, Ірландії, які за допомогою ефективно діючих 

систем освіти успішно знайшли свої сегменти ін-

формаційних технологій, які дозволяють їм бути 

конкурентоспроможними на світовому ринку. З 

цих позицій успіх України у досягненні конкурен-

тоспроможності з урахуванням переваги економі-

ки знань, залежить від її спроможності якомога 

швидше адаптувати до потреб світової економіки 

свій потенціал у сфері створення, використання 

та розповсюдження знань.
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ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ 
ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПОТЕНЦІАЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ПОТЕНЦІАЛУ 

ОРГАНІЗОВАНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Анотація. У статті розкрито теоретичне обґрунтування концепції потенціалогічного аналізу потен-

ціалу організованості економічної системи.

Ключові слова: потенціал, економічна система, потенціал системи управління, потенціал організова-

ності, потенціалогічний аналіз, модальність, потенції, потенціації.

Summary. The theoretical ground of conception of potentiology analysis of potential of good organization of the 

economic system is exposed in the article.

Key words: potential, economic system, potential of control system, potential of good organization, potentiology 

analysis modality, potencies, potentiality.

Постановка проблеми. На сучасному етапі, 

коли економіка України поступово долає наслід-

ки світової фінансової кризи, досить актуальними 

є питання розгляду потенціалу її розвитку. Дослі-

дження сутності категорії «потенціал» у будь-яких 

її проявах дозволило зробити висновок, що найпо-

ширенішими видами потенціалу, які розглядають 

сучасні науковці, є: економічний, управлінський, 

ресурсний, кадровий, інвестиційний, маркетинго-

вий, фінансовий тощо. Тобто в залежності від цілі 

дослідження кожний з елементів економічної сис-

теми можна розглядати як потенціал її розвитку. 

Незважаючи на велику кількість наукових праць, 

спрямованих на вирішення існуючої проблеми, 

майже поза межами існуючих досліджень залиша-

ється така важлива складова потенціалу економіч-

ної системи, як потенціал її організованості.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання формування загальної теорії потенціа-

лу підіймались у працях Г. Клейнера, І. Отенко, 

Є. Лапіна, Н. Краснокутської та багатьох інших. 

Проблемні питання дослідження аналізу потен-

ціалу економічної системи (ресурсного, кадро-

вого, інвестиційного, інноваційного, тощо) роз-

глянуто у роботах провідних економістів України 

і країн СНД О. Коренкова, В. Котлова, О. Олек-

сюка, І. Отенко, Л. Ревуцького, І. Репіної, 

О. Федоніна та ін. Однак проблема проведення 

якісного аналізу потенціалу організованості еко-

номічної системи потребує постійного удоско-

налення, особливо з точки зору можливості її 

розгляду у рамках потенціалогічного аналізу як 

самостійного виду економічного аналізу, спря-

мованого на цільоспрямовану оцінку потенціалу 

розвитку суб’єкта господарювання.

Мета статті — дослідження загальнотеоре-

тичних підходів до визначення концепції потен-

ціалогічного аналізу потенціалу організованості 

економічної системи. Логіка міркувань призвела 

до необхідності вирішення наступних завдань:

1. Дослідити сутність потенціалу організова-

ності економічної системи та визначити його міс-

це і взаємозв’язок з іншими складовими елемен-

тами потенціалу економічної системи.

2. Провести теоретичний аналіз існуючих під-

ходів до визначення основних напрямків аналізу 

потенціалу організованості економічної системи.

3. Розробити концепцію потенціалогічного 

аналізу потенціалу організованості економічної 

системи.

4. Визначити невирішені проблеми та намі-

тити перспективи їх вирішення у майбутньому.

Рішенню сформульованої проблеми може 

сприяти порівняльний аналіз теоретичних під-

ходів різних науковців до визначення основних 

напрямків аналітичної інтерпретації потенціалу 

організованості.

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи праці 

провідного фахівця у галузі дослідження потенці-

алу підприємств Є. В. Лапіна, зробили висновок, 

що зміст категорії «потенціал» розкривається за-

вдяки двом основним компонентам: об’єктивної 

(ресурсна складова) та суб’єктивної (людські зді-

бності) [1, с. 39].

Отже, при визначенні концептуальних на-

прямів аналізу потенціалів організованості еко-

номічної системи більшою мірою розкривається 

суб’єктивна складова потенціалу, а саме людські 

здібності.

Завдяки найпростішим логічним підходам, 

які опираються на онтологічний і гносеологічний 

розвиток філософії, процес прояви потенціалу 

організованості економічної системи можна зо-

бразити наступним алгоритмом (рис. 1).

З рис. 1 бачимо, що в основі процесу прояву 

потенціалів організованості економічної системи 
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лежить закон організованості (основний закон на-

уки енвіроніки) та ідея доцільності (основна ідея 

організованості за тектологією, основою систем-

них досліджень). Тобто процес прояву потенціалу 

організованості економічної системи залежить від 

цілі, яку переслідує певна людина (керівник) або 

група людей (апарат управління). Інакше кажучи, 

людина (керівник), яка організує підприємство, 

згруповує інших людей для реалізації поставле-

ної цілі [2, с. 39]. За таким підходом головне місце 

при дослідженні потенціалів організованості за-

ймає потенціал системи управління.

Отак, при розробці концепцій потенціалогіч-

ного аналізу потенціалу організованості перше міс-

це займає дослідження потенціалу системи управ-

ління. Зазначимо, що від поступового розвитку 

потенціалу системи управління залежить і розвиток 

усіх складових потенціалу економічної системи.

Вищевикладене спонукає до необхідності ви-

значення концептуальних напрямків потенціало-

гічного аналізу потенціалу організованості еко-

номічної системи. У даному контексті, в першу 

чергу, на арені дослідження з’являються такі скла-

дові потенціалу економічної системи, як ресурси: 

людські, матеріальні, нематеріальні та ін.

З огляду на загальне визначення «організа-

ції», за підходом І. П. Отенко, — «це сукупність 

процесів або дій, що ведуть до утворення і вдоско-

налення взаємозв’язків між частинами цілого; це 

об’єднання людей, які спільно реалізують програ-

му або мету і діють на основі певних правил або 

процедур» [3, с. 128].

Тобто будь-який із критеріїв модальності по-

тенціалу системи управління може проявлятися за 

наявності певних ресурсів, упорядкованих відпо-

відно до свідомості і навичок управлінського пер-

соналу. Дану гіпотезу підтверджує висловлювання 

провідного вченого К. Друри, який твердить, що 

«позитивно оцінити організаційний потенціал і 

відповідно роботу керівництва підприємства не 

можна, якщо погіршуються показники, що харак-

теризують «людський фактор» [4, с. 421].

За позицією професора О. Г. Чувардинсько-

го, яка базується на підтвердженні ідей відомого 

вченого І. Ансоффа, «теорія організаційного по-

тенціалу може бути застосована лише до тих ор-

ганізацій, що гостро реагують на всі зміни в зо-

внішньому середовищі. При цьому для кожного 

конкретного випадку має встановлюватися опти-

мальна частота організаційних змін або перебудов 

в організації» [5, с. 55].

Систематизація існуючих ідей різних вчених 

щодо наповнення сутнісної характеристики по-

тенціалу організованості (у працях вчених — ор-

ганізаційного потенціалу, або потенціалу орга-

нізаційної структури) дозволила визначити його 

наступні загальні риси:

— акцент на системі управління, розподілі 

функцій, професійних та особистих якостях ке-

рівників, організаційному кліматі, організаційній 

культурі, інформаційному потенціалі [6–11];

— невикористані чи неефективно використо-

вувані ресурси [12; 13];

— вигода для акціонерів та здатність зберіга-

ти певний рівень сталості або певну ефективність 

при різних змінах чинників зовнішнього сере-

довища [14];

— виокремлення провідних параметрів (так 

званих параметрів порядку), в які вбудовуються 

інші параметри та процеси [15];

— людський фактор: апарат управління та ка-

дрове забезпечення [4; 8; 11; 15];

— ціль і кінцеві результати діяльності підпри-

ємства у співставленні з динамікою показників 

стану   адміністративного персоналу і показника-

ми соціальної відповідальності [7; 11; 13; 15];

— залежність від стратегії підприємства [11];

— складна сукупність великої кількості вза-

ємозалежних елементів [13], у [16]: система тех-

нологічного, економічного, організаційного та со-

ціального блоків;

— наукові розробки, інновації, освіта, інфор-

маційно-комунікаційні технології [7];

— розвиток мотивації, реструктуризація [14];

— фундамент для реалізації економічного по-

тенціалу підприємства [17].

Визначення загальних рис сутнісної характе-

ристики потенціалу організованості дозволяє зро-

бити висновок, що більшість авторів акцентують 

увагу на системі управління, спрямованості її дії на 

упорядкування праці персоналу підприємства шля-

хом налагодження якісних функціональних зв’язків 

для досягнення встановлених цілей діяльності під-

приємства під впливом зовнішнього середовища.

Проміжними ланками у даних взаєминах ви-

ступають: ресурси підприємства (матеріальні і не-

матеріальні), стратегія підприємства, мотивація 

персоналу, інновації та ін.

Рис. 1. Процес прояву потенціалів організованості 

та функціональних зв’язків економічної системи
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Погоджуючись з думкою А. Л. Сабадирьо-

вої, зазначимо, що якість організації визначених 

процесів складає фундамент для реалізації еко-

номічного потенціалу підприємства. Розширю-

ючи її підхід, визначимо не тільки економічний 

потенціал, а увесь сукупний потенціал економіч-

ної системи.

Отже, власне визначення може бути сформу-

льовано наступним чином: потенціал організо-

ваності — це спрямована дія системи управління 

до налагодження ефективних процесів взаємодії 

наявними ресурсами (матеріальними, нематері-

альними) шляхом якісного упорядкування праці 

наявних кадрів організації, розподілу функціо-

нальних зв’язків з метою досягнення певних ці-

лей під впливом зовнішнього середовища.

Пропоноване визначення узагальнює існую-

чі підходи до тлумачення поняття «організацій-

ний потенціал», базується на системному підході, 

взаємопов’язує основні складові потенціалу еко-

номічної системи: людину і ресурси, і акцентує 

увагу на досягненні певних цілей під впливом зо-

внішнього середовища. Відмінною рисою пропо-

нованого визначення є реалізація ідеї системності 

до визначення структурних складових потенціалу 

організованості економічної системи.

Надалі перейдемо до визначення характерис-

тик, властивих потенціалу організованості з ме-

тою подальшого формування концепції потенці-

алогічного аналізу даного структурного елемента 

потенціалу економічної системи.

Для цього скористуємось інформацією, пода-

ною у працях [1; 3–11], та систематизуємо її у табл. 1.

Отже, інформація, наведена у табл. 1, до-

зволяє говорити про прояви ефекту модального 

круговороту потенціалу організованості [18]. Тоб-

то кожна з властивостей структурних складових 

потенціалу організованості стає потенцією-уні-

версалією і при досягненні поставленої цілі може 

реалізовуватися різноманітно, а сама можливість 

прояву певної властивості щодо реалізації визна-

ченої цілі стає альтернативою.

Вищевикладене спонукає до необхідності 

проведення потенціалогічного аналізу потенціа-

лу організованості та вироблення наступної його 

концепції (рис. 2), яка базується на дотриманні 

його головних принципів: модальності і потенціа-

ції і узагальнює у собі основні структурні елемен-

ти потенціалу економічної системи.

Висновки. Пропонована концепція сформова-

на відповідно до основних ідей науки потенціало-

гії і передбачає визначення критеріїв модальності 

потенціалу організованості економічної системи 

(необхідне, реальне, можливе) шляхом визна-

чення напрямів потенціації — структуризація, ре-

конструкція і конструкціонування, які було роз-

глянуто у [18]. При формуванні даної концепції до 

взаємодії узяті усі елементи економічної системи, 

але головними компонентами виступають: апарат 

управління, організаційна структура економічної 

системи і функціональні зв’язки. Саме ці струк-

турні складові потенціалу економічної системи, за 

Рис. 2. Концепція потенціалогічного аналізу потенціалу організованості економічної системи
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Таблиця 1

Проява властивостей потенціалу організованості серед його структурних елементів
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логікою пропонованого дослідження, здійснюють 

першочерговий вплив на її цільову спрямованість. 

Відмінною особливістю пропонованої концепції є 

дотримання головних принципів потенціалогічно-

го аналізу: модальності і потенціації.

Перспективами подальших досліджень у зазна-

ченої галузі є моделювання методик потенціалогіч-

ного аналізу потенціалу організованості економіч-

ної системи за обраним концептуальним підходом.
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МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ У ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ

Анотація. У статті розглянуто методи аналізу ефективності інвестицій у енергозберігаючі заходи. 

Детально обґрунтовано критерії порівняння ефективності інвестиційного процесу підвищення енергоефек-

тивності промислового підприємства.

Ключові слова: інвестиції, енергозберігаючі заходи, енергоефективність, критерії, інвестиційний процес.

Summary. In article methods of the analysis of efficiency of investments into power saving up actions are 

considered. Criteria of comparison of efficiency of investment process of increase of power efficiency of the industrial 

enterprise are in detail proved.

Key words: the investments which are power saving up actions, power efficiency, criteria, investment process.

Постановка проблеми. В умовах зростання 

вартості на енергоносії та значної енергоємнос-

ті сучасних виробництв гостро постає проблема 

енергозбереження та вибору пріоритетних на-

прямів інвестування коштів у проекти підвищен-

ня енергоефективності підприємств. Ефективне 

конкурування та підвищення рентабельності 

підприємства в сучасних умовах можливе лише 

шляхом зниження собівартості продукції. Про-

цес енергозбереження потрібно оцінювати комп-

лексно, враховуючи всі наслідки інвестування: 

економічні, технічні, екологічні, організаційні, 

комерційні та інші.

Аналіз останніх наукових досліджень. Су-

часні літературні джерела [1–5] дозволяють ви-

брати необхідні методи розрахунку економічної 

ефективності, але не охоплюють всіх критеріїв 

оцінки для проведення аналізу. У ДСТУ [1] на-

ведена нормативна методика оцінки економіч-

ної ефективності енергозберігаючих заходів, 

але не розкрито шляхи знаходження параметру 

внутрішньої норми ефективності, не враховано 

організаційні і виробничі особливості процесу. 

Широке коло питань для досліджень методик 

оцінки ефективності енергозберігаючих заходів 

висвітлено у роботах вітчизняних і зарубіжних 

вчених, зокрема, А. І. Єремкіна [2], О. А. Кучарі-

на [3], А. Н. Дмитрієва [4], В. В. Бевза [7], у нор-

мативній документації [5; 6]. Однак недостатньо 

досліджені питання оцінки технічних, екологіч-

них, виробничих та економічних критеріїв у су-

купності, альтернативного порівняння вкладен-

ня коштів у інші інвестиційні проекти.

Саме тому потребують подальшого дослі-

дження критерії відбору інвестиційних проектів 

енергозбереження та удосконалення методоло-

гії визначення ефективності енергозберігаючих 

заходів.

Мета роботи. Метою статті є обґрунтування 

критеріїв оцінки та удосконалення методології 

визначення ефективності інвестицій у енергозбе-

рігаючі проекти.

Виклад основного матеріалу дослідження. Уза-

гальнюючий показник економічної ефективності 

енергозберігаючих заходів на підприємстві, що 

функціонує Е
f
, можна визначити, використовую-

чи методику, запропоновану у [3]:

 f

V C V C
E

S S
0 0 1 1

0 1

1 100%
⎛ ⎞⋅ ⋅

= ÷ − ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

, (1)

де V
0
, V

1
 — відповідно об’єми виробництва одно-

типної продукції до і після енергетичної модер-

нізації; С
0
, С

1
 — ціна одиниці продукції до і після 

модернізації; S
0
, S

1
 — собівартість виробництва 

продукції.

При незмінній ціні на продукцію і сталих 

об’ємах виробництва узагальнюючий показник 

економічної ефективності енергозберігаючих 

заходів буде визначатися лише як співвідно-

шення собівартостей виробництва до і після 

модернізації.

У зв’язку з тим, що сучасне підприємство об-

межене у коштах, виникає потреба у моделюванні 

наслідків інвестування та детальному обґрунтуван-

ні кожного критерію вибору (рис. 1). Тільки після 

вибору ряду заходів із енергозбереження стає мож-

ливим визначення узагальнюючого показника Е
f
.

Першочерговим кроком у порівнянні є 

економічний критерій. Зразу потрібно відхи-

ляти проекти, у яких занадто великий період 

окупності, малий прибуток або нарощений до-

хід значно переважає дисконтований дохід від 

енергозберігаючих заходів. Згідно з [5] осно-

вним критерієм порівняння незалежних та аль-

тернативних проектів є NVP — чистий приведе-

ний прибуток (табл. 1).

Простий період окупності Т
ОК

 визначиться за 

формулою:

 OK

E
T

З
= , (2)

де Е — економія, отримана від реалізації енерго-

зберігаючих заходів, грн., З — затрати на реаліза-

цію енергозберігаючих заходів у грн.
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Рис. 1. Критерії відбору інвестиційних проектів 

енергозбереження на промислових підприємствах

Таблиця 1

Принципи вибору енергозберігаючих заходів за економічним критерієм [5]

Кількість 
проектів

Взаємозалежність 
проектів

Обмеження Критерій
Принцип 
відбору

Необхідність 
ранжування

один проект незалежний

немає NPV

IRR

T
OK

NPV > 0

IRR > k

T
OK

 > 1

не потребує

не потребує

не потребує

декілька 

проектів

незалежні

немає

за витратами

NPV

IRR

T
OK

T
OK

NPV > 0

IRR > k

T
OK

 > 1

не потребує

не потребує

не потребує

потребує

залежні

немає NPV

T
OK

З мах NPV

З min T
OK

не потребує

не потребує

альтернативні немає NPV З мах NPV не потребує

де IRR — внутрішня норма прибутковості.

Одночасно необхідно здійснювати пере-

вірку відповідності запропонованих заходів 

технічним критеріям: чи немає порушень нор-

мативної документації, пожежних, санітарних, 

будівельних норм.

Заходи однакової природи дії необхідно по-

рівнювати за локальними технічними характе-

ристиками, наприклад, теплову ізоляцію — за 

теплопровідністю, теплові утилізатори — за кое-

фіцієнтом утилізації тепла.

Якщо реалізація заходу потребує значних 

трансформацій, необхідно здійснити перевір-

ку на технічну можливість упровадження. Для 

будівель і споруд головним критерієм ефектив-

ності реалізації енергозберігаючих заходів є пи-

томі теплові енергетичні споживання за рік. У 

відповідності з даним показником будівлі мар-

куються за класом енергетичної ефективності: 

A, B, C, D, E, F. Сучасна будівля, що будується 

або реконструюється, повинна мати енергетич-

ну ефективність не нижче С.

Аналіз за виробничим критеріям включає 

в себе порівняння заходів за необхідністю вне-

сення змін у виробничий процес і за ступенем 

переробки сировини та за кінцевою якістю про-

дукту.

Не менш важливим у сучасних умовах є по-

рівняння заходів за екологічністю. Зменшення 

відходності виробництва і ділянок для їх складу-

вання є очевидним наслідком ефективності інвес-

тицій. Але не менш важливим є ефект зменшення 

викидів вуглекислого газу в атмосферу на підпри-

ємствах, де генерується теплова або електрична 

енергія. Величина викидів в атмосферу при виро-

бленні 1 тис. кВт/год електроенергії визначається 

за даними [5] (табл. 2).

Величина зменшення викидів в атмосферу 

від економії електроенергії, кг:

 вик вик і заг ел ен
і

М h W
4

. . .

1=

= ⋅Δ∑ , (3)

де h
вик. і

 — питомі викиди твердих часток, оки-

су вуглецю, окислів азоту, окислів сірки, кг/

тис. кВт/год; ΔW
заг.ел.ен

 — економія електроенер-

гії від упровадження енергозберігаючих заходів, 

тис. кВт/год/рік.

Проблема відсутності кваліфікованого пер-

соналу та необхідного обладнання або інструмен-

тів для їх роботи формує організаційні обмеження 

у виборі енергозберігаючих заходів. Не менш важ-
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дів в атмосферу при виробленні одиниці еклек-

тичної енергії.

Аналіз наведеної інформації розкриває подаль-

ші шляхи дослідження — це створення експерт-

но-аналітичної моделі вибору енергозберігаючих 

заходів для підприємства, що охопила б наведені 

критерії, їх кількісні і якісні характеристики та да-

вала можливість здійснити ґрунтовний розрахунок 

енергомодернізації промислового підприємства.
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Таблиця 2

Класифікація будинків за енергетичною ефективністю [6]

Класи енер-

гетичної 

ефективнос-

ті будинку

Різниця в % розрахункового 

або фактичного значення 

питомих тепловитрат q
буд

 

від максимально допустимого 

значення Е
mах

,

[(q
буд

 – Е
mах

)/Е
mах

] × 100 %

Рекомен-

дації

А Мінус 50 та менше

В Від мінус 49 до мінус 10

С Від мінус 9 до плюс 5

D Від плюс 6 до плюс 25 Провести 

термомо-

дернізацію

будівлі

Е Від плюс 26 до плюс 75

F Плюс 76 та більше

Таблиця 3

Величина викидів в атмосферу при виробленні 
1 тис. кВт/год електроенергії [5]

1 викиди твердих часток 4,4 кг/тис. кВт/год

2 окису вуглецю СО
2

0,5 кг/тис. кВт/год

3 окислів азоту NO
x

2,2 кг/тис. кВт/год

4 окислів сірки SO
2

9,9 кг/тис. кВт/год

ливим є часовий чинник — термін упровадження 

вибраних заходів з енергозбереження.

Тільки після детального аналізу наведеної 

сукупності критеріїв робиться висновок про при-

йнятність певного комплексу енергозберігаючих 

заходів для даного промислового підприємства 

і здійснюється розрахунок узагальнюючого по-

казника Е
f
.

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Наведено узагальнюючий показник ефек тивності 

енергозберігаючих заходів Е
f
. Обґрунтовано кри-

терії відбору інвестиційних проектів енерго-

збереження на промислових підприємствах, що 

передують розрахунку показника Е
f
. Показано 

принцип вибору енергозберігаючих заходів за 

економічним критерієм, класифікацію будинків 

за енергетичною ефективністю, величину вики-
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НЕЧІТКО-МНОЖИННИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РИЗИКУ 
БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. У статті розглянуто проблему аналізу ризику банкрутства підприємств. Викладено нечіт-

ко-множинний підхід до оцінки ризику банкрутства, описуються передумови доцільності застосування на-

званого підходу в умовах економіки України.

Ключові слова: банкрутство, нечітка множина, лінгвістична змінна, нечітко-множинний підхід, мо-

дель, ризик, міра ризику.

Summary. The article deals with the problem of risk analysis of bankruptcy of the enterprises. The indistinct-plural 

approach to an estimation of risk of bankruptcy of the enterprise is setup, the prerequisites of expediency consideration 

and application of given approach in conditions of economy of Ukraine are described.

Key words: bankruptcy, indistinct set, linguistic variable, indistinct-plural approach, model, risk, risk degree.

Постановка проблеми. Однією з актуальних 

проблем сучасної економіки будь-якої держави є 

аналіз фінансового стану, оцінка ризику банкрут-

ства підприємства, його прогнозування та своєчасна 

профілактика. У сучасній економіці, коли підпри-

ємницька діяльність більшою мірою фінансуєть-

ся за рахунок позикових коштів, для кредиторів та 

інвесторів є вкрай важливим оцінювати міру ризи-

кованості вкладень і ймовірність втрат. Основною 

причиною повної або часткової втрати коштів при 

їх інвестуванні є банкрутство підприємства, в яке ці 

кошти були вкладені (в тій чи іншій формі). Тому 

перед кредиторами та інвесторами гостро стоїть 

проблема своєчасної оцінки ймовірності банкрут-

ства контрагентів для запобігання можливих втрат.

Фахівці банків зацікавлені в отриманні 

прогнозу банкрутства з метою оцінки ризику, 

пов’язаного з наданням підприємству кредитів. 

Інвестори хотіли б знати, який у цілому фінансо-

вий стан підприємства і наскільки ймовірна втра-

та вкладених ними капіталів. Власників і керів-

ництво підприємства цікавить об’єктивна оцінка 

його фінансового стану та необхідність тих чи 

інших кроків для його поліпшення. Завдання ви-

бору надійного ділового партнера також вимагає 

оцінки можливих претендентів з позицій міцності 

їх фінансового становища.

Не винятком є і економічний ринок України, 

підприємства якого останнім часом опинилися в 

тяжкому економічному становищі. Це пов’язано 

не тільки із загальною ситуацією в країні, світо-

вою кризою, а й зі слабкістю фінансового управ-

ління на підприємствах. Відсутність навичок 

адекватної оцінки власного фінансового стану, 

аналізу фінансових наслідків прийнятих рішень 

поставили багато вітчизняних підприємств на 

грань банкрутства. Отже, знання методів фінан-

сового аналізу, вміння розробити план оздоров-

лення підприємства стали необхідною передумо-

вою ефективного управління організацією.

Адекватні математичні моделі для управлін-

ня фінансовою безпекою вимагають всебічного 

врахування факторів невизначеності, пов’язаних 

з особливостями функціонування підприємств у 

сучасних ринкових умовах:

— цільових умов (наявність якісно визначе-

них цілей прийняття рішень, психологічні аспек-

ти прийняття людиною запропонованих рішень);

— модельованих об’єктів та предметних об-

ластей (конфліктна природа, наявність лінгвіс-

тичної, експертної інформації, що описує об’єкт, 

обмеження на ресурси);

— вихідної та поточної інформації про про-

цеси, що відбуваються (протиріччя, неточність, 

нечіткість, неоднозначність).

Вплив названих факторів ускладнює отримання 

необхідних правильних та обґрунтованих рішень. Це 

обумовлює практичну важливість обробки нечітких 

даних та необхідність використання нечітко-мно-

жинного підходу, який дозволяє вирішувати широке 

коло задач управління. При цьому надає можливість 

з єдиних позицій описати як кількісно, так і якісно 

інформацію про об’єкти, враховувати нечіткість да-

них, мультиплікативний вплив факторів невизначе-

ності, вплив ризиків та суб’єктивних рішень, підви-

щуючи адекватність отримуваних рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необ-

хідність використання математичних підходів до 

моделювання та обробки нечітких даних на осно-

ві експертних оцінок, нечітких множин, логічно-

го підходу були обґрунтовані в працях дослідників 

Л. Заде, Д. Дюбуа, О. О. Недосекіна, Ю. П. Зай-

ченко, Р. Р. Ягера, Р. А. Алієва, Б. М. Герасимова, 

А. П. Ротштейна, В. П. Бочарнікова, А. В. Мат-

війчука, О. Є. Голоскокова, Л. М. Петренко, 

О. Ю. Прокопенка та інших.

Метою статті є аналіз методу оцінки ризику 

банкрутства підприємства за допомогою апарату 

нечітко-множинної логіки та можливість його за-

стосування в умовах економіки України.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Ді-

яльність суб’єкта підприємницької діяльності 

в ринкових умовах завжди пов’язана з ризиком 

втрати капіталу від отримання збитків від госпо-

дарювання. В результаті таких втрат виникає не-

спроможність підприємства розраховуватися за 

своїми борговими зобов’язаннями і як наслідок — 

його банкрутство.

Взагалі, поняття «банкрутство» трактується 

по-різному. Згідно із Законом України «Про від-

новлення платоспроможності боржника або ви-

знання його банкрутом» під поняттям банкрут-

ство розуміють «визнану господарським судом 

неспроможність боржника відновити свою плато-

спроможність та задовольнити визнані судом ви-

моги кредиторів не інакше як через застосування 

ліквідаційної процедури» [1, с. 440].

Банкрутство підприємства є результатом не-

гативного впливу зовнішніх (екзогенних) та вну-

трішніх (ендогенних) чинників.

Розглянемо та проаналізуємо метод оцінки 

ризику банкрутства підприємства з використан-

ням апарату нечіткої логіки, запропоновану док-

тором економічних наук О. О. Недосекіним [2].

Експерт будує лінгвістичну змінну зі своєю 

терм-множиною значень. Наприклад, «Рівень ме-

неджменту» може мати наступну терм-множину 

значень: «Дуже низький, Низький, Середній, Ви-

сокий, Дуже високий».

Для того, щоб конструктивно описати лінг-

вістичну змінну, експерт вибирає відповідну 

кількісну ознаку — наприклад, сконструйований 

спеціальним чином показник рівня менеджменту, 

який приймає значення від нуля до одиниці.

Далі експерт кожному значенню лінгвістичної 

змінної, яка за побудовою є нечіткою підмножи-

ною значень інтервалу [0, 1], ставить у відповід-

ність функцію приналежності тієї чи іншої нечіткої 

множини. Як правило, це трапецеїдальна функція 

приналежності. Верхня основа трапеції відповідає 

повній впевненості експерта в правильності кла-

сифікації, а нижня — впевненості в тому, що ніякі 

інші значення інтервалу [0, 1] не потрапляють до 

вибраної нечіткої множини (рис. 1). На цьому опис 

лінгвістичних змінних закінчується [3, с. 3].

Нечітко-множинний метод, відомий також, 

як матричний метод, складається з наступних 

етапів.

Етап 1 (Відбір показників). Формування на-

бору окремих показників, які є найважливішими 

для оцінювання фінансової безпеки підприєм-

ства. Щоб уникнути дублювання показників з по-

гляду їх значущості для аналізу, відібрані показни-

ки повинні оцінювати різні сторони фінансової 

діяльності підприємства.

Фінансова безпека підприємства (Y) може 

бути оцінена на основі значень узагальнених груп 

показників (факторів):

Рис. 1. Трапецеїдальна функція приналежності. 

Джерело: [4, с. 105]

 ( )YY f X X X X
1 2 3 4
, , ,= , (1)

де X
i
 — відповідна i-та група показників.

У свою чергу, комплексне значення кожної із 

вказаних груп показників може бути розраховане 

за наступними коефіцієнтами (таблиця 1).

 ( )i i i ijX f X X i N j M
1
,..., , 1, , 1,= = = , (2)

де N — кількість узагальнених груп (N = 4); M — 

кількість показників в групі.

Так, фінансова стійкість (X
1
) може бути оці-

нена за наступними показниками: показник фі-

нансового левериджу (ризику) X
11

, коефіцієнт 

фінансової незалежності (автономії, власного 

капіталу) X
12

, коефіцієнт фінансової стабільності 

X
13

, коефіцієнт позичкового капіталу X
14

:

 ( )X f X X X X
1 1 11 12 13 14

, , ,= . (3)

Ліквідність та платоспроможність (X
2
) може 

бути оцінена за наступними показниками: ко-

ефіцієнт абсолютної ліквідності X
21

, коефіцієнт 

поточної (загальної) ліквідності (покриття) X
22

, 

коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності X
23

, 

співвідношення дебіторської та кредиторської за-

боргованості X
24

:

 ( )X f X X X X
2 2 21 22 23 24

, , ,= . (4)

Ділова активність (X
3
) може бути оцінена за 

наступними показниками: коефіцієнт оборотнос-

ті активів X
31

, коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості X
32

, коефіцієнт оборотності влас-

ного капіталу X
33

:

 ( )X f X X X
3 3 31 32 33

, ,= . (5)

Ефективність управління (X
4
) може бути оці-

нена за наступними показниками: коефіцієнт 

рентабельності активів X
41

, коефіцієнт рентабель-

ності власного капіталу X
42

, показник розвитку 

підприємства X
43

:

 ( )X f X X X
4 4 41 42 43

, ,= . (6)
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Таблиця 1

Групи показників (факторів) фінансової безпеки підприємства

Групи факторів Показники Позначення

1 2 3

Фінансова стійкість (Х
1
)

Показник фінансового левериджу (ризику) Х
11

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії, власного капіталу) Х
12

Коефіцієнт фінансової стабільності Х
13

Коефіцієнт позичкового капіталу Х
14

Ліквідність та платоспро-

можність (Х
2
)

Коефіцієнт абсолютної ліквідності Х
21

Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності (покриття) Х
22

Коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності Х
23

Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості Х
24

Ділова активність (Х
3
)

Коефіцієнт оборотності активів Х
31

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості Х
32

Коефіцієнт оборотності власного капіталу Х
33

Ефективність управління 

(Х
4
)

Коефіцієнт рентабельності активів Х
41

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу Х
42

Показник розвитку підприємства Х
43

Джерело: [5, с. 3–4].

Наведений набір показників є одним із мож-

ливих варіантів і може формуватися експертом ін-

дивідуально для кожного окремого підприємства 

з урахуванням його специфіки [6, с. 4–5].

Етап 2 (Значимість). Кожному показнику X
i 

ставиться у відповідність рівень його значимості r
i
 

для аналізу. Щоб оцінити цей рівень, необхідно роз-

ташувати всі показники в порядку спадання значи-

мості таким чином, щоб виконувалося правило:

 nr r r
1 2

...≥ ≥ ≥ . (7)

Якщо система показників проранжована в 

порядку спадання їхньої важливості, то значи-

мість i-го показника можна визначити за прави-

лом Фішберна [7]:

 
( )
( )i

i

N i
r i N

N N

2 1
, 1,

1

− +
= =

+
,  (8)

де r
i
 — значення розрахованого рангу i-го показ-

ника; N — загальна кількість груп показників, для 

яких розраховуються ранги; i — порядковий но-

мер показника (в порядку їх значимості).

Правило Фішберна відображає той факт, що 

про рівень значимості показників не відомо нічо-

го, крім їх значимості відносно один одного. Тоді 

оцінка (8) відповідає максимуму ентропії наявної 

інформаційної невизначеності про об’єкт дослі-

дження, тобто дозволяє прийняти найкращі оці-

ночні рішення в найгіршій інформаційній ситуації.

 i
i

r
4

1

1
=

=∑ , (9)

де r
i
 — ваги факторів фінансової безпеки підпри-

ємства, i 1,4=  [8, с. 106].

При цьому будемо вважати, що усі показники 

в групах є рівнозначними між собою, тобто вагові 

коефіцієнти для них будуть однаковими:

 ijr i N j M
M

1
, 1, , 1,= = = . (10)

Тобто маємо наступні ваги для груп показників:

 r r r r
1 2 3 4

2 3 1 1
, , ,

5 10 5 10
= = = = . (11)

Розрахунки вагових коефіцієнтів груп наве-

дені в таблиці 2.

Етап 3 (Лінгвістичні змінні та нечіткі множини).

Лінгвістична змінна E «Стан підприємства» 

має п’ять значень:

E
1
 — нечітка підмножина станів «граничного 

неблагополуччя»;

E
2
 — нечітка підмножина станів «неблагопо-

луччя»;

E
3
 — нечітка підмножина станів «середньої 

якості»;

E
4
 — нечітка підмножина станів «відносного 

благополуччя»;

E
5
 — нечітка підмножина станів «граничного 

благополуччя».

Відповідна змінній E лінгвістична змінна G 

«Ризик банкрутства» також має п’ять значень:

G
1
 — нечітка підмножина станів «граничний 

ризик банкрутства»,

G
2
 — нечітка підмножина станів «міра ризику 

банкрутства висока»,

G
3
 — нечітка підмножина станів «міра ризику 

банкрутства середня»,

G
4
 — нечітка підмножина станів «міра ризику 

банкрутства низька»,
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Таблиця 2

Розрахунок вагових коефіцієнтів для груп показників

Група
Вага 

групи
Показник Вага показника

Фінансова стійкість 2/5

Показник фінансового левериджу 0,25

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії, власного капіталу) 0,25

Коефіцієнт фінансової стабільності 0,25

Коефіцієнт позичкового капіталу 0,25

Ліквідність та плато-

спроможність
3/10

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможність) 0,25

Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності (покриття) 0,25

Коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності 0,25

Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості 0,25

Ділова активність 1/5

Коефіцієнт оборотності активів 0,33

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 0,33

Коефіцієнт оборотності власного капіталу 0,33

Ефективність управ-

ління
1/10

Коефіцієнт рентабельності активів 0,33

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 0,33

Показник розвитку підприємства 0,33

Джерело: [9, с. 8].

G
5
 — нечітка підмножина станів «ризик бан-

крутства незначний».

Носій множини G — показник міри ризику 

банкрутства g — приймає значення від нуля до 

одиниці за означенням.

Для довільного окремого фінансового або 

управлінського показника X
i
 задають лінгвістич-

ну змінну B
i
 «рівень показника X

i
» на наступній 

терм-множині значень:

B
i1
 — підмножина «дуже низький рівень по-

казника X
i 
»,

B
i2
 — підмножина «низький рівень показни-

ка X
i
»,

B
i3
 — підмножина «середній рівень показни-

ка X
i
»,

B
i4
 — підмножина «високий рівень показни-

ка X
i
»,

B
i5
 — підмножина «дуже високий рівень по-

казника X
i
».

Таким чином, отримаємо нечіткі числа виду 

трапецій. При цьому чіткий рівень показника є 

верхньою основою трапеції, перехідний (з одного 

рівня на інший) — нижньою [10, с. 46].

Нечіткі описи в структурі моделі виникають 

у зв’язку з невпевненістю експерта, яка вини-

кає в ході класифікації рівня факторів. В тако-

му разі використання нечітких множин поля-

гає в наступному: а) фіксують деякий показник 

(фактор); б) на обраному носії фактора будують 

лінгвістичну змінну «Рівень показника» зі своєю 

множиною значень.

Етап 4 (Класифікація міри ризику). Будують 

класифікацію поточного значення g показника 

міри ризику як критерій розбиття цієї множини 

на нечіткі підмножини (таблиця 3).

Етап 5 (Класифікація значень показників). 

На даному етапі будується класифікація поточних 

значень х показників Х як критерій розбиття по-

Таблиця 3

Класифікація міри ризику

Джерело: [11, с. 107].

вної множини їх значень на нечіткі підмножини 

виду В. Один із прикладів такої класифікації на-

ведено нижче (табл. 4). У клітинах таблиці стоять 

трапецеїдальні нечіткі числа, які характеризують 

відповідні функції приналежності.

Етап 6 (Оцінка рівня показників). Прово-

диться оцінка поточного рівня показників і отри-

мані результати записують в таблицю виду 4.

Етап 7 (Класифікація рівня показників). На 

цьому етапі проводять класифікацію поточних 

значень х за критерієм таблиці, побудованої на 

етапі 5. Результатом проведеної класифікації є та-
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5. Абсолютна фінансова безпека (AFS) — фі-

нансовий стан підприємства стабільний, такий, 

що швидко розвивається, характеризується до-

сить високим рівнем платоспроможності у порів-

нянні з іншими підприємствами [14, с. 11–12].

Отже, результатом класифікації отриманого 

значення показника є лінгвістичний опис міри 

ризику банкрутства і ступеня впевненості експер-

та в правильності його класифікації.

Висновки. Таким чином, розглянута модель 

характеризується гнучкістю та адаптивністю до 

мінливих ринкових умов. Запропонований метод 

надає можливість налаштування моделі на кон-

кретні умови і специфіку роботи аналізованого 

підприємства, особливості економіки регіону, що 

вигідно відрізняє нечітко-множинний підхід від 

розроблених раніше аналогічних підходів. Крім 

того, застосування вказаної нечіткої моделі дозво-

ляє здійснювати ранжування суб’єктів господарю-

вання за значеннями їхнього показника міри ризи-

ку до того чи іншого стану фінансової безпеки.

Використання моделі на основі нечітко-мно-

жинного підходу сприятиме отриманню обґрунто-

ваних даних про сучасний стан фінансової безпеки 

економічних систем та відповідних рекомендацій 

щодо формування стратегій управління ними.

Нечітко-множинна модель є більш ефектив-

ною, оскільки застосування нечітких множин для 

аналізу міри можливого ризику банкрутства до-

зволяє враховувати невизначеність економічних 

систем, неоднорідність даних, використовувати в 

процесі роботи як кількісні, так і якісні показни-

ки. Таким чином, застосування апарату нечітких 

множин дозволяє провести більш комплексну та 

точну оцінку стану підприємства.
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Таблиця 4

Поточний рівень показників

Показник Поточне значення
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х
i

… …

Х
N

х
N

Джерело: [12, с. 107].

блиця значень λ
ij
 — рівнів належності носія x

i
 не-

чітким підмножинам B
j
.

Етап 8 (Оцінка міри ризику). Тут виконують-

ся обчислювальні операції для оцінки міри ризи-

ку банкрутства g: 

 
N

j i ij
j i

g g r
5

1 1= =

= λ∑ ∑ , (12)

де

 ( )jg j0,9 0,2 1= − ⋅ − . (13)

Сенс застосування формул (12) і (13) полягає в 

наступному. Спочатку оцінюють вагу тієї чи іншої 

підмножини з B в оцінці стану підприємства E і в 

оцінці міри ризику G. Ці ваги далі використовують у 

зовнішній сумі для визначення середнього значен-

ня показника g, де g
j
 є не що інше, як середня оцінка 

з відповідного діапазону таблиці 3 етапу 4 [13, с. 7].

Етап 9 (Лінгвістичне розпізнавання). За 

отриманим значенням роблять висновки про міру 

ризику банкрутства підприємства.

Класифікують отримане значення міри ри-

зику на базі даних таблиці 3. Для оцінки комп-

лексного показника рівня фінансової безпеки 

підприємства формалізують вигляд показника 

міри ризику, тобто описують ті рівні, за якими 

буде проводитися комплексна оцінка рейтингу 

підприємства. Ґрунтуючись на типах фінансової 

стійкості, виділяють наступні нечіткі підмножини 

рівня фінансової безпеки підприємства:

1. Фінансова небезпека (FunS) — підприєм-

ство характеризується як таке, що має дуже низь-

ку фінансову стійкість, воно знаходиться на межі 

банкрутства, за якого запаси і витрати більші від 

суми власних оборотних коштів, кредитів під то-

варно-матеріальні цінності.

2. Хитлива фінансова безпека (LFS) — ситу-

ація, за якої відбувається порушення платоспро-

можності, але зберігається можливість відтво-

рення рівноваги платіжних засобів і платіжних 

зобов’язань за рахунок залучення тимчасово віль-

них джерел засобів в оборот підприємства.

3. Нормальна фінансова безпека (NFS) — га-

рантується платоспроможність підприємства. Се-

редня фінансова стабільність.

4. Висока фінансова безпека (HFS) — під-

приємство характеризується високою фінансо-

вою стабільністю, має високий запас конкуренто-

спроможності.
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УДК 338.48 Р. Б. Кожухівська

ІНФОЛОГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В ІНТЕРНЕТ

Анотація. У статті розроблено інфологію реалізації стратегії Інтернет-комунікації на основі визна-

чення пріоритетних цілей маркетингових комунікацій в мережі Інтернет. Враховуючи цілі Інтернет-ко-

мунікації, їх постановку та реалізацію, визначено відмінності комунікативних програм у мережі Інтер-

нет та найбільш доцільні комбінації застосування засобів Інтернет-реклами. На основі механізму реалізації 

стратегії Інтернет-комунікації виділено особливості Інтернет-комунікації у сфері маркетингу та основні 

етапи, з яких складається побудова стратегії комунікації в мережі Інтернет.

Ключові слова: організація, ціль, комунікація, індологія, Інтернет-комунікація, Інтернет-реклама, ко-

мунікаційна стратегія, маркетинг.

Summary. In this article a infologі of implementing the strategy of Internet communication, based on priorities 

of marketing communications on the Internet. Consideringthe purpose of Internet communications, their formulation 

and implementation, identified differences in communication programs on the Internet and use the most appropriate 

combination of online advertising. Based on the mechanism for implementing the strategy of Internet communication, 

marked especially Internet communications in marketing and milestones that make up the construction of a 

communications strategy on the Internet.

Key words: company,mission,communication, infologі, Internet communication, Internet Advertising, 

communication strategy, marketing.

Постановка проблеми. Світові зміни рин-

ку маркетингу характеризуються кардинальни-

ми змінами в маркетинговій стратегії компаній. 

Конкуренція змушує компанії витрачати зусилля 

не тільки на створення нових унікальних товарів 

та послуг, але і на створення унікальних техно-

логій з їх просування. Активізується пошук еко-

номічних та ефективних способів спілкування зі 

споживачами, без розробки яких ставиться під 

загрозу існування компанії. Прийняття рішен-
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ня щодо структури маркетингових комунікацій є 

найважливішою проблемою в процесі розробки 

комунікаційної стратегії та одним з головних за-

вдань планування маркетингових комунікацій в 

організації. Стратегія маркетингової діяльності 

фірми виходить із необхідності постановки цілей 

та побудови механізму функціонуючої системи 

використання Інтернет-реклами та комунікацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Бага-

то науковців займаються розробкою та вивчен-

ням сфери розвитку, реалізації та використання 

Інтернет-комунікацій в маркетинговій діяльнос-

ті підприємств, зокрема, це питання висвітлено 

в роботах Дж. Лэйхіффа [1], Т. В. Дейнекіна [2], 

В. В. Дергачової [3], В. М. Заплатинського [4], 

М. Кастельса [5], Г. Д. Ковальова [6], М. Д. Миска 

[7], М. І. Орєшникової [8] та ін.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми, котрим присвячена стаття. У зв’язку 

зі змінами маркетингових стратегій підприємств 

питання розробки механізму реалізації стратегії 

Інтернет-комунікації та її використання на осно-

ві визначення пріоритетних цілей маркетингових 

комунікацій у мережі Інтернет сьогодні ще недо-

статньо висвітлені в освітній і фаховій літературі. 

Усе це свідчить про актуальність теми, а відтак зу-

мовило вибір напряму дослідження.

Постановка завдання полягає у дослідженні 

принципів визначення та розробки цілей; при-

йнятті рішення щодо структури маркетингових 

комунікацій і реклами в мережі Інтернет та їх ви-

користанні в процесі розробки комунікаційної 

стратегії підприємства.

Основні результати дослідження. При розроб-

ці комунікаційної стратегії підприємств необхід-

но враховувати багато факторів, які впливають на 

вибір організацією комунікаційних інструментів 

та їх співвідношення в комунікаційному наборі 

(цільовий ринок, кон’юнктура, життєвий цикл 

продукту, рівень конкуренції, фінансові обмежен-

ня організації, галузева специфіка та ін.). Отже, 

прийняття рішення щодо структури маркетинго-

вих комунікацій є найважливішою проблемою в 

процесі розробки комунікаційної стратегії і од-

ним із головних завдань планування маркетинго-

вих комунікацій в організації.

Стратегія маркетингової комунікації фірми 

виходить із необхідності побудови надійної та 

чітко функціонуючої системи комунікації. Виді-

ляють наступні етапи розробки комунікаційної 

стратегії:

— визначення мети й завдань;

— вибір стратегії;

— визначення комплексу комунікацій і його 

структури;

— розробка і затвердження бюджету комуні-

кативних засобів;

— аналіз результатів комунікації [9].

Програма маркетингових комунікацій визна-

чається з урахуванням цілей підприємства, що за-

лежать від її загальної політики.

При цьому найбільш часто використовувани-

ми є наступні цілі:

— підвищення власної популярності;

— створення певного іміджу (точність, швид-

кість);

— зміцнення звичних зв’язків з постійними 

клієнтами;

— збільшення числа споживачів, відвойова-

них у конкурентів;

— залучення нових клієнтів за допомогою 

збільшення початкового попиту;

— збільшення непрямим чином ефективності 

роботи торговельного персоналу.

Отже, стратегічний підхід до маркетингової 

комунікації виходить із необхідності повного ура-

хування самої стратегії маркетингової діяльності, 

принципових властивостей будь-якої маркетин-

гової комунікації як системи та особливостей її 

розвитку з урахуванням умов і цілей розвитку 

конкретного підприємства.

На нашу думку, слід виокремити 4 основних 

етапи, з яких складається побудова стратегії кому-

нікації в мережі Інтернет, а саме:

— етап розробки концепції комунікативної 

програми та її планування;

— етап практичної реалізації комунікативної 

програми;

— етап відстеження процесу реалізації кому-

нікативної програми;

— етап оцінки ефективності маркетингової 

комунікації в Інтернет.

На етапі формування комунікативної кон-

цепції та планування Інтернет-комунікації про-

водиться попереднє дослідження і постановка 

завдань комунікативної програми, виділяються 

ключові етапи її проходження і способи реалізації. 

В кінцевому рахунку план Інтернет-комунікації 

описує види використовуваних комунікативних 

засобів, місця їх розміщення, терміни розміщен-

ня, варіанти тарифікації та передбачувану ефек-

тивність кампанії [10].

На етапі фактичного здійснення комуніка-

тивної кампанії відбувається створення необ-

хідних інформаційних матеріалів (дизайнерське 

проектування та програмна реалізація), при цьо-

му для проведення масштабної кампанії викорис-

товується не тільки Інтернет, але і ЗМІ, зовніш-

ня реклама, реклама на радіо тощо. Заключним 

етапом реалізації стратегії Інтернет-комунікації є 

аналіз її результатів.

На підставі опрацювання теоретичних поло-

жень та реальної практики реалізації стратегії Ін-

тернет-комунікації нами пропонується механізм 

(інфологія) реалізації стратегії Інтернет-комуні-

кацій, який складається з таких етапів (рис. 1).
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Рис. 1. Інфологія реалізації стратегії 

Інтернет-комунікацій

Першим кроком у реалізації стратегії Інтер-

нет-комунікації, згідно із запропонованою інфо-

логією, є формулювання цілей комунікативної 

програми.

Серед найбільш розповсюджених цілей Ін-

тернет-комунікацій можуть бути:

— підтримка продажів, стимулювання збуту, 

збільшення частки на ринку, одержання певного 

прибутку;

— формування потреби в товарі у цільової ау-

диторії;

— формування у цільової аудиторії певного 

рівня знань про товар або підприємство;

— формування довіри цільової аудиторії до 

товару або підприємства;

— формування доброзичливого ставлення до 

фірми [11].

Аналізуючи можливі цілі Інтернет-комуніка-

цій, можемо дійти висновку, що усю їх сукупність 

слід розподілити на дві групи:

— до першої групи слід віднести цілі, по-

в’язані із формулюванням певного іміджу підпри-

ємства та його продуктів (іміджеві цілі);

— до другої групи — цілі, пов’язані із забез-

печенням та підтримкою продажів продукції ком-

панії (цілі підтримки продажів).

З нашої точки зору, цілі Інтернет-комуніка-

ції є відправною точкою в комунікаційній стра-

тегії, адже вони визначають усі інші параметри 

комунікаційної програми — цільову аудиторію, 

засоби поширення інформації, параметри Ін-

тернет-ресурсів, де розміщена інформація, бю-

джет кампанії.

В таблиці 1 наведені відмінності комуніка-

тивних програм у мережі Інтернет залежно від ці-

лей Інтернет-комунікації.

Таблиця 1

Особливості Інтернет-комунікацій залежно від цілей
Цілі 

Інтернет-

комуні-

кації

Іміджеві цілі
Цілі підтримки 

продажів

Завдання 

кампанії

Охоплення макси-

мальної кількості 

представників ці-

льової аудиторії із 

заданою частотою 

в рамках бюджету

Залучення мак-

симального числа 

зацікавлених від-

відувачів на сайт 

рекламодавця в 

рамках бюджету

Характе-

ристики

сайта

Креатив, великий 

розмір банеру, 

висока частота 

показу

Чіткість реклам-

ної пропозиції, 

високий відгук 

носія реклами
Характе-

ристики 

площадки 

(сайта)

Імідж площадки, де 

розміщені банери

Ціна залучення 

зацікавленого від-

відувача на сайт 

рекламодавця

Визначившись із цілями Інтернет-комунікації, 

необхідно провести ретельну сегментацію цільової 

аудиторії, на яку орієнтована комунікація, при цьо-

му чітко виділити кожен із важливих сегментів.

Після визначення цільової аудиторії, на яку 

орієнтована Інтернет-комунікація, необхідно 

просегментувати Інтернет-ресурс та виділити 

межі найбільшої площі перетину із цільовою ау-

диторією.

Наступним кроком у процесі реалізації 

стратегії Інтернет-комунікацій, згідно із за-

пропонованою інфологією, є вибір каналів по-

ширення інформації в Інтернет-мережі. При 

побудові стратегії маркетингових комунікацій 

у мережі Інтернет особливу увагу необхідно 

приділити вибору оптимальної комбінації носі-

їв комунікацій. Слід підкреслити, що розробка 

стратегії Інтернет-комунікації припускає інди-

відуальний підхід до кожної компанії, залежно 

від маркетингової політики, цілей, становища в 

галузі й інших параметрів.

На підставі характеристики окремих засобів 

маркетингових комунікацій нами визначено най-

більш доцільні комбінації застосування засобів 

Інтернет-реклами в залежності від маркетингових 

цілей підприємства (табл. 2).

Таблиця 2

Засоби Інтернет-реклами залежно від цілей 
і завдань підприємства

Цілі і завдання
Основні засоби 

Інтернет-реклами
Створення сприятливого 

іміджу
www-ресурс, банери

Забезпечення доступнос-

ті інформації

Групи новин, e-mail, 

www-ресурс
Виведення на ринок 

нового товару

Групи новин, e-mail, 

банери, www-ресурс

Залучення нових клієнтів e-mail, банери

Збільшення продаж www-ресурс, банери
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Заключним етапом реалізації стратегії Ін-

тернет-комунікацій є оцінка ефективності, вона 

може проводитися на різних рівнях:

— оцінка ефективності комунікативної полі-

тики в Інтернет;

— оцінка ефективності окремих комуніка-

тивних кампаній в Інтернет;

— оцінка ефективності окремих Інтернет-

площадок, задіяних у Інтернет-комунікації;

— оцінка ефективності окремих елементів 

Інтернет-комунікації: носіїв комунікації, концеп-

цій повідомлень, місць розміщення тощо [12].

Оцінка ефективності комунікативної політи-

ки в Інтернет допомагає визначити правильність 

обраної стратегії Інтернет-комунікації та доціль-

ність здійснених витрат на Інтернет-заходи, для 

чого витрати на Інтернет-комунікації зіставля-

ються із сумарним результатом.

Оцінка ефективності окремих кампаній ви-

значає доцільність вкладень у дану кампанію. 

Щоб зробити більш об’єктивні висновки, резуль-

тати кампанії зіставляються з результатами рані-

ше проведених кампаній.

Наскільки ефективно був розподілений бю-

джет, допомагає визначити оцінка ефективності 

окремих Інтернет-площадок, для чого порівню-

ють показники для кожної площадки та оцінюють 

їх внесок у загальний результат.

Оцінка ефективності окремих носіїв комуні-

кації дає уявлення про ефективність різних форм 

подання інформації в Інтернет. Наприклад, ба-

гато дослідників Інтернет-комунікацій відзнача-

ють, що чим більший розмір рекламного носія, 

тим більш помітний він користувачам і, відповід-

но, більш ефективний [13].

Висновки. Інфологія процесу реалізації 

стратегії Інтернет-комунікації має відбуватися 

на основі визначення цілей Інтернет-комуніка-

ції. Цілі є відправною точкою в комунікаційній 

стратегії, адже вони визначають усі інші параме-

три комунікаційної програми — цільову аудито-

рію, засоби поширення інформації, параметри 

Інтернет-ресурсів, де розміщена інформація, 

бюджет кампанії.

Оптимальне використання Інтернет-реклами 

та постановка цілей дозволяє підвищити ефек-

тивність маркетингових комунікацій у мережі Ін-

тернет. При побудові стратегії маркетингових ко-

мунікацій у мережі Інтернет, необхідно особливу 

увагу приділити вибору оптимальної комбінації 

носіїв комунікацій.

Найбільш доцільними комбінаціями застосу-

вання засобів Інтернет-реклами в залежності від 

маркетингових цілей підприємства є www-ресурс, 

e-mail, банери, групи новин.
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УДК 331.44 Д. О. Крикуненко

РАДАРНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. В науковій статті було досліджено тлумачення поняття «трудових ресурсів підприємства». 

Проаналізовано основні методологічні підходи щодо оцінки потенціалу трудових ресурсів підприємства. За-

пропоновано якісно новий, графічний (радарний) метод оцінки потенціалу трудових ресурсів.

Ключові слова: трудові ресурси, оцінка потенціалу, радарний метод, персонал.

Summary. In this scientific article has been investigated the interpretation «an enterprise manpower». Analyzed 

the basic methodological approaches, estimations potential of enterprise manpower. We propose a new, graphical 

(radar) method for estimating the potential of enterprise manpower.

Key words: manpower, potential estimation, radar method, the personnel.

Постановка проблеми. Сучасні умови діяль-

ності підприємств України потребують прийняття 

ефективних управлінських рішень та постановки 

об’єктивних завдань щодо визначення обсягів ви-

робництва, обрання ринків реалізації продукції, 

забезпечення стабільного фінансового стану під-

приємства, ведення прибуткової господарської 

діяльності, що передбачає ефективне викорис-

тання всіх наявних видів ресурсів підприємства. 

На сучасному етапі становлення ринкових умов 

функціонування підприємств різних галузей про-

блема ефективного управління ресурсним потен-

ціалом підприємств набуває неабиякого значен-

ня. Особливої актуальності ця проблема постає 

через обмеженість даних ресурсів, що передбачає 

необхідність пошуку шляхів їх використання та 

ефективних методів оцінки.

Ресурсний потенціал підприємства визнача-

ється як сукупність взаємопов’язаних ресурсів, 

які використовуються для виробництва продукції. 

Варто зазначити, що величина цього потенціалу 

визначається сукупністю пов’язаних між собою 

видів ресурсів, а саме: матеріальних, земельних, 

трудових.

Зростання виробництва продукції підпри-

ємства може бути досягнуте або за рахунок збіль-

шення кількості наявних ресурсів, або за рахунок 

підвищення ефективності їх використання. Важ-

ливу роль у цьому зв’язку відіграє раціональне ви-

користання трудових ресурсів.

Трудові ресурси — надзвичайно важливий еле-

мент економічних ресурсів, оцінка якого визнача-

ється чисельністю працівників, що мають певні 

професійні навички та знання і можуть використо-

вувати їх при здійсненні трудової діяльності.

Планування й оцінка трудових ресурсів є од-

ним з напрямків економічної роботи на підпри-

ємстві, мета якого — виявити можливі напрямки 

підвищення ефективності виробництва. Ці за-

ходи направлені на збільшення обсягів вироб-

ництва за рахунок ефективного використання 

трудових ресурсів, що безпосередньо залежить 

від умов праці і розмірів матеріального стимулю-

вання працівників.

Мета аналізу потенціалу трудових ресурсів 

підприємства полягає в якісній оцінці трудових 

ресурсів, ефективності їх використання та вияв-

ленні внутрішньовиробничих резервів підвищен-

ня продуктивності праці, виправданого зниження 

матеріаломісткості продукції та соціального за-

хисту кадрів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-

блеми формування, використання та оцінки 

потенціалу трудових ресурсів підприємства до-

сліджували вітчизняні та зарубіжні вчені Т. В. Ба-

уліна [1], В. Н. Авдєєнко [2], В. Аллавердян [3; 

4], Л. Я. Балацька [5], Б. Е. Бачевський [6; 7], 

И. О. Джаїн [8], Е. В. Лапін [9], Г. Мінцберг, 

С. Гхошал, Дж. Леймпел [10], Л. Едзнсон, М. Ме-

лоун [11], Л. Едіінсон [12], Г. Сміт [13].

Проте велика кількість теоретичних концеп-

цій розвитку та використання потенціалу трудових 

ресурсів, його структури та властивостей є недо-

статньо обґрунтованими. В економічній літературі 

недостатньо уваги приділено ефективним методам 

оцінки потенціалу трудових ресурсів. Це, в свою 

чергу, негативно вплинуло на формування мето-

дології та методики його використання на підпри-

ємствах. Постає об’єктивна необхідність у пошуку 

нових підходів до забезпечення ефективного ви-

користання потенціалу трудових ресурсів підпри-

ємств, що потребує дослідження питань, пов’язаних 

з економічною сутністю, властивостями та метода-

ми оцінки потенціалу трудових ресурсів.

Метою дослідження є аналіз трактувань по-

няття «трудових ресурсів підприємства», дослі-

дження основних методологічних підходів щодо 

оцінки потенціалу трудових ресурсів підприєм-

ства та розробка якісно нового підходу оцінки по-

тенціалу трудових ресурсів.

Виклад матеріалів дослідження. Потенціал 

трудових ресурсів підприємства в сучасній науко-

вій літературі характеризується сукупністю зайня-

тих на підприємстві за основною та допоміжною 
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діяльністю. Саме трудовий потенціал приводить в 

дію всі інші структурні елементи ресурсного по-

тенціалу підприємства. Він може бути описаний 

з різних позицій, залежно від кількісних і якісних 

характеристик. Як зазначає Т. В. Бауліна, це дає 

змогу здійснювати оцінку трудового потенціалу у 

вартісних категоріях, яка є особливо актуальною 

для власників підприємств.

В. Н. Гончаров зазначає, що трудовий потен-

ціал, за існуючими підходами, можна визначити, 

як ресурс, до якого додаються компетенції [14], а 

Е. В. Лапін — як сукупність здібностей і можли-

востей. За вказаними підходами трудовий потенці-

ал організації становить сукупність працездатних 

працівників, які можуть трудитися в організації 

за наявності необхідних організаційно-технічних 

умов. У роботах вітчизняного вченого М. Г. Гре-

щака трудовий потенціал характеризується існу-

ючими сьогодні та передбачуваними трудовими 

можливостями, які визначаються чисельністю, 

віковою структурою, професійними, кваліфікацій-

ними та іншими характеристиками персоналу під-

приємства [15], або він розглядається як складне 

структурне соціально-економічне утворення.

Стосовно підприємства, трудовий потенціал — 

це гранична величина можливої участі працівників 

у виробництві з урахуванням їх психофізіологічних 

особливостей, рівня професійних знань і накопиче-

ного досвіду. Оскільки поняття трудових ресурсів, 

робочої сили і трудового потенціалу, по суті, не на-

цілені на вивчення індивідуальних якостей людини 

як працівника і особи, то ряд авторів використову-

ють поняття «людина праці» як індивідуалізованого 

елементу трудових ресурсів, власника робочої сили, 

володаря трудового потенціалу. Характеризую-

чи людський капітал, В. Алавердян стверджує, що 

власник засобів виробництва не може ні продати, ні 

купити працівника. Він може «купити» або «прода-

ти» лише результати його праці».

Трудовий потенціал, як властивість забезпе-

чення у виконанні певних професійних дій, оці-

нювати неможливо. Працівник не може вимага-

ти оплати за те, що має навик виконання певної 

роботи, і тому йому оплачують вартість права на 

використання визначеної у часі властивості вико-

нати певний обсяг робіт. Сучасні концепції управ-

ління персоналом засновані на ефективному ви-

користанні обмежених економічних ресурсів у 

процесі виробництва, які передбачають систем-

ний аналіз і оцінку всіх видів виконуваних робіт 

на підприємстві, процесів та отриманих резуль-

татів, що служить економічною основою не лише 

вдосконалення управління трудовими ресурсами, 

робочою силою, але і раціонального використан-

ня всіх наявних виробничих ресурсів, збереження 

та примноження людського капіталу.

Варто відзначити, що сучасні ринкові умови 

функціонування підприємств передбачають під-

вищення вимог до оцінки потенціалу трудових 

ресурсів у діяльності будь-якого підприємства, 

яка полягає в аналізі трудового і технологічного 

змісту робіт, виконання виробничих функцій, на-

буття необхідних теоретичних знань і практичних 

навичок для розробки і прийняття ефективних 

управлінських рішень.

Перед всіма рівнями управління постають 

проблеми зниження рівня поточних витрат і 

підвищення конкурентоспроможності підпри-

ємства, сукупного прибутку, рівня платоспро-

можності підприємства й особистих доходів 

персоналу. Ефективно функціонуюче підприєм-

ство характеризується показником економічної 

ефективності — прибутком, що утворюється за 

рахунок повного використання всіх наявних ор-

ганізаційних ресурсів, і головним чином — тру-

дового потенціалу з його підприємницькими 

здібностями. На основі аналізу змісту трудової 

діяльності й оцінки показників виконання пев-

ного технологічного циклу робіт можна встано-

вити вклад кожного працівника або окремого 

робочого колективу в загальний результат діяль-

ності суб’єкта господарювання, виходячи із про-

дуктивності їх трудової діяльності.

Проаналізуємо основні підходи до оцінки 

ефективності використання та потенціалу трудо-

вих ресурсів підприємства.

Основними показниками, які характеризу-

ють ефективність використання трудових ресур-

сів, є дані про чисельність персоналу різних ка-

тегорій і професій, його кваліфікацію й освітній 

рівень, про витрати робочого часу, кількість виро-

бленої продукції чи виконаних робіт, а також дані 

про рух особового складу підприємства.

Для оцінки потенціалу трудових ресурсів 

підприємства використовується інформація опе-

ративної і бухгалтерської звітностей, дані табель-

ного обліку, первинних документів, матеріали 

хронометражу, позаоблікові дані.

Аналіз впливу трудових факторів на госпо-

дарську діяльність підприємства починається з 

вивчення забезпеченості підприємства трудовими 

ресурсами за кількістю, структурою, кваліфікаці-

єю і культурно-освітнім рівнем та характеристики 

руху робочої сили. Метою такого аналізу є вияв-

лення внутрішніх резервів економії робочої сили 

у зв’язку з більш раціональним розміщенням пра-

цюючих, їхнім завантаженням і використанням 

відповідно до отриманої професії, спеціальності і 

кваліфікації.

Аналіз чисельності персоналу проводиться в 

цілому і за кожною категорією окремо, оскільки 

значення окремих категорій персоналу у вироб-

ничій діяльності підприємства різні, та виходячи 

з абсолютної і відносної забезпеченості підпри-

ємства робочими кадрами, а також враховуючи 
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вплив зміни чисельності робітників на виконан-

ня виробничої програми.

Абсолютна забезпеченість підприємства ро-

бочою силою визначається при порівнянні фак-

тичної чисельності робітників з їх чисельністю, 

передбаченою планом. Відносне відхилення чи-

сельності робітників виявляється зіставленням 

фактичної їх чисельності з плановою, скориго-

ваною на відсоток приросту продукції за рахунок 

зміни чисельності робітників. Цей відсоток вира-

ховується відношенням вартості продукції, одер-

жаної за рахунок зміни чисельності робітників, до 

запланованого обсягу виробництва.

Скорочення робітників основної діяльності 

підприємства за умов досягнення запланованого 

обсягу виробництва продукції розглядається як 

позитивний чинник. Позитивним є зменшення 

кількості керівного персоналу, якщо це, звичай-

но, не призводить до погіршення стану органі-

зації виробництва та трудової дисципліни, за-

тримки модернізації виробництва, впровадження 

інновацій на підприємстві тощо.

Структура кадрів вивчається шляхом зістав-

лення фактичної і планової питомої ваги чисель-

ності кожної категорії працівників у загальній 

чисельності персоналу. При цьому визначають 

причини зміни структури кадрів, вивчають тен-

денції цього процесу на передових підприємствах, 

а також нормативні документи, на підставі чого 

розробляються відповідні заходи щодо раціоналі-

зації структури кадрів.

При аналізі забезпеченості підприємства ро-

бочою силою важливим є вивчення руху робочої 

сили. З цією метою розраховують коефіцієнти 

обороту з прийому, вибуття кадрів та коефіцієнт 

плинності кадрів.

Коефіцієнт обороту з прийому визначається 

як відношення прийнятих працівників до серед-

ньооблікової чисельності працюючих.

Коефіцієнт обороту з вибуття розраховується 

як відношення кількості працівників, що вибули, 

до середньооблікової чисельності працюючих.

Коефіцієнт плинності кадрів характеризує 

рух кадрів під впливом негативних причин. Він 

розраховується як відношення кількості праців-

ників, що вибули за власним бажанням і за по-

рушення трудової дисципліни, до середньооблі-

кової чисельності працюючих. При визначенні 

плинності кадрів доцільно визначити їх причини 

і по можливості вжити заходів щодо зменшен-

ня цього показника у майбутньому. Як правило, 

основними причинами звільнень є незадоволен-

ня характером праці, житлово-побутовими умо-

вами, заробітком, сезонністю виробництва, недо-

ліками організації праці тощо.

На другому етапі аналізу вивчається повно-

та використання трудових ресурсів, яку можна 

оцінити за кількістю відпрацьованих за звітний 

період днів і годин одним робітником, а також за 

інтенсивністю використання робочого часу. Під 

час аналізу необхідно визначити відхилення фак-

тичних показників від планових або від анало-

гічних показників минулих періодів і встановити 

конкретні причини можливих відхилень. Такий 

аналіз необхідно проводити щодо кожної катего-

рії працівників, кожного підрозділу та щодо під-

приємства в цілому за звітний період і в динаміці.

Додатково доцільно проаналізувати причини 

цілодобових та внутрішньозмінних втрат робочо-

го часу. Для цього складають баланс робочого часу. 

Цілодобові втрати аналізують за кожним видом 

окремо. Особливу увагу при цьому слід приділити 

дослідженню причин втрат, що залежать від підпри-

ємства. Окремо аналізуються зовнішні причини.

Зниження втрат робочого часу та нераціо-

нального його витрачання приводить до зростан-

ня продуктивності праці без додаткових заходів та 

витрат, що, зрештою, приводить до збільшення 

обсягів виробництва і як наслідок — до поліп-

шення фінансового стану підприємства.

Центральною ланкою оцінки потенціалу 

трудових ресурсів підприємства є аналіз продук-

тивності праці, який включає вивчення її рівня, 

динаміку та загальну оцінку виконання планових 

завдань [16].

Продуктивність праці є основним показни-

ком інтенсифікації й ефективності виробництва. 

Від її рівня і динаміки залежать тією чи іншою 

мірою всі основні показники роботи підприєм-

ства: обсяг виробництва продукції, чисельність 

працівників, фонд заробітної плати, зниження 

собівартості продукції, розмір прибутку, рівень 

рентабельності та інше.

Нижче нами запропоновано якісно новий, 

графічний (радарний) метод оцінки потенціалу 

трудових ресурсів підприємства.

Для проведення аналізу потенціалу трудових 

ресурсів за допомогою радарного методу проана-

лізуємо основні критерії оцінки потенціалу тру-

дових ресурсів підприємства (рис. 1).

Запропонований графічний (радарний) ме-

тод оцінки потенціалу трудових ресурсів являє 

собою побудову багатокутника — радара (рис. 2), 

що розташовується на 23 осях, які відповідають 23 

одиничним критеріям оцінки потенціалу трудо-

вих ресурсів, перелічених на рис. 1.

Радар оцінки потенціалу трудових ресурсів під-

приємства побудовано за наступними правилами:

— коло ділиться радіальними оцінними шка-

лами на рівні сектори, число яких рівне числу 

критеріїв;

— у міру віддалення від центру кола значення 

критерію покращується;

— шкали на радіальних прямих градуюються 

так, щоб всі значення критеріїв лежали всередині 

оцінного кола;
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— значення кожного критерію для нанесен-

ня відповідного чисельного значення в системі 

координат визначається експертним методом за 

10-бальною шкалою.

Використання зазначеного методу дає змо-

гу оцінити переваги і недоліки у роботі підпри-

ємства по кожному запропонованому напрямку 

ефективного використання потенціалу трудових 

ресурсів підприємства.

Висновки. Таким чином, забезпечення трудо-

вими ресурсами стратегічної діяльності підпри-

ємства має здійснюватись у відповідній формі 

на основі розроблення комплексних ресурсних 

стратегій, які сприяють вирі-

шенню таких завдань: визна-

чення перспективних потреб 

підприємства в трудових ре-

сурсах, розрахунок допустимих 

ресурсних обмежень, можли-

востей їх використання шляхом 

збалансування обсягів і складу, 

розроблення заходів щодо раці-

онального використання трудо-

вих ресурсів підприємства.

У запропонованій науковій 

статті нами було проаналізова-

но тлумачення поняття «тру-

дових ресурсів підприємства». 

Проаналізовано методологічні 

підходи щодо оцінки потенціа-

лу та ефективності використан-

ня трудових ресурсів підпри-

ємства. Запропоновано новий, 

графічний (радарний) метод 

оцінки потенціалу трудових ре-

сурсів.

Подальший науковий по-

шук може базуватися на розроб-

ці ефективних систем оцінки 

потенціалу трудових ресурсів 

підприємства, більш глибокому 

вивченні основних факторів, що 

впливають на ефективність ви-

користання трудових ресурсів.
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Анотація. У статі розглянуто специфічний канал продажу страхових послуг — «пряме страхування». 

Проаналізовано його сутність та особливості розвитку. На основі наведеного матеріалу та поточної ситу-

ації на вітчизняному страховому ринку розглянуто можливості розвитку «прямого страхування» в Україні.
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Постановка проблеми. В поточних умовах 

жорсткої конкуренції на страховому ринку Укра-

їни утримання рівня надходження страхових 

премій, а відповідно й стабільності страхової 

компанії вимагає розвитку нових, що раніше не 

використовувалися, каналів продажу страхових 

послуг [1].

Страховики, що найбільш прискіпливо сте-

жать за ринковими тенденціями, вже давно звер-

нули увагу на можливість збільшення обсягів 

продажів через побудову нових каналів продажу 

із застосування інформаційних технологій, а саме 

Інтернету. І це не дивно, адже маркетингові дослі-
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— 100 % інтернет-користувачів знають про 

можливість здійснення покупок в Інтернеті, 52 % 

їх здійснювали;

— кожний п’ятий інтернет-користувач, що не 

здійснював покупок в інтернет-магазинах раніше, 

планує їх здійснювати в майбутньому.

Не дивлячись на такі позитивні тенденції, на-

прямок Інтернет-продажів у страховиків розви-

нутий слабко. Переважна більшість українських 

страхових компаній не використовує при продажі 

своїх послуг мережу Інтернет [4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За-

гальнотеоретичні аспекти функціонування кана-

лів продажу глибоко висвітлені в працях багатьох 

авторів з проблематики маркетингу. Так, значний 

внесок у дослідження цієї проблематики зробили 

В. Я. Кардаш, Є. В. Крикавський, А. Ф. Павленко, 

А. О. Старостіна. В свою чергу, проблемні питан-

ня електронної комерції та Інтернет-маркетингу в 

своїх працях розглядали А. М. Береза, В. В. Дер-

гачова, I. Л. Литовченко, В. П. Пилипчук. Про-

те ґрунтовне поєднання цих двох тематик у сфері 

страхування — реалізація страхових послуг через 

канали продажу, засновані на використанні ін-

формаційних послуг, — практично відсутнє. В 

окремих працях описується лише загальна схема 

функціонування таких каналів продажу, яка, до 

того ж, є віддаленою від реальності.

Невирішені частини проблеми. Ідея організації 

Інтернет-продажів страхових послуг уже довгий 

час обговорюється у відділах маркетингу страхо-

вих компаній. Проте прикладів вдалої реалізації 

на ринку майже не існує — завжди присутня де-

таль, яка перекреслює усю маркетингову концеп-

цію здійснення продажів страхових послуг через 

Інтернет (так, наприклад, після дистанційного 

спілкування клієнт запрошується до офісу для 

укладення договору страхування).

Тому головною невирішеною частиною про-

блеми залишається побудова на вітчизняному 

страховому ринку моделі Інтернет-продажів стра-

хових послуг у «західному розумінні», а саме коли 

від клієнта для отримання страхового захисту не 

потребується нічого, крім сплати страхової пре-

мії, а страховик від такого ведення бізнесу отри-

мує значну економію ресурсів. Автор пропонує 

трансформувати продаж страхових послуг із за-

стосуванням Інтернет-технологій в окремий ка-

нал продажу, що на західних страхових ринках 

здобув назву «прямого страхування».

Мета дослідження полягає в аналізі «прямого 

страхування» як окремого каналу продажу страхо-

вих послуг, огляді його специфіки та особливос-

тей, переваг, що надає його функціонування як 

страховику, так і страхувальнику.

Виклад основного матеріалу. Пряме страхуван-

ня передбачає продаж страхових послуг без участі 

посередника, таким чином забезпечуючи еконо-

мію грошових коштів клієнта за рахунок відсут-

ності необхідності сплати комісійної винагороди 

посереднику. Для прямого страхування також є ха-

рактерним значно вагоміший рівень застосування 

інформаційних технологій та більш високий рівень 

сервісу на всіх стадіях обслуговування клієнта, ніж 

при прямому продажі в офісі страховика. Пряме 

страхування як канал продажу страхових послуг 

має ряд визначальних особливостей, що роблять 

його кардинально відмінним від традиційних ка-

налів продажу страхових послуг.

Батьківщиною прямого страхування є Вели-

кобританія, де 65 % автовласників страхуються у 

компаніях прямого страхування. У Франції цей 

показник сягає 40 %. Як правило, компанії пря-

мого страхування, продають прості, коробочні 

продукти: КАСКО, автоцивілку, туристичне та 

майнове страхування для фізичних осіб. На жаль, 

український страховий ринок є набагато менш 

розвиненим, ніж європейський — в Україні пряме 

страхування робить лише перші кроки.

До цих пір особливості прямого страхування 

погано зрозумілі не тільки українським страху-

вальникам, але навіть і професійним страховикам, 

на ринку панує ряд неоднозначних тверджень. 

Безперечно, можливості Інтернет-технологій та їх 

використання в маркетинговій діяльності страхо-

вих компаній дозволяють розширити межі збуто-

вої та комунікаційної політики [5].

Оглянемо визначальні характеристики пря-

мого страхування, що відрізняють його від кла-

сичних каналів продажу.

Пряме страхування являє собою новий тип 

бізнесу. На перший погляд, основною особли-

вістю прямого страхування є відносно низька 

ціна страхового полісу, що зумовлена відсутніс-

тю агентських комісій, що сплачуються посеред-

никам. Поряд з цим визначальною відмінністю 

прямого страхування є нові страхові технології та 

потужні інформаційні системи компаній прямого 

страхування, що дозволяють страховику виходи-

ти на якісно новий рівень обслуговування клієн-

та. Так, наприклад, ці специфічні риси прямого 

страхування для страхувальників виявляються в 

наступному:

— можливість віддаленого оформлення стра-

хового полісу

— можливість віддалено вносити зміни в умо-

ви договору страхування

— можливість віддалено проводити частину 

операцій з урегулювання збитків

— скорочення часу на укладення договору 

страхування

— можливість отримувати спеціальні цінові 

пропозиції завдяки більш детальній сегментації 

клієнтів

За великим рахунком, все це можливо завдяки 

застосуванню сучасних інформаційних техноло-
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гій: веб-портали з розширеними 

можливостями для клієнтів, ба-

гатофункціональні кол-центри 

(отримання розширеної інфор-

мації про страхові продукти, під-

бір варіантів страхування, підго-

товка документів, необхідних для 

укладання договору, оперативне 

супроводження дії договору стра-

хування), які дають можливість 

дистанційно розпочати та супро-

воджувати договір страхуван-

ня. Зазначимо, що близько 40 % 

страховиків у всьому світі вже 

використовують центри обробки 

телефонних викликів (call-centre) 

для організації комунікацій зі 

страхувальниками [6]. Треба ска-

зати, що пряме страхування на 

Заході не має нічого спільного з 

консультаціями через кол-центр 

або попереднім розрахункам та-

рифу на сайті, що практикується 

у вітчизняному розумінні. Пряме 

страхування — це новий тип по-

слуги для страхувальників, нові 

стандарти бізнесу страховиків.

Схематично відмінність 

прямого страхування від інших 

каналів продажу страхових по-

слуг фізичним особам можна 

зрозуміти, проаналізувавши 

рис. 1–3.

Отже, пряме страхування — 

це не просто застосування кол-

центрів та Інтернет-магазинів у 

діяльності страховика — це нові 

технології ведення бізнесу та ро-

боти з клієнтами. В порівнянні 

із традиційними технологіями 

страхування пряме страхування 

надає страхувальникам дві ви-

значальні переваги:

— більш низька вартість страхування за раху-

нок економії на агентській комісії

— можливість віддалено працювати зі страхо-

виком на різних стадіях співробітництва (оформ-

лення договору, внесення змін та доповнень у до-

говір, урегулювання збитків), що зумовлює більш 

високий рівень сервісу та економію часу

Пряме страхування дозволяє страховику скоро-

тити свої витрати на ведення справи в довгостроко-

вій перспективі. Однією з переваг прямого страху-

вання для страховика є економія витрат на ведення 

справи, проте вона має специфічний характер — ре-

алізується лише в довгостроковій перспективі.

Сенс моделі прямого страхування полягає 

в тому, що страховик веде справи з клієнтом ви-

Рис. 1. Прямі продажі страхових послуг фізичним особам 

(авторська розробка)

Рис. 2. Продаж страхових послуг фізичним особам через посередника 

(авторська розробка)

Рис. 3. Продаж страхових послуг фізичним особам у прямому 

страхуванні (авторська розробка)

ключно без участі посередника, відповідно в ціну 

поліса не включається винагорода агентові, броке-

рові, консультантові, тобто будь-якому посередни-

ку, що стоїть між клієнтом і страховиком. Ця сума 

коливається в межах 15–30 % страхової премії в 

залежності від страхового продукту, об’єму бізне-

су, що приносить компанії посередник, та деяких 

інших факторів. Страховик, що працює виключ-

но в сегменті прямого страхування, також може 

скоротити адміністративні витрати, адже відпадає 

необхідність в утриманні офісів продажів і вели-

чезної кількості обслуговуючого персоналу. Третє 

джерело зниження вартості страхування — це нова 

система андерайтингу, що передбачає ретельний 

відбір страхувальників за рядом характеристик.
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чином, для прямого страхування є зручна можли-

вість для розвитку, оскільки в умовах вимушеної 

економії люди уважніше придивляються до при-

вабливої цінової пропозиції. На сьогодні в Украї-

ні існує одна страхова компанія, яка активно себе 

позиціонує як компанія прямого страхування. 

Ще близько 10–20 компаній намагаються розви-

вати напрямок Інтернет-продажів, що є першим 

кроком до розвитку прямого страхування у влас-

Треба зазначити, що тільки в довгостроко-

вій перспективі частка витрат на ведення спра-

ви у прямих страховиків виявляється нижчою за 

середньоринковий рівень. Це пов’язано з посту-

повим поверненням інвестицій, спрямованих в 

інформаційні системи та маркетингові заходи. 

Поки прямі страховики є інвестиційними про-

ектами, їх витрати істотно перевищують серед-

ньоринкові показники. Наочно про це свідчать 

дані російського страхового ринку (див. табл. 1), 

де компанії з прямого страхування існують вже 

більше 6 років. У довгостроковій перспективі за 

належного рівня пролонгації договорів і розвитку 

крос-продажів рівень витрат прямих страховиків 

нижчий, ніж у класичних компаній.

Можливості розвитку прямого страхування в 

Україні. Нові канали продажу, такі як пряме страху-

вання, стають більш значущими у всіх розвинених 

країнах. Розвиток прямого страхування є тенден-

цією розвитку як мінімум двох суміжних страхових 

ринків Польщі та Росії, що неодмінно позначиться 

на розвитку прямого страхування в Україні. Проте 

сьогодні треба бути обережним у прогнозах термі-

ну та обсягу розвитку прямого страхування.

Варто врахувати, що під час економічної не-

стабільності українці потягнулися до дешевших 

рішень у сфері страхування, які сьогодні може 

запропонувати саме пряме страхування. Таким 

ній структурі. На думку експертів, в найближчі 

декілька років ніша прямого страхування в Украї-

ні може досягти 1–2 % страхового ринку.

Основною складністю розвитку прямого 

страхування в Україні, крім низького рівня стра-

хової культури та довіри населення до страхуван-

ня, є стереотип віртуальності послуги. А саме — 

неготовність страхувальника отримувати послугу, 

не відвідуючи офіс або відділення. Потенційним 

гравцям ринку доведеться адаптувати модель пря-

мого страхування під український ринок та по-

треби клієнта. Треба зазначити, що хоч сучасні 

технології дозволяють здійснити всі дії з укладен-

ня договору без фізичної присутності сторін пра-

вочину, проте використання паперових бланків і 

форм у страховому процесі не піддається швид-

ким змінам [8].

У випадку розвитку дистанційних продажів у 

цілому по роздрібному сегменту товарних ринків 

пряме страхування в першу чергу складе конкурен-

цію таким каналам продажів страховиків, як агент-

ський канал та прямі продажі в офісах страховиків.

Висновки. За результатами проведеного до-

слідження можемо зробити наступні висновки:

1. Пряме страхування є цілком новим кана-

лом продажу страхових послуг для України. Осно-

вна його ідея полягає не стільки в нижчій ціні 

страхового полісу для клієнта (завдяки економії 

на комісійні винагороди посередника), скільки у 

використанні нових технологій, що забезпечують 

якісно новий рівень обслуговування. Для страху-

вальника пряме страхування — це висока якість 

обслуговування та новий тип взаємин зі страхови-

ком, де можна частково дистанційно, без додат-

кових витрат часу, оформити договір страхування, 

внести зміни до нього, врегулювати збиток. Для 

страховика пряме страхування — це по-перше, 

нові стандарти андерайтингу (якісніша сегмента-

ція ринку, врахування більшого числа тарифних 

чинників, можливість оперативно оцінювати по-

пит на різні страхові продукти та його еластич-

ність, велика гнучкість у ціновій політиці), по-

друге — нова технологія дистанційного ведення 

бізнесу із страхувальником.

2. Витрати на ведення справи компаній із 

прямого страхування в довгостроковій перспек-

тиві є нижчими, ніж у класичних страхових ком-

паній. Джерелами зниження витрат є відсутність 

агентської винагороди посереднику, економія на 

адміністративних витратах, нові стандарти анде-

райтингу, що дозволяють зменшити збитковість. 

Час виходу на точку беззбитковості залежить від 

рівня пролонгацій договорів і розвитку крос-

продажів страховика. Поки прямі страховики є 

інвестиційними проектами (за рахунок первин-

них витрат на інформаційні технології та марке-

тингові заходи), їх витрати істотно перевищують 

середньоринкові показники.

Таблиця 1

Долі витрат на ведення справи в страхових преміях 
компаній з прямого страхування та страхового ринку 

Росії в цілому [7]

Період

Усереднені показники долі 

витрат на ведення справи 

у страховій премії, %

Середнє зна-

чення по рин-

ку в цілому 

Компанії 

з прямого 

страхування

2008 40,8 164,6 

1-е півріччя 

2009 44,0 92,5

2009 42,6 111,1

1-е півріччя 

2010 42,0 86,3
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«сімейні господарства». Найбільш уживаним є тер-

мін «особисті селянські господарства». При цьому 

зазначається: «Особисті селянські господарства — 

це особлива, заснована на приватній власності 

форма господарювання селян (як фізичних осіб), 

що здійснює виробництво, переробку, споживан-

3. Ринок прямого страхування в нашій кра-

їні є практично не розвинутим, проте на ринку 

працює близько 450 компаній, що займаються 

традиційним страхуванням, шукають альтерна-

тивні шляхи розвитку бізнесу і утримання част-

ки ринку. В найближчі роки пряме страхування 

в Україні буде розвиватися: в багатьох компаніях 

іде інтенсивне формування напрямів Інтернет-

продажів, що дозволяє мінімізувати витрати на 

розвиток і утримання точок продажів і є першим 

кроком у розвитку прямого страхування. Мож-

ливо, що дрібні компанії, які не зможуть знайти 

своє місце в класичному страхуванні, перепрофі-

люватимуться і будуть намагатися зайняти нішу 

в прямому страхуванні, оскільки з кожним днем 

конкуренція на ринку загострюється.

4. Головною перспективою подальших дослі-

джень напрямку «прямого страхування» є форму-

вання у вітчизняному страхуванні нового вектора 

у здійсненні продажів страхових послуг, що завдя-

ки своїм перевагам як для страховиків, так і для 

страхувальників має значний потенціал для роз-

витку на ринку.
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ня сільськогосподарської продукції та реалізацію її 

надлишків» [1, с. 27].

Виникає запитання: а в чому особливість цієї 

форми господарства, окрім того, що йдеться про 

фізичних осіб, чим вона відрізняється від фермер-

ських господарств? Нерідко особисті селянські 

господарства ототожнюються із сільськими домо-

господарствами, господарствами населення.

З урахуванням характерних ознак функціону-

вання необхідно виділяти основні класифікаційні 

типи особистих селянських господарств — товар-

ні, споживчо-товарні, натуральні. Основна сут-

нісна відмінність у статусі особистих селянських 

господарств полягає в тому, що товарні госпо-

дарства є формою підприємницької діяльності, а 

натуральні — формою самозайнятості сільського 

населення [5, с. 5].

Статус фермерських господарств без створен-

ня юридичної особи слід надати усім селянським 

господарствам, які приєднали до наявних у них зе-

мельних ділянок належні їм земельні частки і чиє 

землекористування не перевищує 2 га, залишивши 

для них на певний період оподаткування, прийня-

те для особистих селянських господарств [3, с. 68].

Селян-товаровиробників, які приєднали 

земельні частки (паї) до присадибних ділянок і 

господарюють без створення юридичної особи, 

треба відносити до підприємців та внести відпо-

відні зміни до Закону України «Про особисте се-

лянське господарство». Такі особисті селянські 

господарства, засновані на принципах економіч-

ної вигоди, передбачають товарний характер ви-

робництва, націлений на одержання прибутку. 

Господарство такого типу наближається до фер-

мерського і може отримати статус фермерського 

після реєстрації його як юридичної особи.

На думку деяких науковців, з огляду на прин-

ципову подібність таких господарських фор-

мувань, як «сільське господарство», «сімейне 

господарство», «сімейна ферма», «господарство 

сільських жителів» (індивідуальна форма влас-

ності, переважно сімейна форма праці, невисокий 

рівень товарності виробництва), можна виділити 

ці форми господарювання в єдину групу, названу 

«особисті господарства населення» з наданням їм 

певного правового статусу.

Аналіз вищенаведених положень і опубліко-

ваних інших праць показав, що питання змісту 

господарств має ще багато недосліджених теоре-

тичних аспектів. Актуальним залишається питан-

ня упорядкування термінів, що характеризують 

глибинний їхній зміст.

Аналіз останніх публікацій. З урахуванням 

вищевикладеного поняттю «особисті господар-

ства населення» можна дати таке загальне ви-

значення — це господарське формування, що 

базується на особистій, дрібногруповій формі 

власності, переважно сімейній формі організації 

праці, та не є юридичною особою.

Для обмеженого однією родиною особистого 

селянського господарства, невеликого за масшта-

бами виробництва притаманний процес простого 

відтворення, що визначає характер виробленого 

продукту (це необхідний продукт) і форму його 

присвоєння. На відміну від колективного вироб-

ництва, де результати праці привласнюються його 

членами не безпосередньо, а через розподіл про-

дукту й доходу (прибуток), результати праці в осо-

бистих господарствах селянина привласнюються 

його власниками безпосередньо у вигляді про-

дуктів харчування або грошових доходів сім’ї від 

реалізації частини виробленої продукції.

Розмежовувати особисті й сімейні господар-

ства немає сенсу, оскільки ведення такого сіль-

ськогосподарського виробництва засноване лише 

на використанні особистої праці власника та чле-

нів його родини [4, с. 54–55].

З метою упорядкування дефініцій щодо гос-

подарств населення та більш-менш однозначного 

трактування цієї категорії, на наш погляд, вирі-

шальне методологічне значення має визначення 

сутності і співвідношення категорій «господар-

ство населення», «особисті селянські господар-

ства» зокрема і «домогосподарство».

Деякі вчені вважають за доцільне ототожню-

вати поняття «домогосподарство» і «особисте се-

лянське господарство», «господарства населення».

Особисте господарство безпосередньо 

пов’язане з діяльністю домашнього господарства, 

що дає підставу для науковців стверджувати як про 

тотожність цієї категорії, так і про включення її до 

складу категорії «домашнє господарство». Деякі 

функції домашнього господарства є завершальною 

стадією виробничих процесів в особистих селян-

ських господарствах. Вироблена в особистому се-

лянському господарстві продукція переробляється 

і зберігається в домашньому господарстві.

Тісно пов’язані з особистим селянським гос-

подарством такі види операцій у домашньому гос-

подарстві, як будівництво господарських споруд, 

прибирання і ремонт тваринницьких приміщень 

та ін. Всі вони є продовженням виробничого про-

цесу, що був розпочатий в особистих селянських 

господарствах, який доводить продукцію до кін-

цевого споживання. Проте це не слугує підґрун-

тям для ототожнення двох термінів і включення 

особистого селянського господарства до складу 

домашніх господарств.

Мета статті: обґрунтувати принципову поді-

бність таких категорій, як «господарство населен-

ня», «особисті селянські господарства», «домо-

господарство», і проаналізувати притаманні лише 

їм особливості; визначити статті доходів і витрат 

домогосподарств.

Виклад основного матеріалу. Селянське госпо-

дарство у структурі домогосподарств має характер-

ні особливості, що підносить його роль і підвищує 
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значення в сучасних умовах. По-перше, воно є не 

тільки покупцем і споживачем ринкових продук-

тів, але і виробником, і продавцем певної їх части-

ни. По-друге, зберігає і відтворює сільськогоспо-

дарські земельні ділянки, залишаючи наступним 

поколінням землю із поліпшеними якостями. 

По-третє, облаштувавши свою садибу, селянські 

сім’ї поліпшують загальний життєвий простір 

односельців, а в сукупності — співтовариство лю-

дей. По-четверте, ведучи безвідхідне, екологічно 

чисте виробництво, воно зберігає й екологію гос-

подарську, так звану «екологію загальнолюдську». 

По-п’яте, земельна ділянка і сільське домашнє 

господарство — це дві взаємопов’язані категорії 

сільського устрою України і філософія сільського 

життя. Навіть у кращі роки існування села селя-

нин не відмовлявся від ведення особистого госпо-

дарства, знаючи, що його виробнича діяльність в 

особистому селянському господарстві заздалегідь 

збиткова. Саме для нього характерне таке понят-

тя, як «моральна самоексплуатація», тобто влас-

ник особистого селянського господарства працює 

не заради одержання прибутку, а заради отриман-

ня морального самозадоволення та забезпечення 

власної родини продуктами харчування [4].

Отже, індивідуальне господарство — це цілісна, 

відносно самостійна сфера економічної діяльності. 

Разом з тим вона включає в себе складові частини, 

які можна розглядати як елементи галузевих підсис-

тем, зокрема: 1) домашнє господарство; 2) особисте 

селянське господарство; 3) індивідуальне будівни-

цтво; 4) індивідуально-побутове обслуговування; 5) 

кустарно-ремеслові виробництва [1, с. 59].

Зазначимо, що політекономія радянських 

часів не вивчала таке поняття, як «домашнє гос-

подарство». Нині в програмах курсу (дисципліни 

«політична економія») виділена тема «Домогос-

подарство в системі економічних відносин». На-

певне, включення «домогосподарств» в предмет 

політекономії має сенс, оскільки з погляду націо-

нальної економіки вони істотно відрізняються від 

підприємств. Тобто це особлива господарська оди-

ниця. Її зміст частіше за все визначається як сукуп-

ність осіб, які спільно проживають в одному жит-

ловому приміщенні або його частині, забезпечують 

себе всім необхідним для життя, ведуть спільне 

господарство, повністю або частково об’єднують 

і витрачають кошти. Ці особи можуть перебувати 

в родинних стосунках або стосунках свояцтва, не 

перебувати у будь-яких із цих стосунків або бути і 

в тих, і в інших стосунках. Домогосподарство може 

складатися з однієї особи (ст. 1 Закону України 

«Про Всеукраїнський перепис населення»). Члени 

домогосподарства можуть займатися будь-якими 

видами діяльності, у тому числі й веденням осо-

бистого селянського господарства.

Домашнє господарство — сфера внутріш-

ньосімейних відносин, які виникають у проце-

сі виробництва, розподілу, обміну і споживання 

матеріальних благ у сім’ї. Основне завдання до-

машнього господарства — забезпечення особис-

того споживання. Тут продукти остаточно доро-

бляють і пристосовують до індивідуальних потреб 

членів сім’ї; предмети господарського і культур-

но-побутового призначення підтримуються в 

придатному стані. Згідно з Великим тлумачним 

словником сучасної української мови, домогос-

подарство — це хатнє господарство, члени яко-

го не працюють на якомусь підприємстві або в 

якійсь установі. Звідси домогосподарка — хатня 

господарка [1, с.4].

З огляду на викладене вище, можна зробити 

узагальнений висновок про те, що домогосподар-

ство зводиться до «хатнього господарства», члени 

якого не працюють поза його межами. На думку 

інших, можуть займатися будь-якими видами ді-

яльності, у т. ч. веденням особистого селянського 

господарства. Тобто останнє уособлюється від до-

могосподарства як такого.

Аналіз опублікованих праць з питання сут-

ності і функцій домогосподарств, зв’язку певної їх 

частки (близько 30 %) із сільським господарством 

дає нам підстави сформулювати такі положення.

Відносно змісту домогосподарств узагалі:

Домашні господарства — це соціальні утво-

рення, які втілюють у життя позаекономічні цін-

ності та цілі. Їх власником є сім’я як первинний 

осередок суспільства. Діяльність сім’ї можна роз-

глядати у різних аспектах: біологічному, демо-

графічному, психологічному, соціальному тощо. 

Коли сім’я розглядається в економічному аспекті, 

то мається на увазі насамперед її зв’язок з «до-

машнім господарством».

Суб’єкти домашніх господарств є власника-

ми певних виробничих ресурсів, життєвих благ, 

робочої сили, інтелектуальної власності. Тобто 

кожна сім’я є власником того чи іншого капіталу, 

а тому отримує факторіальний дохід у формі за-

робітної плати, прибутку, ренти, позичкового від-

сотка, дивідендів тощо.

У домашніх господарствах виконуються ви-

робничі процеси, насамперед побутового харак-

теру: приготування їжі, пошиття і ремонт одягу, 

будівництво та ремонт житла. Йдеться про вироб-

ництво та ремонт благ для власних потреб.

Основною економічною функцією домаш-

нього господарства є створення, реалізація, збе-

реження і відтворення людського капіталу — го-

ловної продуктивної сили суспільства, джерела 

його існування та розвитку.

Отже, організація виробництва на приватних 

і державних підприємствах потребує, крім сиро-

вини, матеріалів, машин та механізмів, людського 

чинника з домашніх господарств, які в найшир-

шому розумінні надають у розпорядження під-

приємств і землю, і працю, і капітал.
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Надані їм послуги і чинники підприємства 

відшкодовують домашнім господарствам у формі 

доходів.

Доходи домогосподарств як політико-еконо-

мічна категорія являють собою певну суму грошо-

вих коштів та матеріальних благ і послуг, отрима-

них у процесі виконання економічних функцій 

домогосподарствами, і передусім сім’ями, з при-

воду чого виникають відносини приватної влас-

ності у всіх сферах суспільного відтворення.

Суб’єктами цих відносин є члени сімей, а 

опосередковано вони виникають і розвиваються 

між найманими працівниками і роботодавцями 

при виконанні окремих функцій домогосподар-

ствами (постачанні особистого фактора виробни-

цтва, нагромадженні капіталу, заощадженні), між 

домогосподарствами і державою при отриманні 

окремих видів доходів (трансфертних платежів).

Основними видами доходів домогосподар-

ства є:

— заробітна плата;

— доходи від власності (відсоток, дивіденд, 

орендні платежі, рента);

— державні трансфертні платежі (пенсії, сти-

пендії, допомога безробітним, допомога багато-

дітним сім’ям, послуги у сфері освіти, охорони 

здоров’я, витрати держави на збереження довкіл-

ля, покращення екологічного середовища);

— підприємницький дохід, який здебільшого 

отримують сім’ї підприємців;

— доходи з інших джерел, передусім доходи 

від індивідуальної трудової діяльності.

Необхідність включення до трансфертних 

платежів послуг на охорону здоров’я, отримання 

освіти зумовлена, по-перше, тим, що такі послуги 

від держави збільшують попит домогосподарств 

(бо за них не потрібно платити гроші); по-друге, 

держава лише повертає (до того ж, зазвичай не 

повністю) вилучені із заробітної плати прямі по-

датки та непрямі, що стягуються у процесі купівлі 

товарів та отримання платних послуг; по-третє, 

без таких витрат держави неможливе відтворення 

робочої сили нормальної якості, внаслідок чого 

їх доцільно називати загальнонаціональною фор-

мою заробітної плати. Іноді їх називають суспіль-

ними фондами споживання.

Стосовно витрат на охорону довкілля, то до-

цільність включення частини з них до доходів 

сім’ї зумовлена тим, що погіршення стану довкіл-

ля вимагає зростання витрат на відтворення робо-

чої сили (покращення якості харчування, збіль-

шення витрат на охорону здоров’я тощо).

Доходи від індивідуальної трудової діяльнос-

ті — це доходи, не пов’язані з працею в держав-

них, кооперативних, колективних підприємствах 

та установах. Індивідуальна трудова діяльність — 

це виробництво товарів і надання платних послуг 

у домашніх умовах і на невеликих підприємствах 

дрібнотоварної власності (пошиття одягу, виго-

товлення сувенірів, ремонт побутової техніки, 

платні послуги лікарів, викладачів, юристів).

Найбільшу частку серед доходів домогоспо-

дарств, що базуються на приватній трудовій влас-

ності, становить заробітна плата.

На другому місці у структурі доходів більшос-

ті домогосподарств у окремих розвинених країнах 

знаходяться доходи від власності (від цінних па-

перів, вкладів трудових заощаджень в ощадні бан-

ки, накопичення у пенсійних фондах та ін.).

Витрати домогосподарств як економічна ка-

тегорія — це сукупність грошових коштів та ма-

теріальних благ, які витрачаються в процесі ви-

конання ними (передусім сім’ями) економічних 

функцій, з приводу витрачання яких між членами 

сім’ї, сім’єю в цілому, з одного боку, різними гіл-

ками державної влади, фінансово-кредитними 

інститутами та іншими суб’єктами, з іншого боку, 

формуються відносини приватної та неприватних 

типів власності в окремих сферах суспільного від-

творення. Чіткіше суб’єкти цих відносин виявля-

ються при з’ясуванні структури витрат. Основними 

статтями витрат домогосподарств є: 1) податки; 2) 

витрати на харчування; 3) витрати на одяг і взут-

тя; 4) витрати на оплату квартири; 5) транспортні 

витрати; 6) витрати на оплату комунальних послуг 

(електроенергії, води, газу, телефону); 7) витрати 

на отримання освіти; 8) витрати на відпочинок, 

подорожі та розваги; 9) внески у фонди соціаль-

ного страхування; 10) нагромадження; 11) добро-

вільні пожертвування та внески на громадські ор-

ганізації; 12) придбання цінних паперів; 13) сплата 

заборгованості за кредит; 14) інші витрати.

Кожне домашнє господарство аналогічно 

підприємствам повинне прагнути до рентабель-

ності, тобто збалансовувати доходи і витрати, та 

мати певні запаси, оскільки наявні в нього дохо-

ди і засоби порівняно з потребами та завданнями 

обмежені.

В умовах ринкової економіки саме домашні 

господарства, користуючись своїми доходами, 

зрештою, вирішують, що, скільки і коли виробля-

ти, інвестувати доходи чи їх заощаджувати.

Використання доходів домашніх господарств 

відбивається у попиті.

Кожен суб’єкт економіки, а отже, і кожне до-

машнє господарство вкладатиме наявні фінансові 

кошти так, щоб якомога повніше задовольняти 

свої потреби. Тобто цей суб’єкт прагне до якнай-

більшої особистої вигоди. При цьому вигода ви-

являється не обов’язково у придбанні товарів. Ви-

года може полягати в обмеженні своїх споживчих 

потреб, наприклад, коли потрібно заощадити ко-

шти для якоїсь великої покупки.

Якщо домогосподарства розглядати не лише у 

стаціонарному стані, а в аспекті поступального роз-

витку, то можна виявити закономірність, згідно з 
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якою в міру розвитку суспільного поділу праці і рин-

кового обміну зменшується виробнича функція до-

могосподарств. Йдеться про виконання ними таких 

робіт, як побудова і ремонт житла, пошив і ремонт 

взуття та одягу, приготування їжі тощо. Значно ско-

рочує витрати часу на виконання низки побутових 

функцій сучасна побутова техніка, а також купівля 

напівфабрикатів та ін. [2, с. 110–116].

З огляду на викладене вище, можна ствер-

джувати, що домогосподарства — це не тільки 

виробничі осередки, а й важливі соціальні утво-

рення. Їхній безпосередній господарський аспект 

обмежується виконанням переважно побутових 

функцій для задоволення потреб членів сім’ї. 

Економічна ж роль домогосподарств — значно 

ширша. Більшість працездатних членів домогос-

подарств є суб’єктами господарської діяльності 

на підприємствах та в сфері послуг, які виробля-

ють як засоби виробництва, так і життєві блага, 

що задовольняють потреби усього населення. І 

головне, що виконувані в домогосподарствах ви-

робничі процеси походять і в просторі, і в часі від 

господарської діяльності підприємств, які функ-

ціонують у суспільному виробництві.

Чи є потреба в розмежуванні, а точніше, виді-

ленні виробничих функцій від домогосподарств, 

тобто вести мову про те, що господарства насе-

лення, сільські домогосподарства і особисті се-

лянські походять від домогосподарств? На чому 

акцентують увагу деякі дослідники? Зокрема, за-

значається: «Відокремлення сімейного господар-

ства від домашнього об’єктивно необхідне, якщо 

рівень розвитку продуктивних сил суспільства, 

а також поділ праці та ринкові відносини харак-

теризуються ступенем глибини й досконалос-

ті, за якого виробникові сільськогосподарської 

продукції вигідно все вироблене продати, а все 

необхідне для споживання і виробничого про-

цесу — купити». У цих умовах будь-яке сімейне 

господарство стає підприємницьким, якщо його 

власник не має інших соціальних цілей. Приклад 

відокремлення сімейних господарств від домаш-

ніх можна спостерігати в країнах Західної Європи 

та Північної Америки.

Для української економіки, що знаходиться в 

стані тривалого і складного переходу до цивілізо-

ваного (розвиненого) ринку, з дуже низьким про-

фесійним рівнем масового сільськогосподарського 

виробника, сімейні господарства, не відокремлені 

від домашнього, є типовими, тому характеризу-

ються дуже високою стійкістю в сучасних еконо-

мічних умовах. Ця обставина надзвичайно важли-

ва для розуміння економічної і соціальної сутності 

сімейних господарств України.

Для сільських господарств, не відокремле-

них від домашніх, характерна побудова трудових, 

майнових та інших міжособистісних відносин 

між працівниками на традиціях, звичаях і звич-

ках, не завжди регульованих законодавчими нор-

мативами. Найістотнішою відмінністю сімейних 

господарств є принцип формування й розподілу 

кінцевого продукту (доходу), одержуваного в ре-

зультаті господарської діяльності на землі. Праця 

працівників — членів родини не має ціни у формі 

заробітної плати.

Оплата праці працівників-членів сімейного 

господарства, невідособленого від домашнього, 

реалізується не у витратах виробництва, як це 

відбувається у сільськогосподарських підприєм-

ствах, а в кінцевому продукті (доході).

Доходи, що направляються на споживання 

в натуральній і грошовій формах, одночасно ста-

ють витратами на життєзабезпечення сім’ї, у тому 

числі й на відтворення власної робочої сили. За 

цією ознакою пролягає межа економічної відмін-

ності сімейних господарств від сільськогосподар-

ських підприємств.

Соціальною метою для будь-якого сімейного 

господарства є життєзабезпечення сім’ї та її від-

творення в цілому, а не тільки робочої сили. У цій 

якості воно не має нічого спільного із сільсько-

господарським підприємством будь-якої органі-

заційно-правової форми, що завжди є комерцій-

ною або некомерційною організацією громадян, 

які мають у власності, господарському користу-

ванні, оперативному управлінні відокремлене від 

їхніх домашніх господарств майно, використову-

ване ними з метою одержання прибутку.

У сімейних господарствах, незалежно від еко-

номічного і фінансового стану, витрати виробни-

цтва та структура розподілу кінцевого продукту 

(доходу) завжди формуються під тиском соціаль-

ної мети як пріоритетної, порівняно з економіч-

ними, фінансовими та політичними цілями.

Дотримуємося думки, що особисте селян-

ське господарство базується, передусім, на сімей-

ній праці, оскільки виробнича діяльність у ньому 

спрямована на задоволення потреб власної сім’ї 

[4, с. 55–56].

Висновки. Із вищевикладеного можна зроби-

ти висновки, що господарства населення є різно-

видом домогосподарств не тільки у сільській, але 

й міській і приміській місцевостях. Головна їхня 

ознака — відносно високий господарський аспект 

і аграрний профіль. Безперечно, у всіх домогос-

подарствах у тій чи іншій мірі виконуються ви-

робничі процеси передусім побутового характеру. 

Правда, в останні роки є такий різновид госпо-

дарської діяльності, як «робота на дому». Розви-

ток комп’ютеризації та інформатики дозволяє це 

здійснювати. І тільки в домогосподарствах аграр-

ного профілю господарська діяльність нерідко є 

профілюючою, поряд з їхньою споживчою функ-

цією і як постачальника ресурсів на підприємства.

Власником будь-якого господарського фор-

мування (підприємства, фірми, ферми) може 
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фікаціями того самого товару, виробники товарів 

витрачають максимум зусиль на винахід новинок, 

а споживач став більш вимогливим і вибагливим 

до пропонованих йому товарів і послуг. Проце-

си глобалізації, злиття й поглинання приводять 

до перебудови багатьох ринків. Компанії, які ще 

зовсім недавно здавалися незламними лідерами 

ринку, починають здавати свої позиції, поступа-

ючись тиску загальноєвропейської й загально-

світової конкуренції. Над всіма цими процесами 

бути окрема особа, сім’я чи об’єднання людей 

(товариство, корпорація). Але виробництво в них 

здійснюється окремо від власне домогосподарств, 

хоча й тісно з ним пов’язане. Основною еконо-

мічною функцією домогосподарства є створення, 

збереження і відтворення людського капіталу — 

головної продуктивної сили суспільства, джере-

ло його існування та розвитку. Інакше кажучи, 

на відміну від підприємств, домогосподарство 

має більш широке, і не тільки економічне, але й 

соціальне значення. Адже йдеться про соціаль-

ні утворення, які втілюють у життя позаеконо-

мічні цінності та цілі. Їх власником і суб’єктом є 

сім’я як первинний осередок суспільства. Домо-

господарство можна розглядати в біологічному, 

демографічному, психологічному та соціально-

му аспектах. В економічному контексті класики 

політекономії досліджували домогосподарства 

як постачальника факторів виробництва. Вод-

ночас виробнича діяльність може здійснюватись 

не тільки у формі господарств поза межами сім’ї 

(підприємств), але й у рамках окремої особи чи 

сім’ї. йдеться про виконання ними виробничих 

процесів: виробництво та забезпечення благ для 

власних потреб, приготування їжі, пошиття і ре-

монт одягу, взуття тощо.

Отже, практично кожна сім’я у виробничо-

му контексті є домогосподарством. Якщо остан-

нє пов’язано із аграрним виробництвом, то воно 

є аграрним домогосподарством, незалежно від 

того, де воно знаходиться, — у сільській місцевос-

ті чи місті, використовує землю як головний ви-

робничий ресурс чи тільки як просторову базу для 

розміщення аграрного виробництва (наприклад, 

звіроводство, бджільництво тощо).
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Постановка проблеми. Для сучасного етапу 

розвитку теорії і практики маркетингу характерна 

нова система поглядів, що змінює традиційне по-

няття про методи моделювання, що дозволяє по-

вніше використовувати можливості інновацій та 

ідей творчого, креативного мислення. Традиційні 

інструментарії маркетингу стають менш резуль-

тативними, спостерігається тенденція зниження 

віддачі на одиницю вкладених у них засобів. Су-

часні супермаркети наповнені численними моди-
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домінує зростаючий попит на небачений раніше 

рівень обсягів і якості обслуговування.

Згідно з даними обстеження інноваційної ді-

яльності в економіці України (за європейською 

методологією CIS), протягом 2008–2010 років 

частка інноваційно активних підприємств порів-

няно з попереднім періодом зросла на 3 % (з 18 % 

до 21 % від загальної кількості підприємств) в 

основному за рахунок збільшення частки підпри-

ємств, які займалися організаційними та марке-

тинговими інноваціями. Один із основних напря-

мів інноваційної діяльності підприємств України 

полягав, насамперед, у придбанні машин, об-

ладнання та програмного забезпечення для ви-

робництва нових або значно поліпшених продук-

тів і послуг, про що заявили 74,7 % інноваційних 

підприємств. Досить вагома частка підприємств 

проводила навчання та підготовку персоналу для 

розроблення і/або впровадження ними нових 

або значно вдосконалених продуктів і процесів 

(27,5 %), здійснювала ринкове запровадження ін-

новаційних продуктів та послуг (22,4 %), уключа-

ючи ринкове дослідження і проведення реклам-

ної кампанії, здійснювала процедури та технічну 

підготовку до запровадження нових або значно 

вдосконалених продуктів і процесів, які ще не 

були ніде представлені, покращувала дизайн про-

дукту (19,1 %) [1]. Статистика свідчить, що тільки 

близько 20 % інновацій, розроблених у сфері спо-

живчих товарів, і близько 40 % новинок продукції 

виробничо-технічного призначення виявляються 

затребуваними споживачами.

Спільний вплив цих факторів сприяє ство-

ренню нового імперативу діяльності учасників 

ринку, що враховує необхідність швидкого ре-

агування на виникаючі потреби, що й постійно 

змінюються. Компанії, що орієнтовані на даний 

імператив, прагнуть утримувати покупця у фокусі 

своєї основної діяльності, намагаються розроби-

ти власні нетрадиційні процедури відповідного 

впливу на запити споживачів. Неоціненну до-

помогу в цій справі може зробити моделювання 

різних маркетингових ситуацій. Ефективне прак-

тичне застосування моделей у діяльності вітчиз-

няних підприємств пов’язане з розвитком теорії й 

методології моделювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-

блеми маркетингових досліджень розглядалися 

в працях відомих класиків маркетингу Ф. Кот-

лера, Ф. Букереля, П. Діксона й багатьох інших 

закордонних вчених. Багато уваги приділено про-

блемам маркетингового дослідження у роботах 

сучасних фахівців з маркетингових досліджень 

Г. А. Черчілля, Г. Л. Багієва, А. Н. Романова, 

І. К. Беляєвського, А. І. Ковальова, В. І. Войлен-

ко, Г. Л. Азоєва, А. О. Старостіної й ін. Найваж-

ливіші теоретико-методологічні питання марке-

тингових досліджень та результати їх практичної 

реалізації розглянуті у монографії відомого росій-

ського фахівця Є. П. Голубкова.

Мета статті — аналіз і систематизація існую-

чих методів моделювання в маркетингових дослі-

дженнях, формалізація маркетингових процесів 

моделювання як засіб досягнення економічно до-

цільного результату.

Виклад основного матеріалу. У науковій ме-

тодології маркетингу термін «модель» викорис-

товується в розширеному трактуванні. У моделях 

намагаються виразити все різноманіття наукових 

побудов, відзначених рисами систематизації й ре-

гуляризації. Прикладами можуть служити теорії 

сегментування ринку, позиціонування продукту, 

моделі поведінки споживачів і ін. Інтерес до тако-

го роду моделей пояснюється припущенням про 

наявність у них здатності заміняти об’єкт дослі-

дження й бути при цьому більш доступними для 

вивчення, ніж сам об’єкт моделювання. Але така 

властивість моделі забезпечується лише за пев-

них умов: досягнення подібності моделі й об’єкта 

моделювання, а також спрощення несуттєвих для 

даного дослідження властивих йому властивостей.

Виходячи з того, що модель повинна частко-

во або повністю відтворювати структуру системи 

та її функції, можна зробити висновок, що мо-

делювання припускає побудову деякого аналога, 

здатного замінити реальну систему й дати про неї 

нову інформацію. У цьому зв’язку необхідно під-

креслити, що моделювання припускає наявність 

трьох елементів: по-перше, суб’єкта, у якості яко-

го виступає людина-дослідник, по-друге, об’єкта 

дослідження (системи) і, по-третє, самої моделі 

об’єкта (системи) у якості сполучної ланки між 

суб’єктом і об’єктом. Результати вже перших робіт 

в області моделювання маркетингових процесів 

одержали визнання й високу оцінку в науковому 

світі. Однак моделювання як інструмент аналізу 

управлінських рішень у практичній маркетин-

говій діяльності стало використовуватися порів-

няно недавно. Можна виділити досить успішно 

використовувані в маркетингу різні методики, 

що базуються на модельних конструкціях, і роз-

рахункові формули, застосовувані при проведенні 

маркетингових досліджень ринку, проектуванні 

каналів розподілу, формуванні цінової політики й 

вивченні поведінки споживачів.

Існує досить аргументів, що дозволяють 

стверджувати, що число підприємств і організа-

цій, яківикористовують у своїй діяльності кіль-

кісні методи моделювання маркетингових ситуа-

цій, буде постійно зростати. Однак для ухвалення 

управлінського рішення недостатньо оперувати 

результатами тільки кількісного аналізу. Біль-

шість проблем управління маркетингом не мож-

на вирішити, спираючись на числові дані. Навіть 

у тих випадках, коли кількісний аналіз у процесі 

прийняття управлінських рішень відіграє основну 
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роль, система, орієнтована на застосування тіль-

ки математичних методів, ніколи не зможе забез-

печити маркетологів інформацією в достатньому 

обсязі. Тому при проведенні маркетингових до-

сліджень поряд з кількісними широко застосову-

ються якісні дослідження явищ і процесів. Якісні 

дослідження (інтерв’ю, групові дискусії, метод 

Дельфі й ін.) дозволяють пояснити, що рухає 

споживачем при покупці товару, на основі яких 

мотивів приймаються ним рішення про покупку 

й под. Висунуті гіпотези, що пояснюють ці яви-

ща, згодом ретельно перевіряються за допомогою 

кількісних моделей.

У ряді випадків застосування моделей у марке-

тингових дослідженнях не дає негайних відчутних 

наслідків. Така обставина призводить до недови-

користання інструментарію моделювання в прак-

тичній роботі маркетологів. Можна пояснити це 

декількома факторами. Зокрема тим, що більшість 

моделей у маркетингу базується на методології, ха-

рактерній для теорії маркетингу і яка важко підда-

ється кількісній оцінці. Рівень змістовних подань 

про об’єкт дослідження в маркетингу не завжди 

достатній, з погляду його формалізованого опису, 

він обумовлений специфікою об’єкта й піддаєть-

ся впливу безлічі стохастичних параметрів. Все 

це утруднює продуктивну побудову моделі. Крім 

того, багато моделей, призначених для масового 

практичного застосування в маркетинговій діяль-

ності, вимагають істотних зусиль із боку апарату 

управління, спеціальної підготовки й навичок пер-

соналу, якими не завжди володіють маркетологи. 

Моделювання в маркетингу забезпечує прямий 

ефект тільки в тому випадку, коли модель дозволяє 

реалізувати ті або інші переваги при розробці й ре-

алізації управлінських рішень. Наприклад, сприяє 

збільшенню обсягів продажів товару або послуг, 

сприяє економії коштів, усуненню втрат й ін.

Варто враховувати не тільки безпосереднє, 

але й непряме значення проектованих у марке-

тингу моделей. Така форма прояву їхнього резуль-

тату сприяє уточненню змісту понять, виявленню 

зв’язків між досліджуваними явищами, їхню вза-

ємозалежність і под. Важливою передумовою ана-

літичних можливостей моделювання в маркетингу 

є принцип спрощення образу об’єкта досліджен-

ня. У практиці маркетингових досліджень досить 

популярні, наприклад, так звані матричні моделі: 

«Бостонської консалтингової групи», модель «Ан-

соффа», матриці корпорації «Дженерал електрик», 

матриця «конкурентоспроможність — стадія жит-

тєвого циклу товару» і ін. [2, с. 50–52]. Вони вико-

ристовуються для дослідження ринкової ситуації, 

аналізу продуктового портфеля, позиціонування 

продукту на ринку. Навряд чи можна назвати їх 

складними з погляду застосовуваних методик і 

об’єкта дослідження. Але вони доступні для ана-

лізу й порівняння досліджуваних явищ і процесів.

Залежно від вибору засобів моделювання 

моделі диференціюються на абстрактні (концеп-

туальні) і матеріальні (фізичні). У маркетингу 

використовуються й абстрактні, і матеріальні мо-

делі. Наприклад, матеріальні моделі використо-

вуються для побудови зменшених макетів об’єкта 

дослідження — це тренажери для випробування 

якісних характеристик товарів, різні аналого-

ві моделі (електричні, гідравлічні, механічні). За 

допомогою таких моделей імітуються дії різних 

маркетингових параметрів, динаміка елементів 

комплексу маркетингу та вивчається поводжен-

ня споживачів. Разом з тим очевидно, що такого 

роду моделі більшою мірою носять демонстрацій-

ний характер, є досить дорогими й не знаходять 

широкого застосування.

Економіко-математична модель являє собою 

математичний опис досліджуваного економічно-

го процесу або об’єкта, концентроване виражен-

ня загальних взаємозв’язків і закономірностей 

економічного явища в математичній формі. Біль-

шість економіко-математичних моделей містить у 

собі систему рівнянь, нерівностей, що складають-

ся з набору змінних величин і параметрів. Змінні 

величини характеризують, наприклад, обсяг реа-

лізації продукції (робіт, послуг), витрати на мар-

кетинг, витрати на просування продукції на ринку 

й інші, а параметри — норми витрати на рекламу, 

часу на маркетингові заходи. Крім того, прак-

тично в кожній моделі можна виділити зовнішні 

змінні — їхні значення визначаються поза даною 

моделлю, і вони вважаються заданими, і внутріш-

ні змінні, значення яких визначається в результаті 

дослідження даної моделі.

Економіко-математичні моделі розподіля-

ються на описові та оптимізаційні. Описові мо-

делі являють собою формалізацію досліджувано-

го явища за допомогою математичного апарата; 

вони використовуються для більш глибокого ви-

вчення стану економічної системи (наприклад, 

демографічної ситуації або стану справ у галу-

зі) і взаємозв’язку її елементів. До них належить 

все різноманіття матричних моделей, виробничі 

функції. Ці моделі корисні для проведення аналі-

тичної й прогнозної маркетингової діяльності. З 

їхньою допомогою можна описати взаємозв’язок 

між обсягом продажів, витратами на маркетинг і 

прибутком. Наприклад, функція прогнозних оці-

нок імовірного обсягу продажів протягом певно-

го періоду часу при різних витратах на один або 

кілька елементів комплексу маркетингу. Ця функ-

ція оцінюється на основі статистичних, експери-

ментальних і експертних методів [3, с. 427–428]. 

Основний недолік цих моделей — відсутність 

умови знаходження оптимального (найкращого) 

рішення. За певних вихідних даних моделі цього 

типу дозволяють одержати єдине рішення. Вони 

використовуються для прогнозування поведінки 
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об’єкта (наприклад, моделі прогнозування по-

питу), дозволяють установити кількісні пропо-

рції, співвідношення між різними параметрами 

об’єкта дослідження (наприклад, факторами, що 

впливають на попит).

Оптимізаційні моделі, як і описові, у мате-

матичній формі відбивають зміст економічного 

завдання, але їх відрізняє наявність умови знахо-

дження оптимального рішення (критерію опти-

мальності), що записується у вигляді функціоналу. 

Ці моделі за певних вихідних даних задачі дозво-

ляють маркетологам одержувати безліч рішень, 

що задовольняють умові задачі (так звані припус-

тимі рішення), і забезпечують вибір оптимального 

рішення, що відповідає критерію оптимальності. 

Управлінські рішення, прийняті маркетологами, 

у більшості випадків носять оптимізаційний ха-

рактер. Процес ухвалення маркетингового рішен-

ня включає: формулювання мети, аналіз альтер-

нативних варіантів і навколишнього середовища, 

факторів, що впливають на ухвалення рішення, 

пошук оптимального результату. Як мета може, 

наприклад, бути збільшення прибутку, швидкості 

товарообігу, частки в сегменті ринку, підвищення 

лояльності покупців до товару. Контрольованими 

змінними виступають складові маркетингового 

міксу (товар, ціна, розподіл, комунікації). Мар-

кетингове середовище (макро — і мікрозовнішнє 

середовище) характеризується неконтрольовани-

ми параметрами (конкуренція, природно-кліма-

тичні умови, культурно-демографічні фактори й 

ін.). Ступінь досягнення поставлених цілей при 

заданих обмеженнях маркетингового середовища 

характеризує результат ухвалення маркетингово-

го рішення.

Більшу частину управлінських рішень у мар-

кетингу справедливо відносять до класу складних 

управлінських рішень. «Складність маркетинго-

вих рішень обумовлена наступними моментами: 

їхнє прийняття в системі підприємництва може 

приводити до неоднозначних результатів; їхня 

оптимізація супроводжується виробленням без-

лічі критеріїв оптимальності у зв’язку із багатоас-

пектністю маркетингової системи; їхнє прийнят-

тя вимагає залучення різних осіб, що приймають 

рішення, різних служб, різних підприємств і рів-

нів управління; зв’язки, які повинні бути форма-

лізовані при ухваленні рішення, є стохастичними 

й мають інформаційну невизначеність; розробка 

й прийняття рішень здійснюються в умовах дефі-

циту часу; результат ухвалення рішення, як пра-

вило, проявляється не відразу, тобто є певний лаг 

часу, що не дозволяє вжити оперативних заходів 

з усунення помилки в ухваленні рішення; у про-

цесі ухвалення рішення доводиться застосовувати 

формалізовані процедури, наприклад, декомпо-

зицію завдань щодо певних цілей, що підвищує 

витрати часу» [4, с. 60–61].

Окрім економіко-математичних моделей, 

маркетологи також досить активно використо-

вують графічні образи, діаграми й малюнки, ха-

рактерні для графічного моделювання об’єктів, а 

також моделі, що дозволяють розрахувати показ-

ник ринкової частки, і фактори, що впливають на 

його динаміку. Широко відомі графічні подання 

життєвого циклу товару; залежності кількості то-

варів, що поставляються на ринок, від цін на них 

при збереженні інших показників незмінними 

(крива пропозиції); графічне зображення залеж-

ності величини попиту від рівня цін, що показує, 

яка кількість товару буде куплена на певному рин-

ку за фіксований період при різних цінах на даний 

товар і збереженні інших показників незмінними 

(крива попиту) [5, с. 74–75]. Маркетологів може 

також цікавити графічне зображення зв’язку між 

обсягами реалізації продукції або послуг і витра-

чених коштів на рекламу. Ці графіки дозволяють 

відповісти на питання про те, чи носять ці зв’язки 

причинно-наслідковий характер або мають про-

сто статистичну природу, який ступінь впливу різ-

них факторів на ці процеси.

Абстрактні моделі здатні відбивати внутріш-

ню структуру об’єкта дослідження й відтворюва-

ти відносини між його елементами. Це властиво 

багатьом економіко-математичним моделям, і в 

першу чергу декомпозиційним моделям. У прак-

тиці маркетингових досліджень можуть застосо-

вуватися припущення щодо того, що всі елементи 

моделі позбавлені іманентних інтересів, не ви-

ведених із загальної мети. Тобто кожний елемент 

комплексу маркетингу вибирає свою поведінку 

відповідно до будь-якого запропонованого для 

нього критерію оптимальності. Орієнтація на та-

кий критерій забезпечує нарощування величини 

загальносистемної функції, заданої апріорно до 

аналізованого процесу. Виходить, що при фор-

мальному саморегулюванні кожний елемент фак-

тично не здатний до самоорганізації. Розчленову-

вання моделі на кілька частин, що відповідають її 

елементам, з наступною координацією результа-

тів, і тут важливо правильно сформулювати підза-

дачі дослідження, формалізувати їх і забезпечити 

можливість здійснення взаємного балансування 

локальних рішень, здійснити процедури коорди-

нації цих рішень.

Якщо передумови декомпозиційного моде-

лювання не виконуються для реального об’єкта 

дослідження, то використовується композицій-

ний підхід. Опираючись на існуючу структуру 

такого об’єкта й експлікацію дійсних іманентних 

інтересів його елементів, прогнозується поведін-

ка досліджуваного об’єкта з урахуванням само-

організації елементів. Феномен самоорганізації 

береться до уваги явно або неявно, виходячи з 

того, що елементам об’єкта моделювання власти-

ві власні інтереси, не виведені із загальної мети. 
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Якщо ці інтереси можна описати кількісно із за-

довільною для даного дослідження точністю, то 

такий опис можна розглядати як самостійну нор-

мативну (прескриптивну) оптимізацію. Це сво-

го роду перспективна модель розвитку об’єкта. 

Якщо таке неможливо, то розвиток даного об’єкта 

відбивається у вигляді дескриптивної моделі. Та-

ким чином, моделі, призначені для визначення 

даного стану об’єкта, що є найкращим у якому-

небудь розумінні або припустимим, з погляду 

суб’єкта моделювання, називають прескриптив-

ними (нормативними) [6].

Якщо інформація про об’єкт дослідження не-

повна і внутрішня структура об’єкта недоступна 

дослідженню або не піддається структуризації, то 

модель відбиває тільки поводження або функці-

онування об’єкта, визначаючи його залежності 

між впливами на нього і його станом. Така модель 

одержала назву «чорний ящик». Це тип кіберне-

тичної моделі, використовуваної у випадку, коли 

немає відомостей про внутрішню організацію й 

поводження об’єкта, що моделюється. Наприклад, 

поводження споживача можна розглядати в роз-

різі моделі «чорного ящика». Одним із різновидів 

моделі «чорного ящика» є модель «стимул — реак-

ція», що використовується для виявлення особли-

востей поводження споживачів з метою врахувати 

ці особливості при прийнятті маркетингових рі-

шень. Хоча ця модель дає досить спрощене пояс-

нення поводження споживачів, все-таки з її допо-

могою дослідник здатний простежити зв’язок між 

стимулами: зовнішніми й внутрішніми подразни-

ками органів почуттів споживачів і тими змінами, 

які відбуваються в поводженні споживачів. У про-

цесі використання даної моделі не завжди можна 

визначити, яким чином маркетингові стимули 

впливають на споживачів і чому на них виникає 

реакція. Тобто відповісти на питання про те, як 

працює модель-стимул — «чорний ящик» — реак-

ція, чому один стимул виявляється більш дієвим, 

ніж інший і чому споживачі по-різному реагують 

на той самий стимул. У цьому випадку дослідник 

має можливість реєструвати сигнали, що надхо-

дять на «вхід» системи в цілому, а в ряді випадків 

задавати ці сигнали й аналізувати реакції об’єкта 

дослідження через «виходи». Такого роду впливи 

на споживача маркетологи здійснюють за допомо-

гою всього арсеналу комунікаційних маркетинго-

вих інструментів.

Об’єкти моделювання в маркетингу мають 

потенційно нескінченну розмаїтість зв’язків із се-

редовищем, тому для них характерна безліч «вхо-

дів», що формує або відбирає для реєстрації до-

слідник. Результат залежить від арсеналу засобів 

виміру й можливостей їхнього застосування, ме-

тодів збору й обробки маркетингової інформації, 

від впливу дослідника на «чорний ящик». Методи 

вибору характеру й послідовності впливу дослід-

ника на «чорний ящик» розробляються в теорії 

планування експерименту. Таким чином, необ-

хідність використання моделі «чорний ящик» ви-

никає тоді, коли доводиться мати справу з такими 

процесами, що відбуваються в об’єкті управління 

або середовищі його функціонування, при описі 

яких не можна скористатися інформацією про 

внутрішню структуру процесу, принципи його 

формування й поводження його елементів або че-

рез недоступність цієї інформації, або через над-

мірні витрати на її одержання.

Радикальні перетворення на багатьох ринках 

обумовили розвиток вербального моделювання в 

маркетингу, що дозволяє впливати на об’єкт до-

слідження за допомогою проведення асоціатив-

них бесід і шляхом асоціативного випробування 

слів. Вивчається вплив слів, використовуваних у 

рекламі, у назвах і марках продукту. Маркетоло-

ги виходять із того, що люди постійно створюють 

вербальні моделі різних об’єктів і явищ і керують-

ся ними при прийнятті рішень. Чим точніше ство-

рена модель, тим ефективніше за інших рівних 

умов людина буде вирішувати поставлені завдан-

ня. За допомогою вербальних моделей маркето-

логи намагаються розкрити щирі почуття спожи-

вачів, використовуючи висновки, зроблені при 

виборі варіантів реклами, ілюстрацій для брошур, 

зображень на упаковці, сюжетів для рекламних 

відеороликів. Абстрактне вербальне моделювання 

за допомогою комп’ютерів пов’язане з бурхливим 

розвитком цифрових технологій, впровадженням 

сучасних інформаційних і телекомунікаційних 

продуктів. За допомогою вербальних моделей 

маркетолог видозмінює традиційний комплекс 

маркетингу шляхом запозичення маркетингових 

підходів його розробки із зовсім інших сфер біз-

несу. «Запозичення» комплексу маркетингу інших 

товарів або послуг дозволяє сформулювати нову 

його формулу й тим самим забезпечити латераль-

ні зрушення не тільки стосовно до товару, але й до 

ціноутворення, дистрибуції, елементів комплексу 

комунікацій.

Висновки. Із усього вищевикладеного можна 

зробити висновок про те, що моделювання мар-

кетингу є основним інструментом функціону-

вання підприємств у ринковому середовищі. Роз-

маїтість видів моделювання, використовуваних 

у маркетингу, характеризує не принципово нові 

типи моделей, а, скоріше, сфери, напрямки, рівні, 

можливості, особливості застосування. Під моде-

люванням маркетингу розуміють головним чи-

ном набір заходів, спрямованих на моделювання 

ринку, обсягів продажів, прогнозування попиту, 

прибутку, дій конкурентів тощо. Особливість цих 

методів полягає у створенні системи альтерна-

тивних рішень, з якої можна вибрати оптимальне 

рішення, з метою виявлення нових потреб рин-

ку й визначення нових напрямків у виробництві 
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вирішенні продовольчої безпеки країни. Але іс-

нуюча теза в економічній науці та практиці свід-

чить про переваги саме крупнотоварного вироб-

ництва і об’єктивності процесу його концентрації 

з розширенням масштабів, що виступає певним 

парадоксом за різноспрямованістю розвитку 

дрібнотоварного та крупнотоварного сільсько-

господарського виробництва. Наукові дискусії не 

призвели до формування єдиного підходу стосов-

но перспектив розвитку малих аграрних підпри-

ємств, але беззаперечне розв’язання цієї пробле-

ми тісно пов’язане з використанням трудового 

потенціалу сільського регіону.

Необхідність існування та подальшого розвит-

ку малих агроструктур, серед яких провідне місце 

для їхнього найкращого задоволення. Тому вибір 

і прийняття маркетингових рішень на основі на-

укових методів і економіко-математичного моде-

лювання є актуальним напрямком у дослідженні 

економіки. Управління маркетингом на основі 

економіко-математичного моделювання включає 

широке використання методів формальної мате-

матики й логіки для кількісного виміру попиту та 

пропозиції, моделювання відносин зі споживача-

ми, формалізацію розбиття ринку на цільові сег-

менти, регулювання споживчого вибору, моделю-

вання процесів побудови конкурентних переваг. 

Новизна підходу до управління маркетинговою 

діяльністю полягає у застосуванні кібернетичних 

принципів і різноманітних абстрактних моделей.
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Постановка проблеми. Розвиток агропромис-

лової галузі в ринкових зрушеннях національної 

економіки визначається умовами структурних 

змін організаційно-правового характеру. І цілком 

очевидно, що ефективність нових форм господа-

рювання, досконалості економічного механізму 

функціонування сільськогосподарських підпри-

ємств неможливий без створення дієвого методу 

управління трудовими ресурсами як одного із ви-

рішальних критеріїв.

Значні зміни форм і методів господарюван-

ня, перерозподіл ресурсного потенціалу та об-

сягів продукції, організація праці між різними 

категоріями господарств, призвели до особли-

вого значення дрібнотоварного виробництва у 
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займають фермерські господарства, пов’язана з 

тим, що ними забезпечується значна частка обся-

гу й асортименту сільськогосподарської продукції, 

раціональне використання матеріальних та трудо-

вих ресурсів, економія капіталовкладень у сільське 

господарство, ріст продуктивної ефективності при 

використанні землі, скорочення втрат сільськогос-

подарської продукції.

Проблематика управління трудовими ресур-

сами фермерських господарств з ефективним їх 

використанням за сучасних соціально-економіч-

них умов, вимагає термінового свого вирішення, 

що надає напряму дослідження особливо актуаль-

ного і своєчасного значення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Еко-

номічну природу трудових ресурсів з їх еволюцій-

ними питаннями формування та використання 

в системі соціально-трудових відносин суб’єктів 

господарювання досліджували видатні вітчизняні 

та зарубіжні вчені: Д. П. Богиня, В. С. Дієсперов, 

П. М. Макаренко, П. Т. Саблук, В. К. Терещен-

ко, О. В. Шкльов, В. В. Юрчишин, А. П. Волгін, 

А. Г. Гончаров, С. Г. Струмілін, Р. А. Яковлев, 

С. Брю, М. Вебер, Д. Кейнс, А. Маршал, А. Мас-

лоу, П. Самуельсон, Ф. Тейлор та ін.

Проведені дослідження однозначно під-

тверджують, що тільки злагоджений виробни-

чо-управлінський потенціал здатний вирішувати 

низку завдань, які раніше вважалися взаємови-

ключними, щодо отримання більш стійких пози-

цій на ринку. Такі проблеми притаманні і підпри-

ємствам аграрного сектора України: це, перш за 

все, постійне освоєння нових прогресивних тех-

нологій аграрного виробництва, як забезпечення 

нарощування продуктивності праці, підвищення 

гнучкості виробництва, зниження всіх видів ви-

трат та орієнтація на питоме скорочення чисель-

ності виробничих управлінських працівників для 

досягнення переваг у конкурентній боротьбі.

Це потребує необхідності розробки стратегії 

стійкого розвитку аграрного сектора у формуван-

ні нових підходів до управління виробництвом, 

оскільки традиційні, з орієнтацією на валові по-

казники товарного виробництва та відсутністю 

достатньої уваги до кінцевого споживача, у кон-

курентному середовищі себе не виправдовують.

Метою статті є дослідження закономірностей 

функцій управління трудовими ресурсами фермер-

ського господарства в умовах ринкової економіки.

Виклад основного матеріалу. Багатоукладність 

системи господарювання в ринковій економі-

ці України обумовила формування в аграрному 

секторі поряд з державними, орендними підпри-

ємствами та господарськими товариствами роз-

виток фермерських господарств. Так, згідно зі 

статистичними даними, кількість фермерських 

господарств на кінець 2010 р. складає близько 

74 % від загальної кількості діючих господарюю-

чих суб’єктів у сільському господарстві, і цей по-

казник із року в рік зростає [1, с. 158].

Фермерські господарства, як суб’єкти малого 

бізнесу розглядаються не як альтернатива вели-

ким підприємствам, а як об’єктивна необхідність 

їх доповнення з більш повним розкриттям і ви-

користанням сільськогосподарського потенціалу. 

Вони створюють передумови у підвищенні ефек-

тивності аграрної економіки, розширюючи межі 

пошуку раціональних форм і методів використан-

ня природних, економічних і трудових ресурсів 

аграрного виробництва.

Визначення фермерського господарства по-

лягає у своєрідно складно структурованій формі 

територіальної організації агропромислового ви-

робництва, своєрідному типі сільського поселен-

ня, в якому органічно та компактно поєднуються 

земельна площа й садиба з виробничими, госпо-

дарськими і житловими будівлями, технікою та 

інвентарем [2, с. 69]. Його призначення в перші 

роки формування — забезпечення родини продо-

вольством, освоєння місцевих продовольчих рин-

ків, формування середнього класу на селі.

У вузькому розумінні фермерське господарство 

представлено виробничою одиницею сільськогос-

подарського типу, метою діяльності якого є одер-

жання прибутку та виконання соціальних функцій.

У діяльності фермерського господарства, як і 

будь-якої підприємницької структури, створення 

відповідної ресурсної бази, узгодженості і збалан-

сованості її окремих елементів є особливо важли-

вим. Адже саме з цього і, зокрема, з обмежених 

можливостей розширення земельних наділів, 

придбання технічних засобів фермер виходить із 

сформованості своєї виробничої програми.

Розміри господарства, з однієї сторони, є 

один з найважливіших чинників ефективнос-

ті господарювання, а з іншої — результат його 

діяльності. Так, у США вважають, що для під-

тримки нормального рівня (за американськими 

мірками), займаючись тільки сільським госпо-

дарством, фермерська сім’я повинна обробляти 

240 га землі. Але найефективнішими є ферми з 

площею землекористування близько 1000 га. До-

свід країн Західної Європи переконує, що ефек-

тивність виробництва значно вища там, де роз-

міри землекористування перевищують 500 га. За 

цих умов досягається повна трудова активність 

фермера, а ефективність використання вироб-

ничих фондів є найвищою [3, с. 63].

У той же час дрібні ферми більш конкурентоз-

датні з погляду реагування на зміну кон’юнктури 

ринку, фінансової і цінової політики держави. 

Проте дрібні ферми не сприяють ефективному 

використанню технічних заходів і не гарантують 

фермеру і членам його сім’ї необхідних доходів, 

що доволі часто вимагається при подоланні фі-

нансових труднощів.
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Фермерські господарства, що мають великі 

площі, забезпечують оптимальні обсяги виробни-

цтва продукції та високоефективне ведення галу-

зей шляхом раціонального використання трудових 

ресурсів, основних виробничих фондів, у тому чис-

лі технічних засобів, підвищення продуктивності 

праці, зниження собівартості продукції та зростан-

ня дохідності від господарської діяльності.

Отже, раціональними можуть бути фермер-

ські господарства, площа землі в обробітку в яких 

становить 1,6–2,5 тис. га, що складає 53 % ріллі 

сільськогосподарських підприємств України.

Володіння земельною площею, засобами 

виробництва визначають принципову кількість 

трудових ресурсів фермерського господарства, 

що історично склалися як природно-економіч-

ними умовами, так і демографічними особли-

востями зайнятості населення певного регіону 

країни і не залежать безпосередньо від обсягу ви-

робництва продукції. І, як правило, у виробни-

цтві зайнято стільки людей, скільки є в даному 

господарстві, а не скільки потрібно для виконан-

ня робіт у кращі агротехнічні строки. Ця обста-

вина породжує нерентабельність виробництва 

і вимагає використання якісної зміни в процесі 

управління трудовими ресурсами.

Достатність (оптимальність) забезпечення 

фермерського господарства необхідними трудо-

вими ресурсами, їх раціональне використання, 

високий рівень продуктивності праці мають вели-

ке значення для збільшення обсягу виробництва 

продукції з підвищенням його ефективності [4, 

с. 90]. Зокрема, від забезпеченості господарства 

трудовими ресурсами та раціональності їх ви-

користання залежить обсяг і своєчасність вико-

нання сільськогосподарських робіт, ефективність 

використання техніки і як результат — обсяг ви-

робництва продукції, її собівартість, прибуток і 

ряд інших економічних показників.

У зв’язку з цим необхідно 

трудовий потенціал характе-

ризувати абсолютним показ-

ником — працезабезпеченістю 

виробництва, який залежить 

від середньооблікової кількості 

працівників і площі сільсько-

господарських угідь господар-

ства як основних критеріїв для 

оцінки. Де за сучасного недо-

статнього рівня механізації ви-

робництва, високого ступеня 

зношеності машинно-трак-

торного парку, гострої нестачі 

окремих видів техніки для сво-

єчасного та якісного виконання 

технологічних операцій, трудо-

вий потенціал зумовлює істотну 

залежність результатів госпо-

дарської діяльності підприємства від рівня праце-

забезпеченості сільськогосподарського виробни-

цтва. Правильна оцінка забезпеченості робочою 

силою дає можливість здійснення раціональної 

зайнятості з досягненням ефективності виробни-

чого процесу.

Управляти трудовими ресурсами фермер-

ського господарства — значить забезпечити по-

вну й оптимальну зайнятість трудового населення 

у відповідності до робочих місць сукупної робочої 

сили, її якісного складу. І в умовах обмеженості 

трудовими ресурсами господарства постає необ-

хідність забезпечити найбільш повне і раціональ-

не їх використання у виробництві, як головної 

складової частини продуктивних сил, а втілення 

їх праці — вирішальний фактор сільськогоспо-

дарського виробництва в умовах зменшення чи-

сельності.

Практика управління трудовими ресурсами 

передбачає рішення взаємозалежних функцій:

— планування (що робити?);

— організація (як робити?);

— мотивація (як стимулювати?);

— контроль (як оцінити?).

Усі перераховані загальні функції управління 

присутні в діяльності управлінського персоналу 

будь-якого суб’єкта підприємництва і проявля-

ються в безупинній своїй єдності (рис. 1).

Провідну роль, на нашу думку, необхідно від-

вести функції планування як основоположній, 

виходячи із визначеності умов коливання агро-

технічних робіт у розрізі їх видів за певними ета-

пами виконання (рис. 2).

Зазначені етапи логічно розпочинати з оцін-

ки наявних трудових ресурсів шляхом визначення 

кількості осіб, зайнятих виконанням кожної опе-

рації, яка потребує реалізації короткострокових 

і перспективних цілей господарства з оцінкою 

Рис. 1. Склад функцій управління трудовими ресурсами 

(складено автором за [5, с. 173])
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якості виконуваних робіт. Визначивши свої по-

треби, керівництво повинно розробити програму 

їх задоволення, виходячи з того, що потреба — це 

ціль, а програма — засіб її досягнення [6, с. 39]. 

Програма повинна включати заходи із залучення 

необхідних працівників для реалізації цілей гос-

подарства.

Процесу планування властивий ряд принци-

пів, серед яких основним є неперервність про-

цесу планування, це означає, що планування не 

одиничний акт, а процес, який постійно повто-

рюється. Цей принцип вимагає, щоб всі плани 

створювалися з урахуванням перспектив, нові — 

ґрунтувались на попередніх, враховуючи резуль-

тати. Неперервність надає плануванню гнучкості, 

що має на меті можливість постійного внесення 

коректив у прийняті рішення на основі змін та ви-

никлих обставин. Тому плани необхідно перегля-

дати, щоб вони узгоджувалися з реальністю.

Таким чином, планування трудових ресур-

сів — це розробка плану задоволення майбутніх 

потреб у людських ресурсах, де за основу їх фор-

мування приймається цільова спрямованість сис-

теми управління на соціальну мету, яка повинна 

відповідати на питання: які конкретні потреби 

працівників і які потреби керівництва щодо вико-

ристання людських ресурсів. При цьому ефектив-

ність управління трудовими ресурсами залежить 

від несуперечливості цих двох підходів. Крім того, 

за допомогою планування керівництво намагаєть-

ся встановити основні напрями зусиль і прийняти 

рішення, які забезпечують єдність цілей для всього 

трудового колективу господарства із забезпечен-

ням єдиного напряму в досягненні загальної мети.

Оскільки в господарстві роботу виконують 

люди, то другим важливим аспектом функції 

управління є організація, тобто визначення: хто 

саме і як повинен виконувати кожне конкретне 

завдання із великої кількості тих, що поставлені.

Необхідно відмітити, що організація роботи 

була в центрі уваги руху за наукове управління і 

тому, певним чином, дозволяє групі працівників 

досягти значно більшого, ніж вони могли б без 

певної організації [7, с. 57]. Внаслідок чого керів-

ник підбирає людей для конкретної роботи, деле-

гуючи окремим особам завдання і повноваження 

або право використовувати матеріальні і трудові 

ресурси господарства. Ці суб’єкти делегування 

беруть на себе відповідальність за успішне вико-

нання своїх обов’язків, вважаючи себе підлегли-

ми щодо керівника.

Організовувати — значить створювати певну 

структурованість у виконанні завдання з поєд-

нання елементів: робота, конкретні завдання згід-

но з її планом у досягненні своєї мети.

Щоб управляти трудовим потенціалом — 

треба заохочувати, тобто створювати умови для 

мотивації праці, яка діє на рівні підсвідомості як 

кожного індивідуума, так і будь-якого керівни-

ка, виходячи із класичного твердження «робоча 

сила — товар», товар як результат праці, у якому 

втілена вартість роботи, що потребує своєї ви-

нагороди. При цьому керівник завжди повинен 

пам’ятати, що розроблені чіткі плани і найдо-

сконаліша структура організації позбавлені сенсу, 

якщо не виконується фактична робота.

Мотивація — створення внутрішніх мотивів 

до дії, яка виступає результатом сукупності потреб 

з постійною їх зміною. Для того щоб заохочувати 

своїх працівників, необхідно визначити їх потре-

би і забезпечити стимул у задоволенні цих потреб 

через сумлінну роботу.

Управління господарсько-фінансовою діяль-

ністю спрямовано на майбутнє, але за цей період 

може статися багато змін: робітники можуть від-

мовитися виконувати свої обов’язки згідно з пла-

ном без належної мотивації праці; поява нового, 

сильного конкурента, що ускладнить реалізацію 

мети господарства. При цьому постає нагальна 

необхідність запровадження функції контролю як 

процесу у забезпеченні досягнення мети господа-

рюючого суб’єкта.

Внаслідок чого розрізняють три основні ас-

пекти управлінського контролю:

Встановлення стандартів — точне визначення 

мети з її досягненням у визначений час (ґрунтуєть-

ся на планах, розроблених у процесі планування).

Вимірювання досягнутого з порівнянням 

очікуваних результатів (перегляд цілей на відпо-

відність реальним ситуаціям).

Регулювання — діяльність із підтримкою опе-

ративного управління виробництвом заданих пара-

метрів (збереження стану упорядкованості і норма-

тивної детермінованості параметрів відхилення).

Висновки. Оскільки для фермерських госпо-

дарств надзвичайно важливе значення має ви-

значення оптимальних площ землі в обробітку, то 

принцип найбільш повного й ефективного вико-

ристання трудових ресурсів та необхідних засобів 

праці (системи машин) на виробництві продукції 

покладено в основу методики створення малих 

агроструктур із запровадженням внутрішньо-

го механізму управління зайнятістю людського 

потенціалу сільських регіонів. Де, на відміну від 

більшості розвинених країн світу, у структурі за-

йнятих у сільськогосподарських підприємствах 

переважають наймані працівники, а не власники.

Рис. 2. Планування трудових ресурсів аграрного 

підприємства (розроблено автором)
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mechanism of Organization and regulation of innovative development of industrial enterprises from the perspective of 
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Істотним впливом на формування і викорис-

тання трудових ресурсів фермерських господарств 

є запровадження функцій управління в їх цілісній 

єдності, що дозволяє стабілізувати трудовий по-

тенціал малих агроструктур і забезпечити підви-

щення темпів зростання ефективності його вико-

ристання. Це, в свою чергу, надасть подальшого 

удосконалення механізмів як державного, регі-

онального, так і внутрішньогосподарського ре-

гулювання процесів формування і використання 

трудового потенціалу сільськогосподарських під-

приємств, що є особливо актуальним для України 

з розробкою вказаних напрямів, які потребують 

свого подальшого дослідження.
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Постановка проблеми. В умовах кризи в країні 

спостерігається зростання значущості активізації 

інновацій як перспективного напрямку інтенсив-

ного розвитку економіки. Це висуває нові вимоги 

до механізму організації і регулювання інновацій-

ного процесу на підприємстві і впливає на зміни 

стратегічних пріоритетів, на структуру та зміст 

самого процесу інноваційного розвитку. У зв’язку 

з цим особливої актуальності щодо ефективної ді-

яльності підприємства набуває управління інно-

ваційним розвитком, що можливо за рахунок на-

лагодженого механізму організації і регулювання 

інноваційного процесу.

В рамках існуючих концептуальних підходів 

обґрунтовуються різні наукові погляди на дослі-

джувану проблему, що значною мірою визначає 

широкий спектр пропонованих вітчизняними і 

закордонними вченими стратегій організації і ре-

гулювання інноваційної діяльності на рівні про-

мислових підприємств. Однак існуючі теоретичні 

підходи недостатньо пропрацювали не тільки в 

методологічному плані, але і на рівні формування 

інструментальної бази для вирішення проблеми 

організації і регулювання інноваційного розвитку. 

Крім того, неповною мірою відображаються осо-

бливості реальної практики функціонування ме-
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ханізму інноваційного розвитку на підприємствах 

промислового комплексу.

Необхідність створення сучасного інновацій-

ного механізму, що дозволяє раціонально орга-

нізувати інноваційну діяльність на підприємстві 

і підвищити ефективність його функціонування, 

обумовлено наступними факторами:

по-перше, зростаючим значенням інновацій 

як для підвищення ефективності діяльності про-

мислових підприємств, так і для розвитку еконо-

міки країни в цілому;

по-друге, необхідністю істотних перетворень 

у сфері організації та регулювання фінансово-гос-

подарської діяльності підприємств, обумовлених 

актуальністю переходу до інноваційного напрям-

ку розвитку;

по-третє, створенням комплексної системи 

управління;

по-четверте, недостатньою науково-мето-

дичною розробкою проблем управління іннова-

ційними процесами промислових підприємств, 

що визначає потребу в дослідженнях, спрямо-

ваних на формування ефективної інноваційної 

стратегії розвитку господарюючих суб’єктів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

сить багато уваги приділено вітчизняними і за-

кордонними вченими проблемам управління 

й розвитку інноваційної діяльності. Цій темі 

присвячені праці наступних вітчизняних авто-

рів: О. Алімова, В. Александрової, О. Ареф’євої, 

Ю. Бажала, О. Волкова, С. Гуткевич, Б. Дани-

лишина, М. Денисенка, П. Завліна, І. Кушніра, 

О. Савчука, А. Гальчицького, В. Геєця, В. Гера-

симчука, С. Ілляшенка, Г. Кіндрацької, О. Кири-

ченко, С. Козаченка, А. Кузнєцова, О. Кузьміна, 

О. Лапко, А. Наливайко, В. Новицького, В. Со-

ловйова, Л. Федулової, Д. Черваньова, Н. Чухрай, 

І. Школи, Ю. Яковця, Г. Ялового, С. Ямпольсько-

го та інших.

У закордонній науковій літературі досліджен-

ня інноваційних процесів проводиться в роботах 

А. Водачека, Ф. Валента, П. Друкера, Б. Санто, 

Б. Твісса, Р. Хизрича, М. Хучека, Й. Шумпетера та 

інших. Їхні публікації дозволили сформувати за-

гальнонаукову основу і виявити основні підходи 

до дослідження інноваційних процесів.

Зазначені автори зробили великий внесок у 

формування теорії та методології інновацій. У той 

же час наукових праць, присвячених комплексно-

му вивченню проблем формування інноваційного 

механізму на промислових підприємствах в сучас-

них умовах, явно недостатньо. Не знайшли глибо-

кого відображення питання, пов’язані з вибором 

форм, методів і структур управління інновацій-

ною діяльністю, спрямованих на підвищення 

інноваційної активності підприємств промисло-

вості. Немає чіткості в оцінці факторів, що визна-

чають умови інноваційного розвитку та послідов-

ність формування організаційно-економічного 

механізму інноваційної діяльності підприємств. 

Необхідність вдосконалення механізму розвитку 

інноваційних процесів в умовах функціонування 

промислових підприємств визначає актуальність, 

практичну значимість і напрямки дослідження.

Метою статті є розгляд теоретичних поло-

жень, методичних та практичних рекомендацій 

щодо розвитку механізму організації і регулюван-

ня інноваційного розвитку промислових підпри-

ємств з позиції сучасних соціально-економічних 

вимог.

Виклад основного матеріалу. Інновації мо-

жуть відноситися як до техніки і технології, так 

і до форм організації виробництва та управлін-

ня. Всі вони тісно взаємопов’язані і є якісними 

ступенями у розвитку продуктивних сил, підви-

щення ефективності виробництва. Якісно нові, 

масштабно освоєні технології здатні забезпечити 

вирішення складних, нерозв’язних на колишній 

технологічній базі виробничих завдань.

Проблема активізації інноваційної діяльності 

досить актуальна для України. Практична реалі-

зація стратегії інноваційного розвитку економіки 

потребує насамперед підвищення інноваційної ак-

тивності на всіх її рівнях. У підприємств, як свід-

чить практика, на сьогодні немає відповідних еко-

номічних умов для впровадження нововведень.

Промислові підприємства також прийшли до 

розуміння необхідності здійснення інноваційної 

діяльності. Впровадження інновацій все більше 

розглядається ними як один із найголовніших за-

собів підвищення конкурентоспроможності про-

дукції, підтримки високих темпів розвитку і рівня 

прибутковості. Тому підприємства, долаючи різні 

труднощі, почали своїми силами вести розробки 

в області технологічних інновацій. Нові техноло-

гії в цьому випадку виступають в якості допоміж-

ного матеріалу для використання у виробництві 

продукції.

Закордонні компанії надають великого зна-

чення вкладенню коштів в інноваційну діяльність, 

яка дає хороший економічний ефект, особливо 

через підвищення рівня конкурентоспроможнос-

ті їх продукції. Проте, всупереч закономірностям 

розвитку ринкової економіки індустріальних кра-

їн, де спостерігається стрімке зростання іннова-

ційної активності, українська дійсність в області 

розвитку інновацій залишає бажати кращого.

У розвинених країнах інноваційна актив-

ність для промислових підприємств, здатність і 

сприйнятливість до технологічних інновацій — 

це питання виживання в гострій конкурентній 

боротьбі. Саме інноваційна діяльність забезпечує 

підприємствам значні конкурентні переваги, стій-

кість розвитку, сприяє зміцненню їх становища на 

ринку, завоювання нових ринкових ніш. Знижен-

ня технологічного потенціалу, втрата здатності до 
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адаптації нових технологічних розробок немину-

че веде до погіршення позицій на ринку і в стра-

тегічному плані — до зниження обсягів продажів з 

очевидним несприятливим наслідком.

Оновлення продукції промисловими підпри-

ємствами здійснюється нерівномірно. Інвесту-

вання інноваційної діяльності в Україні залиша-

ється на досить низькому рівні, хоча всі розуміють 

необхідність розвитку саме цього напрямку робо-

ти всіх промислових підприємств.

Багато підприємств мають розробки, які від-

різняються застосуванням ефективних техноло-

гій і дозволяють випускати продукцію на рівні 

світових стандартів. Однак досягнення істотних 

результатів у розвитку інноваційної сфери серед 

широкого кола підприємств найближчим часом є 

проблематичним.

Серйозним каменем спотикання для орга-

нізації інноваційних процесів на промислових 

підприємствах є високі витрати на фінансування 

процесу оновлення. Як показує практика, роз-

робка нової продукції пов’язана з великими не-

безпеками, а фонди венчурного фінансування на 

українському ринку відсутні.

Але, незважаючи на проблеми, пов’язані з 

організацією інноваційних процесів, керівництво 

великих підприємств розуміє всю необхідність 

технічного розвитку і всіма можливими засобами 

прагне до досягнення поставлених цілей.

Аналіз промислових підприємств, які успіш-

но організовують інноваційну діяльність, показує, 

що основним спонукальним мотивом для розроб-

ки інновацій є бажання і прагнення керівництва 

вести стратегічну діяльність взагалі і здійснювати 

інноваційну зокрема.

Інноваційна активність у промисловості ви-

значається часткою підприємств, що займаються 

інноваціями, від загальної кількості підприємств 

(2010 р. — 13,8 %) [1]. У розвинених країнах (США, 

Японії, Франції) впроваджують інновації від 70 до 

82 % загальної кількості підприємств. Питома вага 

промислових підприємств, що впроваджували ін-

новації в 2010 році, склала 11,5 % [2]. У роботі за 

редакцією О. І. Волкова, М. П. Денисенка наво-

диться аналіз сучасного інноваційного потенціалу 

та системи управління інноваціями на різних рів-

нях [3]. Сучасний стан інноваційної діяльності в 

Україні на промислових підприємствах дозволяє 

виділити низку негативних тенденцій: відбуваєть-

ся подальше зниження інноваційної активності 

суб’єктів господарювання; українським інноваці-

ям властиві дифузія інновацій; забезпечення ін-

вестиціями здійснюється в основному за рахунок 

власних коштів; значний вплив на зменшення 

інноваційної активності підприємств чинить хро-

нічний дефіцит держбюджету, низька ефективність 

діяльності інноваційної інфраструктури; недостат-

ній обсяг власного капіталу більшості підприємств, 

відсутність мотивації у стратегічних інвесторів; не-

конкурентоспроможність вітчизняної продукції та 

підприємств у цілому.

У першу чергу варто відзначити проблему ін-

вестування інноваційної діяльності. Низький об-

сяг інвестицій залишається однією з найбільш про-

блемних зон сучасної фази розвитку економіки.

Як показує практика, своєчасного й адекват-

ного відшкодування фінансово-ресурсної бази 

для інноваційної діяльності за рахунок власних 

(внутрішніх) джерел підприємств або позикових 

коштів не сталося, та й не могло статися через те, 

що висока активність у витратній інноваційній 

сфері може бути забезпечена тільки за умови до-

мінуючої ролі держави та її фінансової підтримки. 

Зараз же вона носить, по суті, суто символічний 

характер. Між тим лише загальне інвестиційне 

пожвавлення здатне дати поштовх переходу від 

сировинної економіки до інноваційної.

З метою впровадження у виробництво резуль-

татів інноваційних наукових і науково-дослідних 

розробок як пріоритетної складової стратегії під-

вищення конкурентоспроможності економіки 

необхідно: удосконалити умови інноваційної 

діяльності, опрацювати механізм державного 

замовлення на впровадження пріоритетних ін-

новацій у виробництво; розвивати інноваційні 

структури (технопарки, технополіси, технологічні 

інкубатори, венчурні фірми); створити інститути 

трансферу технологій з науково-технічного сек-

тора в промисловість; створити умови щодо роз-

витку процесів розповсюдження технологій з ме-

тою технологічного переоснащення виробництва; 

розширити прошарок ефективних власників за 

рахунок вдосконалення правової основи право-

застосовної практики банкрутства тощо. [4]

У процесі створення організаційно-еконо-

мічного механізму управління необхідний облік 

кількості та особливостей інновацій, які утворю-

ють ці процеси. Тому класифікація інновацій є 

важливим етапом їх аналізу. Класифікація інно-

вацій за різними групами конкретизує структу-

ру об’єкта, виявляє в ньому проблемні зв’язки. 

Вітчизняні і зарубіжні дослідники висловлюють 

широке коло думок щодо структури сукупності 

інновацій, складу та характеристики класифі-

каційних ознак. Достатньо повну класифікацію 

інновацій, інноваційних процесів і нововведень 

запропоновано групою російських вчених. На 

основі систематизації наукових поглядів на кла-

сифікацію інновацій уточнені інновації промис-

лових підприємств, що дозволяють забезпечити 

більш високий ступінь адаптації механізму орга-

нізації і регулювання інноваційного розвитку в 

умовах промислового підприємства (рис. 1).

Система управління інноваційною діяльніс-

тю в Україні не відповідає сучасним вимогам на-

уки і техніки, що породило несприйнятливість до 
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нововведень і як наслідок цього — економічний і 

технологічний застій. Пріоритетним напрямком 

розвитку наукового потенціалу виступає створен-

ня на основі економічної теорії принципово нової 

системи регулювання інноваційної діяльності на 

всіх рівнях національної економіки.

Дуже гостро на сучасному етапі розвитку 

економіки стоїть проблема інтеграції україн-

ської промисловості у світовий науково-техніч-

ний простір. Низькі ціни на вітчизняні техноло-

гії порівняно із закордонними, більш сприятливі 

можливості для української кооперації, ніж для 

міжнародної, з одного боку, і жорстка конку-

ренція на світовому ринку, відсутність у підпри-

ємств та наукових організацій необхідних засобів 

і досвіду для просування вітчизняних розробок за 

кордон і їх патентування там, з іншого — обумов-

люють відому замкнутість внутрішнього ринку 

технологій в Україні.

І, нарешті, необхідно відзначити важли-

вість державної участі в інноваційних процесах, 

оскільки саме держава робить істотний вплив на 

інноваційну діяльність господарюючих суб’єктів. 

Держава повинна бути повноправним учасником 

економічних відносин. Від неї вимагається не 

тільки політична підтримка підприємств, скільки 

Рис. 1. Класифікаційна ознака інновацій [5]
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діяльна участь в інноваційних проектах, якої, на 

жаль, поки не спостерігається.

Дослідженнями встановлені ключові фактори, 

які заважають підприємствам проводити ефектив-

ну інноваційну політику. Цими факторами є:

— брак фінансування;

— відсутність необхідної інформації;

— брак кваліфікованих кадрів;

— слабкість технічної бази підприємства;

— відсутність досвіду ведення інноваційної 

діяльності;

— відсутність державної підтримки.

Важливим етапом процесу оцінки інновацій-

них можливостей підприємства є питання фінан-

сування. Для оцінки інвестиційних можливостей 

підприємства видається необхідним визначення 

основних факторів і показників, що впливають 

на процес оновлення виробів. Одним із найбільш 

важливих факторів, що впливають на можливість 

промислових підприємств здійснювати іннова-

ційну діяльність через показник потреби підпри-

ємства в коштах на оновлення, є ступінь модерні-

зації виробу підприємства.

Проведене дослідження показало, що на про-

мислових підприємствах потреба в коштах для 

оновлення виробів перевищує можливості. Цю 

проблему слід вирішувати шляхом перегляду ви-

робничої програми.

Керівництво сучасних підприємств націле-

не, головним чином, на підвищення конкурен-

тоспроможності продукції, забезпечуючи тим 

самим функціонування підприємства, швидше, в 

коротко- і середньостроковому, ніж у стратегічно-

му аспекті. Цю позицію не можна визнати непра-

вильною, оскільки випуск конкурентоспромож-

ної продукції забезпечить підприємству високу 

прибутковість, яка спричинить за собою рішення 

більшості проблем, характерних у нинішній час 

для всіх підприємств промислового комплексу, і, 

головним чином, це вирішить проблему фінансу-

вання. Проте головною метою тут повинно бути 

забезпечення інноваційно-стратегічного роз-

витку підприємства, під яке рішення оператив-

но-тактичних виробничих проблем має закласти 

необхідну і міцну базу [6, с. 257].

Дослідження показало, що продукція сучас-

них промислових підприємств, є конкурентоздат-

ною лише на внутрішньому ринку та ринках країн 

СНД, що деякі керівники ототожнюють зі світо-

вим ринком.

Висновки. Україна володіє високим по-

тенціалом розвитку промисловості, в межах 

кожного окремого регіону. Це пов’язано зі зна-

чними сировинними ресурсами, розвинутим па-

ливно-енергетичним комплексом та транспорт-

ною структурою, розвиненою виробничою та 

науково-технічною базою, значним кадровим 

потенціалом. Крім того, промисловим підпри-

ємствам притаманний замкнений технологічний 

цикл виробництва. Спостерігаються обсяги наро-

щування досвіду роботи не лише з підприємства-

ми країн близького зарубіжжя, а й з європейськи-

ми країнами. Внутрішній ринок характеризується 

великою місткістю, а зовнішні ринки — розвива-

ються традиційно. Інноваційна діяльність пови-

нна бути спрямована на вирішення таких завдань, 

як забезпечення економічного розвитку промис-

ловості регіонів на основі раціонального вико-

ристання їхнього потенціалу, відтворення місце-

вих ресурсів та охорони природного середовища; 

розв’язання міжгалузевих науково-технічних та 

управлінсько-організаційних проблем, безпосе-

редньо пов’язаних з особливостями регіону; під-

вищення технологічного та інформаційного рівня 

всіх сфер господарської діяльності з метою вироб-

ництва конкурентоспроможної продукції; реалі-

зація стратегії розвитку регіонів України тощо. До 

пріоритетних напрямів інноваційного розвитку у 

сфері виробництва необхідно віднести наступне: 

формування наукоємного виробничого проце-

су; створення та дієвість інноваційної структури; 

технологічне та технічне оновлення базових галу-

зей економіки; впровадження високорентабель-

них інноваційно-інвестиційних проектів тощо. 

Першочерговим принципом процесу організації 

інноваційної діяльності в регіоні є цілеспрямова-

ність, що припускає наявність системи науково-

технічних, виробничих, економічних, соціальних 

та екологічних цілей.

Найважливішу роль у здійсненні інновацій-

ної діяльності на машинобудівних підприємствах 

грає інвестиційна проблема, без вирішення якої 

неможливо виключити негативний вплив інших 

факторів, що гальмують цю діяльність.
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СПОЖИВЧА ЦІННІСТЬ
ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Анотація. Метою статті є дослідження споживчої цінності як складової процесу ціноутворення, ана-

ліз елементів ланцюга споживчої цінності та можливих механізмів, що їх формують.

Ключові слова: цінова політика, ціноутворення, споживча цінність.

Summary. The purpose the article is research of consumer value as a constituent process of pricing, analyse is to 

elements chain of consumer value and possible mechanisms, that the yare formed.

Key words: price policy, pricing, consumer value.

Постановка проблеми. Основними переду-

мовами ефективної цінової політики в умовах 

ринкової економіки є орієнтованість на спожи-

вачів. Ціна як один із найгнучкіших економічних 

інструментів маркетингового комплексу сприяє 

отриманню підприємством прибутків, які забез-

печують подальший його розвиток.

Ефективність діяльності підприємства зна-

чною мірою залежить від формування та управ-

ління ціновою політикою, яка своєчасно коригу-

ється залежно від змін на ринку. Ціна є важливим 

інструментом маркетингу, проте ефективним ін-

струментом вона є тільки при взаємодії з іншими 

складовими маркетингового комплексу: продукт, 

розповсюдження та просування. При першій ку-

півлі споживач не завжди може оцінити якість 

продукту і, за інших рівних умов, він орієнтувати-

меться на ціну.

Метою статті є дослідження споживчої цін-

ності як складової процесу ціноутворення, аналіз 

елементів ланцюга споживчої цінності та можли-

вих механізмів, що їх формують.

Придбання покупцем товару за встановле-

ною продавцем ціною і віддання переваги йому 

над іншими товарами, визначає цінність, яку він 

має для споживача.

Виклад основного матеріалу. Ціна товару, що 

встановлюється, є грошовим вираженням його 

споживчої цінності. Головною умовою придбання 

товару є його необхідність покупцеві, а спожив-

ча цінність товару встановлюється фактом його 

придбання. Покупець, приймаючи рішення про 

купівлю товару, в першу чергу, розглядає питання 

про задоволення своєї потреби. Після цього він 

переходить до розгляду ціни, якості, оформлення 

й інших ознак, що характеризують товар і вплива-

ють на його придбання. Споживча цінність товару 

вимірюється шляхом його порівняння з іншими. 

Критеріями порівняння можуть виступати різ-

ні ознаки, що характеризують товар, наприклад, 

ціна, якість, колір, розмір і т. д. [1].

При зростанні споживчої цінності товару 

його продажна ціна також зростає. Якщо спожив-

ча цінність товару знижується, відповідно знижу-

ється його ціна. Проте ціна не є єдиним критерієм 

визначення цінності товару.

Все більше підприємств встановлюють свої 

ціни, виходячи з цінності товару, що сприйма-

ється споживачем. У основі цього методу лежить 

сприйняття цінності товару покупцем, а не витра-

ти виробника. Ціноутворення на основі спожив-

чої цінності означає, що виробник відмовився від 

традиційного підходу, який передбачає спочатку 

створення товару, потім розробку його маркетин-

гової програми і наприкінці призначення ціни. В 

даному випадку ціна, разом з іншими складовими 

маркетингового комплексу, визначається, перш 

ніж маркетингова програма буде остаточно за-

тверджена. Ціноутворення на основі споживчої 

цінності припускає встановлення планової ціни, 

виходячи з передбачуваної споживчої цінності 

товару. Керуючись передумовами про споживчу 

цінність і ціну товару, підприємство приймає рі-

шення про характеристики майбутнього товару і 
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витрати його виробництва [2]. Таким чином, ціно-

утворення розпочинається з аналізу потреб спо-

живачів і їх сприйняття цінності, а ціна при цьому 

повинна співпадати з уявленнями споживачів про 

переваги товару. Підприємства, які застосовують 

ціноутворення на основі споживчої цінності ви-

значають, якою цінністю, на думку покупців, во-

лодіють пропозиції конкурентів. Проте виміряти 

прийнятну споживачами цінність непросто. З 

цією метою іноді проводять опитування спожи-

вачів, уточнюючи, скільки вони готові заплатити 

за базову модель і скільки за кожну додаткову її 

перевагу. Підприємство також може визначити 

прийнятну цінність різних пропозицій експери-

ментальним шляхом. Якщо визначена продавцем 

ціна перевищує цінність товару в сприйнятті спо-

живача, це негативно відіб’ється на збуті підпри-

ємства. Причина незадовільного об’єму продажів 

товарів багатьох підприємств полягає в їх завище-

них цінах. Інші ж підприємства встановлюють за-

надто низькі ціни, що сприяє продажу, проте при-

носить менше прибутку, ніж у разі відповідності 

ціни рівню прийнятної споживачем цінності.

Додаткове стимулювання формування спо-

живчої цінності на практиці застосовується в 

роздрібній торгівлі. До нього відносять: вітрини 

магазину, тривалість роботи закладу, персонал, 

устаткування в контрольно-касових пунктах, на-

дання кредиту, рішення мерчандайзингу, безко-

штовна доставка, програми прихильності та ін. 

Розширені елементи формування споживчої цін-

ності доповнюють, але ніяк не замінюють очіку-

вані елементи ланцюга споживчої цінності. Також 

розширені елементи допомагають у формуванні 

кола постійних клієнтів підприємства та відрізня-

ють його від конкурентів.

До потенційних відносять елементи ланцюга 

формування цінності, які не задіяні конкуруючи-

ми підприємствами галузі: цілодобова робота без 

вихідних, необмежені можливості повернення 

куплених товарів, повномасштабний індивідуаль-

ний підхід, негайна видача гарантійних талонів, 

розміщення замовлень прямо в магазині та ін.

Ціна — один з основних інструментів позиці-

онування продукту (у тому числі і по відношенню 

до конкурентів), оскільки несе споживачеві важ-

ливу інформацію про продукт. Ціна повідомляє 

споживача, що підприємство думає про свій про-

дукт. Найважливішим чинником при позиціону-

ванні є співвідношення ціна/якість, яке виступає 

одним з основних компонентів іміджу продукту, 

торгової марки. Також ціна впливає на загальне 

сприйняття товару споживачами та конкурента-

ми [3].

Формування цінової політики на підприєм-

стві передбачає використання основних методів 

ціноутворення: витратного (відіграє важливу роль 

при визначенні нижнього цінового порогу) і цін-

нісного.

Ціннісний метод визначення ціни базується 

на основі цінності продукції для споживача. Спо-

живачі ніколи не купують товар/послугу. Вони 

вирішують власні проблеми і задовольняють свої 

потреби, тому, відповідно до ціннісного підходу, 

ціна повинна встановлюватися з урахуванням 

якнайповнішого задоволення потреб покупців і 

найбільш ефективного вирішення їх проблем.

Висновок. Принципова складність процесу 

ціноутворення на підприємстві обумовлена не-

однозначністю критеріїв оцінки купівельних по-

треб у проекції на конкретний товар, відсутністю 

базових методів аналізу споживчої цінності, які 

мають свої особливості порівняно із класичною 

моделлю попиту та пропозиції. Методика вибору 

і практичного використання споживчої цінності 

як складової процесу ціноутворення пояснюєть-

ся в рамках маркетингового комплексу, складові 

якого у своїй сукупності становлять кінцевий ре-

зультат діяльності підприємства.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Анотація. У статті розглянуто сучасний стан підприємств фармацевтичної галузі України, визначено 

їх конкурентний статус, запропоновано стратегічні напрямки підвищення конкурентоспроможності.

Ключові слова: фармацевтична галузь, конкурентоспроможність підприємств, доля ринку, стратегічні 

напрямки розвитку, ціноутворення, інвестиції, законодавча база.

Summary. The modern state of enterprises of pharmaceutical industry of Ukraine is considered in the article, its 

competition is status determined, strategic directions of increase of competitiveness is offered.

Key words: pharmaceutical industry, competitiveness of enterprises, market fate, strategic directions of develop-

ment, pricing, investments, legislative base.

Постановка проблеми. Проблема конкурен-

тоспроможності носить універсальний, всесвітній 

характер. Нині вона зачіпає практично всі країни 

світу, всі підприємницькі структури, всіх товарови-

робників. Розвиток фармацевтичного ринку є осно-

вою стабільності і збалансованості сфери виробни-

цтва й обігу лікарських засобів і, тим самим, одним 

з елементів, що забезпечують національну безпеку 

України, у значній мірі залежну від стану економіки 

країни. У сучасних умовах безпосередньої взаємо-

дії українських і зарубіжних підприємців проблема 

конкурентоспроможності України і її галузей стала 

центральною і реальною. Зростання конкуренції на 

фармацевтичному ринку країни примушує багато 

компаній шукати принципово нові моделі розвитку, 

розвивати нову філософію існування у змінній сис-

темі охорони здоров’я. Зростають витрати на науко-

во-дослідні і дослідно-конструкторські роботи — за 

відсутності упевненості в їх прибутковості, а в дея-

ких випадках — і окупності.

У вітчизняній економічній літературі обго-

ворення проблем конкурентоспроможності зна-

йшло віддзеркалення в роботах Г. Г. Абрамішві-

лі, Г. Л. Азоєва, О. С. Віханського, І. Д. Іванова, 

М. І. Книша, Ю. І. Коробова, А. П. Панкрухіна, 

А. З. Селезньова, Р. А. Фатхутдінова, А. Ю. Юда-

нова, Л. Н. Перегудова, Є. О. Трофімова та інших. 

У зарубіжній економічній літературі аналіз питань, 

пов’язаних з конкурентоспроможністю, представ-

лений у працях І. Ансоффа, Д. Боумена, П. Дойля, 

М. Портера, Р. Уотермана, Ф. Шерера та інших.

Метою статті є визначення конкурентоспро-

можності підприємств фармацевтичної галузі 

України та стратегії їх розвитку.

Українські фармацевтичні підприємства 

виробляють лікарські засоби майже всіх лікар-

ських форм (тверді, рідкі, порошкоподібні тощо). 

Основними групами продукції є серцево-судин-

ні препарати, анальгетики, вітаміни, засоби для 

лікування респіраторної, ендокринної і шлун-

ково-кишкової системи, а також антибіотики. 

Фармацевтичний ринок активно розвивається. 

Освоюються й упроваджуються у виробництво 

нові препарати. Провідні українські компанії 

модернізують виробничі ділянки, приводять їх у 

відповідність з вимогами GMP. Наявність націо-

нального сертифікату GMP дозволяє українським 

фармацевтам поволі, але упевнено освоювати за-

рубіжні ринки. Потреба у цьому велика, оскільки 

на фармацевтичному ринку стає тісно. Зараз на 

ньому присутні 460 виробників, серед яких 300 

іноземних і 160 вітчизняних виробників. Посилю-

ється конкурентна боротьба українських вироб-

ників з імпортерами і один з одним. Загостренню 

конкуренції неабиякою мірою сприяє так зване 

дублювання номенклатури. Не рідкість, коли де-

кілька вітчизняних виробників випускають де-

кілька варіантів однієї і тієї ж молекули. Умовно 

кажучи, з тисячі найменувань ринок одержує 

150–200 реальних молекул.

Сьогодні на фармацевтичному ринку України 

присутня продукція більше 300 виробників з кра-

їн далекого зарубіжжя, країн СНД і Балтії, а також 

160 вітчизняних виробників, серед яких 22 підпри-

ємства, які займалися виробництвом лікарських 

засобів ще з часів Радянського Союзу [1]. За но-

менклатурою вітчизняні препарати займають 36 % 

ринку, імпортні — 64 % асортиментних позицій [2]. 

Але слід враховувати таку особливість фармацев-

тичного ринку України: найменувань багато, але 

якщо проаналізувати асортимент за хімічним скла-

дом, то виявиться, що номенклатура продукції, що 

випускається, вельми обмежена (табл. 1).

Не рідкість, коли декілька вітчизняних ви-

робників випускають велику кількість варіантів 

однієї і тієї ж молекули. Умовно кажучи, з тися-

чі найменувань ринок одержує 150–200 реальних 

молекул.
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Фармацевтичні субстанції в Україні виробля-

ють 49 зареєстрованих суб’єктів підприємницької 

діяльності. У структурі вироблюваних субстанцій 

76 найменувань синтетичного походження, 82 — 

природного. Субстанції вітчизняного виробни-

цтва складають всього лише 30 % загальної кіль-

кості, всі інші імпортуються з Китаю, Німеччини, 

Індії, Росії і США.

Згідно з даними компанії Моріон, за підсум-

ками I півріччя 2011 року, загальний обсяг укра-

їнського ринку лікарських засобів (роздрібний 

+ госпітальний сегмент) склав близько 1,5 млрд. 

дол. США за 655 млн. уп., перевищивши показ-

ник за аналогічний період попереднього року на 

19 % в грошовому і 4 % в натуральному виразі. У 

цьому об’ємі традиційно велику частку акумулює 

роздрібний сегмент — 89 і 90 % відповідно, і по-

казник цей у 2010–2011 роках перманентно рос-

те на фоні відповідного скорочення питомої ваги 

госпітальних закупівель лікарських засобів [4]. В 

абсолютних величинах об’єм госпітальних заку-

півель лікарських засобів, за підсумками I півріч-

чя 2011 року, склав 1,4 млрд. грн. за 68 млн. уп., 

збільшившися на 5,9 % у грошовому і зменшив-

шися на 1,8 % у натуральному виразі у порівнян-

ні з аналогічним періодом попереднього року. У 

розрізі поквартальної динаміки в I кварталі 2011 

року був зафіксований спад об’єму госпітальних 

закупівель лікарських засобів у грошовому і на-

туральному виразі. У II кварталі ситуація дещо 

Таблиця 1

Дублювання українськими виробниками номенклатури 
препаратів, що входять у Зразковий перелік ВОЗ 

основних лікарських засобів [3]

покращала — намітилися позитивні тенденції в 

розвитку цього сегмента, що знайшли своє від-

дзеркалення в прирості госпітальних закупівель 

лікарських засобів як у грошовому, так і в нату-

ральному виразі в порівнянні з аналогічним пе-

ріодом 2010 року (рис. 1, 2). До кризового 2009 

року роздрібний ринок лікарських засобів пока-

зував позитивну динаміку продажів у грошовому 

виразі, щорічно показував приріст у середньому 

Назва 

препарату

Загальна 

кількість 

зареєстрованих

в Україні 

препаратів

Кількість 

зареєстрова-

них препаратів 

вітчизняного 

виробництва

Парацетамол 41 13

Ацетилсаліцило-

ва кислота
24 12

Вугілля активо-

ване
5 5

Пеніциламін 2 0

Хлорохін 1 0

Гентаміцин 16 7

Ампіцилін 18 9

Фенітоїн 4 2

Кальцій глюко-

нат
5 3

Етамбутол 12 3

Пірантел 5 0

Рифампіцин 11 4

Льовамізол 2 1

Дексаметазон 11 3

Ацетилцистеїн 7 1

Рис. 1. Роздрібний ринок лікарських засобів України 

2005–2010 рр. у грошовому виразі, тис. дол. [50]

Рис. 2. Роздрібний ринок лікарських засобів України 

2005–2010 рр. у натуральному виразі, тис. уп. [6]

на рівні 20 %. У натуральному виразі у період з 

2007 по 2009 рік ринок показував негативну ди-

наміку продажів на рівні від — 1 % до — 3 % (не 

рахуючи кризового 2009 року). Основні причини 

цього явища — зниження чисельності населення 

(в середньому на рівні 200 тис. осіб у рік) і перео-

рієнтація споживання у бік дорожчих лікарських 

препаратів.

Перше півріччя 2011 року характеризувало-

ся зниженням продажів у натуральному виразі на 

рівні — 2,47 % при прирості продажів у грошово-

му (USD) +14,98 % (рис. 3).

За 8 місяців 2011 року ринок лікарських за-

собів приріс на 13,85 % в грошах (USD) і впав на 

4,67 % в упаковках (табл. 2).

У зв’язку з тим, що 2009 рік — початок 2010 

року були кризовими як для фармацевтичного 

ринку України, так і економіки в цілому, аналіз 

структури ринку лікарських форм проведемо з 

прив’язкою до 2008 року. 

Найбільша частка ринку лікарських препара-

тів належить твердим лікарським формам (ТФЛ) у 



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1 (17) 2012

148

вигляді пігулок, капсул, драже й інших (56 % рин-

ку в натуральному і 53 % в грошовому виразах), 

ін’єкційним і інфузійним препаратам (10 % ринку 

в упаковках і 17 % ринку в грошах) і м’яким лікар-

ським формам (5 % ринку в упаковках і 7 % ринку 

в грошах).

У 2010 році вітчизняному виробнику вдалося 

зміцнити свої позиції на фармацевтичному ринку 

як в грошовому виразі (рис. 4), так і в натураль-

ному (рис. 5) після декількох років стабільного 

падіння ринкової частки. Але поки в роздрібному 

сегменті за іноземними компаніями залишається 

більше 75 % продажів у грошовому виразі і 34,5 % 

у натуральному.

Рис. 3. Роздрібний ринок лікарських засобів України 

(1 півріччя 2007–1 півріччя 2011 рр.) [7]

Таблиця 2

Динаміка продажів лікарських препаратів у період з серпня 2010 року по серпень 2011 року  [8]

8 Міс 2010 9 Міс 2010 10 Міс 2010 11 Міс 2010 12 Міс 2010 1 Міс 2011 2 Міс 2011

SV (ths. USD) 16623,2 19023,8 19858,3 19594 21161,1 18538,8 18519,9

TU (ths. USD) 78209,98 83883,18 81841,13 79323,02 84236,1 71713,44 69221,58

3 Міс 2011 4 Міс 2011 5 Міс 2011 6 Міс 2011 7 Міс 2011 8 Міс 2011

SV (ths. USD) 19975,4 18245,3 17680,8 17100,4 17456,9 18202,6

TU (ths. USD) 73358,91 67117,1 65855,12 64087,7 66424,05 68223,27

Рис. 4. Частки зарубіжних і вітчизняних 

виробників фармацевтичної продукції в роздрібному 

сегменті ринку в грошовому виразі [9]

Рис. 5. Частки зарубіжних і вітчизняних 

виробників фармацевтичної продукції 

в роздрібному сегменті ринку 

в натуральному виразі [10]

У госпітальному сегменті ринкова частка 

продажів у грошовому виразі вітчизняних вироб-

ників помітно зменшилася в 2010 році, зберігши 

тенденцію останніх років. Якщо в 2005 році про-

дажі розподілялися приблизно порівну, то в 2010 

Рис. 6. Частки зарубіжних і вітчизняних 

виробників фармацевтичної галузі 

в госпітальному сегменті ринку 

в натуральному виразі [11]

році вітчизняні препарати склали всього 38 %. У 

натуральному виразі частка вітчизняних вироб-

ників у госпітальних закупівлях традиційно висо-

ка (87 % проти 65 % у роздробі) і в 2010 році вона 

ще збільшилася (рис. 6).

Для аналізу фармацевтичного ринку України 

і точнішого розгляду його учасників можна роз-

ділити їх на основні класи: вітчизняні виробники 

лікарських засобів («Дарниця», «Артеріум», «Фар-

мак», «Здоров’я» й ін.), подальший розвиток яких 

багато у чому залежить від державних преферен-

цій, хоча саме для цього кластера характерне ефек-

тивне використовування маркетингових інстру-

ментів;  східноєвропейські виробники (KRKA, 

Gedeon Richter, BerlinChemie), які давно працюють 

на ринку України, володіють хорошою репутацією, 

позитивною передісторією і цілком прийнятними 

цінами, але при цьому істотно залежать від локаль-

них ринків; нові генеричеські компанії (Actavis, 

Zentiva, Teva, ratiopharm, Sandoz) відрізняються 



Економіка та управління підприємствами

149

гнучким ціноутворенням і оперативним форму-

ванням «правильного» продуктового портфеля. 

Тактика просування їх продуктів багато в чому схо-

жа з інноваційними компаніями — принаймні в 

частині вимушеного брендування при просуванні 

своїх продуктів; інноваційні виробники (Novartis, 

Phizer, AstraZeneca) розвивають нові підходи до лі-

кування, мають широку доказову базу, але й вищі 

ціни; саме вони випробовують колосальний тиск 

з боку генеричеських компаній; нішеві компанії 

(Mili Healthcare, Heel, Bittner), що мають успішні 

позиції тільки на окремих ринках.

У 2010 році ТОП-20 лідерів роздрібного сег-

мента ринку змінився не істотно в порівнянні з 

попередніми роками. Це пов’язано з тим, що у ве-

ликих корпорацій з великим оборотним капіталом 

і стійкими позиціями на ринку було більше шансів 

протистояти економічним труднощам. Іноземні ви-

робники доклали максимум зусиль, щоб згладити 

хворобливий підйом цін на імпортні ліки, узявши 

на себе частину курсових ризиків і навіть понизив-

ши ціни на препарати у валюті. У непростій ситуації 

опинилися і вітчизняні компанії, що закуповують 

субстанції для виробництва лікарських засобів пе-

реважно за рубежем. Не дивлячись на всі труднощі, 

ряд лідерів роздрібного сегмента ринку медикамен-

тів «Фармак», «Никомед» і «Інтер Хім» зміг про-

демонструвати позитивні темпи приросту об’ємів 

продажів по відношенню до минулого року. Підсум-

кові показники решти корпорацій мали негативну 

динаміку, причому в більшості випадків більш ви-

ражену в порівнянні з ринком у цілому (еволюцій-

ний індекс менше 100). Виняток становили ком-

панії «Менаріні Груп», «Актавіс» і «Омега», у яких 

темп приросту, хоча і мав негативне значення, все 

ж таки був кращим за аналогічний показник ринку 

в цілому (еволюційний індекс більше 100). Деяким 

зарубіжним компаніям довелося покинути провідну 

двадцятку. Зокрема, «Солвей Фарма» перемістилася 

на 24-у позицію. Частка провідної двадцятки в за-

гальному об’ємі продажів не змінилася в порівнянні 

з 2009 роком і складає близько половини в грошо-

вому виразі, а ось в упаковках провідні корпорації 

втратили значну частку ринку, знизившися з 59 % у 

2009 році до 51 % у 2010 році.  Розстановка сил се-

ред провідних корпорацій госпітального сегмента 

зазнала істотних змін (табл. 3).

За підсумками 2010 року, в Топ-10 по об’ємах 

продажів входить тільки три українські компанії: 

«Фармак» (7,4 % внутрішнього роздрібного рин-

ку), корпорація «Артеріум» (4,87 %) і «Дарниця 

фарма» (13,88 %). Якщо порівнювати з іншими 

країнами СНД, ринкові показники українських 

компаній не такі вже і погані. Наприклад, у су-

сідній Росії в Топ-10 не входить жодне вітчизняне 

фармпідприємство — російський ринок повніс-

тю контролюють імпортери. У рейтингу прода-

жів вітчизняних виробників лідируючі позиції 

займають наступні компанії: Фармак, Дарниця, 

Здоров’я ФФ, Інтерхім тощо (табл. 4).

Основними сприяючими чинниками для віт-

чизняних компаній є: відносно низькі ціни, «по-

Таблиця 3

ТОП-20 корпорацій у роздрібному сегменті фармацевтичного ринку України [12]

Корпорація

Рей-

тинг 

2009

Рей-

тинг 

2010

Темп

приросту

об’єму у грош.

вираж (%),

2010/2009

Ринкова

частка 

(ринок у грош.

вираж (%),

2010 рік

Темп

приросту

об’єму у натур.

вираж (%),

2010/2009

Ринкова

частка 

(ринок у натур.

вираж., (%),

2010 рік

Еволюцій-

ний

індекс

Роздрібний сегмент   -6,75 % 100,00 % -2,98 % 100,00 % 100

Менаріні Груп 2 1 -3,22 % 4,80 % -12,35 % 2,22 % 104

Санофі-авентісгруп 1 2 -13,19 % 4,42 % -8,60 % 1,76 % 93

Новартіс 3 3 -13,04 % 3,73 % -17,27 % 1,66 % 93

Фармак, ВАТ 7 4 12,30 % 3,42 % 1,04 % 7,40 % 120

Серв’є Груп 4 5 -10,45 % 2,96 % -13,72 % 0,60 % 96

Дарниця фарма 5 6 -9,10 % 2,92 % 1,29 % 13,88 % 97

Байер Хелськеа 6 7 -12,92 % 2,76 % -18,03 % 0,90 % 93

Глаксо Сміт Кляйн 10 8 0,85 % 2,72 % 4,58 % 1,25 % 108

Никомед 11 9 6,82 % 2,58 % 2,00 % 0,53 % 115

Артеріум 8 10 -13,01 % 2,52 % -0,48 % 4,87 % 93

КРКА 9 11 -12,47 % 2,42 % -10,99 % 0,96 % 94

Здоров’я, Група Компаній 12 12 -6,71 % 2,16 % 0,37 % 6,05 % 100

Ріхтер Гедеон 15 13 -6,12 % 1,83 % -14,78 % 0,77 % 101

Борщагівський ХФЗ 14 14 -16,35 % 1,67 % -4,03 % 3,92 % 90

Актавіс 16 15 -5,56 % 1,63 % -13,01 % 1,63 % 101

Тева 18 16 -7,63 % 1,52 % -27,87 % 0,48 % 99

Берінгер Інгельхайм 17 17 -16,67 % 1,42 % -24,67 % 0,35 % 89

Омега Фарма Груп 19 18 -2,53 % 1,39 % -1,42 % 0,47 % 105

Інтер Хім 27 19 32,02 % 1,37 % 32,27 % 1,26 % 142

Хель 13 20 -39,54 % 1,37 % -31,43 % 0,34 % 65
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Таблиця 4

Рейтинг продажів лідируючих вітчизняних виробників лікарських засобів [13]

Виробник

Доля в 

продажах

Доля в 

продажах

Доля в 

продажах

Доля в 

продажах

Доля в 

продажах

Доля в 

продажах

Доля в 

продажах

(USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD)

2005 (%) 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 2009 (%) 2010 (%)
1–8 міс. 

2011 (%)

Фармак 9,7 9,84 10,65 11,62 14,49 16,05 15,95

Дарниця 13,51 13 12,31 12,4 11,56 10,35 9,84

Артеріум 12,21 12,04 11,79 10,93 10,01 10,01 9,75

Здоров’я, ФФ 8,82 7,96 6,86 6,87 6,55 6,63 6,12

Інтерхім 1,04 1,72 3 4,08 5,31 5,25 5,77

Борщагівський ХФЗ 8,92 8,72 7,18 7,28 6,45 5,91 5,5

Київський вітамінний завод 3,63 3,68 3,21 3,36 4,41 4,85 4,83

Юрія-Фарм 1,09 1,57 2,85 2,77 2,61 2,9 3,66

Фарма Старт 0,29 0,66 1,21 1,52 1,8 2,18 2,72

Біофарма 3,71 3,6 3,19 3,04 2,58 2,39 2,52

Лекхім АТ 1,88 1,85 1,48 1,65 1,75 1,9 1,96

Сперко Україна 2,04 2,42 2,59 2,56 2,45 2,01 1,85

Фітофарм 0,97 1,25 1,65 1,66 1,83 1,68 1,74

Тернопільська ФФ 1,37 1,23 1,01 1,04 1,15 1,5 1,61

Ліктрави 1,72 1,76 1,72 2,01 2,09 2,03 1,59

Житомирська ФФ 0,38 0,48 0,53 1,02 1,35 1,37 1,41

Креома-фарм 1,02 1,28 1,45 1,7 1,36 1,4 1,34

зитивні» очікування цільових груп, надії, що іноді 

виправдовуються, на державні преференції. Але 

темпи розвитку вітчизняних компаній можуть по-

гіршити наступні важливі чинники: існуючі міфи і 

установки щодо якості вітчизняної продукції (не-

рідко недовіра до неї з боку споживача), недостат-

ній досвід у системі просування (за рахунок чого 

вітчизняні компанії програють перед гігантами 

світового ринку), відсутність належної доказової 

бази — масштабних багатоцентрових досліджень 

з високодостовірними позитивними результатами 

(це знижує об’єктивну цінність продукції вітчиз-

няних компаній з погляду сучасної медицини).  

Вітчизняний фармацевтичний ринок залишаєть-

ся імпортозалежним. Спостерігається поступове 

відновлення і збільшення об’ємів імпорту фар-

мацевтичної продукції до України, що пов’язано 

з відносною стабілізацією валютних курсів, зрос-

танням реальної заробітної платні населення і 

відповідно — збільшенням попиту на лікарські 

засоби. Так, об’єм імпорту готових лікарських за-

собів за 12 місяців 2010 року виріс на 13 %, до 17 

млрд. грн., у порівнянні з 2009 роком. 

Найбільшою країною-постачальником фар-

мацевтичної продукції до України традиційно 

залишається Німеччина, а також такі країни, як 

Індія, Франція, Угорщина, Словенія й ін. В ці-

лому на десять країн, що поставляють лікарські 

засоби до України, припадає близько 70 % всього 

імпорту.

Останніми роками українські виробники 

фармацевтичної продукції нарощували об’єми 

експортних поставок, не винятком став і 2010 

рік. Так, експорт готових лікарських засобів ві-

тчизняного виробництва виріс на 33 %, до 1,4 

млрд. грн. При цьому в натуральному вимірю-

ванні експорт виріс всього на 2 %, до 12,7 тис. 

т. Тобто основним чинником збільшення укра-

їнського експорту було підвищення відпускних 

цін. У поточному році тенденція збереглася. 

Об’єм експорту готових лікарських засобів збіль-

шився за перші чотири місяці 2011 року на 12 % 

у грошовому і скоротився на 8 % у натуральному 

виразі, склавши в абсолютному значенні 414,1 

млн. грн. за 3,1 тис. т [14].

Географія експортних поставок традиційно 

представлена переважно країнами СНД: Узбе-

кистан, Росія, Казахстан, Білорусь. Концентрація 

експорту фармацевтичної продукції українського 

виробництва, в основному у країни СНД, пояс-

нюється наявністю жорсткої системи контролю 

якості продукції на європейських ринках, а та-

кож наявності у виробників GMP сертифікатів. 

Найбільшими українськими виробниками, які 

експортують свою продукцію, є ВАТ «Фармак» і 

«Корпорація «Артеріум».

Ключовими характеристиками українського 

фармацевтичного ринку на сьогодні є: низький 

рівень споживання лікарських засобів на душу 

населення, високий рівень конкуренції при неве-

ликому об’ємі ринку, неминуче зниження темпів 

зростання ринку, несприятливе співвідношення 

вартості й об’ємів операцій, невисока частка ін-

новаційних препаратів, низька маржинальність 
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бізнесу, а також відсутність державного фінансу-

вання цього ринку. Це означає недостатній роз-

виток ринку, але при цьому наявність великих 

потенціалів для можливого його зростання і вдо-

сконалення. Таким чином, це робить вітчизняний 

фармацевтичний ринок потенційно привабли-

вим, але за умови, що найближчим часом будуть 

визначені основні напрями його розвитку, що 

дасть можливість компаніям і інвесторам судити 

про свої перспективи на цьому ринку і прогнозу-

вати свою діяльність.

Підвищення конкурентоспроможності укра-

їнських фармацевтичних компаній залежить від 

ряду чинників. Крім викладених вище, до клю-

чових чинників успіху фармацевтичної компанії 

на ринку відносяться зовнішнє фінансування й 

ефективність операцій суб’єктів ринку. Фінан-

сування ринку є одним із найважливіших пи-

тань, що визначають його стійкість і перспективи 

розвитку. Джерелом фінансування українських 

фармацевтичних компаній може бути гаманець 

кінцевого споживача, але при цьому надзвичай-

но важливо враховувати межу еластичності купі-

вельної здатності і власне економічну ситуацію в 

країні. Інше важливе джерело фінансування — це 

інвестиції, перш за все інфраструктурні. Тут осно-

вними інструментами виступають державне фі-

нансування, участь пацієнта в оплаті лікування, 

добровільне медичне страхування. Ефективність 

операцій фармацевтичних компаній як суб’єктів 

ринку обумовлюється наступними складовими: 

знанням і раціональним використанням підходів 

менеджменту і маркетингу, продуктивністю діяль-

ності медичних представників (важливої проміж-

ної ланки між власне компанією і кінцевим спо-

живачем її продукції) і особливостями контакту з 

кінцевим споживачем. Ефективність використо-

вуваних маркетингових інструментів залежить від 

масштабності інвестицій (з урахуванням їх повер-

нення, тобто рентабельності бізнесу), сегментації, 

позиціонування, наявності унікальних торгових 

пропозицій. Ефективність діяльності медичних 

представників визначається якістю роботи, пра-

вильною сегментацією усередині цільових груп, 

увагою до регіонального розвитку. Нарешті, вели-

ке значення має вдосконалення контактів з цільо-

вими аудиторіями: вихід на кінцевого споживача 

продукції — пацієнта — може здійснюватися як 

безпосередньо (так звана direct-to-consumer стра-

тегія), так і за допомогою опініон-лідерів, лікарів 

широкого профілю (терапевтів і сімейних лікарів) 

і/або вужчих фахівців (кардіологів, гастроентеро-

логів тощо).

Ключовими стратегічними питаннями на 

сьогоднішній день є колективні зусилля учасни-

ків ринку при конкуренції, що зберігається або 

посилюється, направлені на системну зміну його 

інфраструктури. Важливо усвідомити наступне: 

такі складні проблеми, які стоять сьогодні перед 

всіма учасниками українського фармацевтичного 

ринку, не розв’язуються кожною компанією окре-

мо. Ці проблеми мають не локальний характер, а 

глобальний. Головною задачею учасників вітчиз-

няного фармацевтичного бізнесу повинне бути не 

власне позиціювання компанії, а розробка стра-

тегії ринку в цілому.

Висновки. Основними цілями стратегії 

розвитку фармацевтичної галузі України пови-

нні бути: підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняних підприємств з упором на експорт-

ний розвиток наукоємних виробництв; забезпе-

чення прискореного зростання виробництва на 

основі досягнень науково-технічного прогресу 

й інтеграції у світове господарство; вдоскона-

лення законодавчої і нормативної бази; роз-

виток активних форм промислової політики, 

вдосконалення системи державних закупівель і 

замовлень.

Підвищенню конкурентоспроможності фар-

мацевтичних підприємств України сприятимуть 

наступні перетворення: перегляд системи ціноут-

ворення на ліки, націливши її на створення недо-

рогих, але якісних препаратів; створення сприят-

ливих умов для залучення інвестицій в українську 

фармацевтичну промисловість для розвитку пер-

спективних високорентабельних виробництв, од-

ним з яких є виробництво непатентованих пре-

паратів (дженериків); виключення можливості 

дискримінації продукції вітчизняних товарови-

робників при оголошенні тендерів на закупівлю 

медикаментів за рахунок державних джерел фі-

нансування.
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РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ 
І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

УДК 336 І. В. П’ятак

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Анотація. Розглянуто і проаналізовано основні способи, які впливають на джерела фінансування малих 

підприємств. Окреслено зміни, які необхідно внести для підвищення ефективності діяльності малого підпри-

ємництва в країні.

Ключові слова: фінанси, фінансово-кредитна політика, комерційні банки, кредитні спілки, іноземні ін-

вестиції.

Summary. Basic methods that influence on the sources of financing of small enterprises were considered and 

analysed. Changes that must be brought for the increase of efficiency of activity of small enterprise of the country were 

outlined.

Key words: finances, financing credit politics, commercial banks, credit unions, foreign investments.

Постановка проблеми. Найбільш соціально 

важливою, перспективною, інноваційною і демо-

кратичною формою ведення бізнесу визначається 

мале підприємництво, що поєднує індивідуальні 

та суспільні економічні інтереси на основі вико-

ристання ринкових механізмів. Однак під впли-

вом різних чинників малий бізнес в Україні роз-

вивається повільно. Загальна його ефективність є 

низькою, оскільки для розвитку підприємницької 

діяльності потрібна всебічна допомога держави як 

у законодавчому, так і у фінансовому плані.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-

вчення наукових праць провідних спеціалістів і 

вчених з питань фінансових проблем та обґрунту-

вання джерел фінансування підприємств малого 

бізнесу знаходили своє відображення в роботах 

таких економістів, як М. Г. Лапуста [1], З. С. Вар-

налій [2], І. С. Кузнєцова [3], Н. Д. Кожевіна, 

Ю. Л. Старостін. На думку цих авторів, суттєвий 

вплив на темпи створення та ефективність діяль-

ності таких підприємств здійснюють розміри фі-

нансування.

Метою дослідження є вирішення питань фі-

нансування завдяки нетрадиційним джерелам 

інвестування. Ця тема є актуальна сьогодні, адже 

процеси, які супроводжують становлення підпри-

ємництва ще недостатньо досліджені й висвітлені 

в економічній літературі. Зараз в Україні склалася 

ситуація, коли основним джерелом фінансування 

підприємств малого бізнесу є власні кошти засно-

вників та сімейні позики. Цих коштів для початку 

ефективної діяльності, як правило, недостатньо.

Виклад основного матеріалу. В сучасних умо-

вах особливої значущості набуває питання фі-

нансової підтримки підприємницької діяльності, 

без якої сьогодні неможливе нормальне функці-

онування жодної фірми. Одночасно нормальне 

фінансування можливе лише за умов змістовного 

та обґрунтованого плану діяльності підприємства, 

який, у свою чергу, є значною допомогою для по-

шуків і залучення інвесторів та кредиторів. Біль-

шість факторів, які на теперішній час гальмують 

розвиток підприємництва в Україні, пов’язані з 

фінансово-кредитною політикою держави [4].

Фінансово-кредитна політика держави в 

умовах кризової ситуації спрямована в основному 

на наповнення державного бюджету, отримання 

бюджетної сфери непрацездатного населення, 

забезпечення мінімальних умов для життєдіяль-

ності людини [5]. У такій ситуації держава не має 

можливості виділяти належні обсяги фінансу-

вання для підтримки підприємницьких структур, 

перекладаючи вирішення цих питань на недер-

жавні інституції, включаючи недержавні фон-

ди підтримки підприємництва, комерційні бан-

ки, кредитні спілки, іноземні інвестиції та інші 

структури, не забезпечуючи при цьому належних 

гарантій у тому, що інвестори зможуть повернути 

свої капітали у разі банкрутства підприємницьких 

структур або змін у чинному законодавстві не на 

користь інвесторів. У результаті недержавні інвес-

тори не зацікавлені в тому, щоб вкладати капітали 

в розвиток вітчизняного підприємництва. Нато-

мість більшість вітчизняних підприємців, отри-

мавши прибутки від виробничо-господарської 

діяльності в Україні, намагаються зберегти їх у 

зарубіжних банках, не довіряючи вітчизняним. 

Високий рівень тіньової економічної діяльності 

у сфері підприємництва сприяє розвитку неци-

вілізованих форм господарювання та відносин 

між суб’єктами економіки й негативно впливає 

на розвиток офіційно функціонуючих структур й 

суспільства в цілому.

Однією з найважливіших проблем малого 

бізнесу є проблема його фінансування. Одним 

із головних чинників, що уповільнюють процес 

© І. В. П’ятак, 2012



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1 (17) 2012

154

створення та введення в дію малих підприємств, 

є одержання позикових коштів. Малі підпри-

ємства банківськими та фінансовими установа-

ми розглядаються як група підвищеного ризику 

для фінансування, а високий ризик передбачає 

високі відсотки за користування кредитами та 

обов’язковість застави при одержання позичок. 

Проблема загострюється ще й недоступністю 

одержання пільгових кредитів та фінансовою 

та податковою політикою держави, що не дають 

можливості підприємствам малого бізнесу знайти 

те місце в ринкових перетвореннях України, на 

яке вони заслуговують.

Проблеми з фінансуванням малого бізне-

су виникають одразу ж, починаючи з моменту 

створення підприємства, далі у взаємодії із по-

стачальником сировини, матеріалів. Складності у 

постачанні викликаються обмеженістю внаслідок 

невеликих розмірів підприємства, можливості по-

шуку більш дешевих джерел постачання, через що 

може виникати повна залежність від них. Суттєву 

роль у становленні малого бізнесу в Україні має 

вирішення проблем фінансового забезпечення 

його діяльності. Фінансове забезпечення діяль-

ності підприємства може бути спрямоване на до-

сягнення однієї з двох основних цілей: самоокуп-

ність або самофінансування.

Самоокупність визначається відшкодуван-

ням поточним витрат підприємства за рахунок 

одержаних доходів. При вирішенні проблем са-

моокупності велике значення має регулювання 

поточних витрат на виробництво та реалізацію 

продукції. Жорсткий облік витрат та їх безпо-

середній зв’язок із політикою ціноутворення за-

ставляють підприємців додержуватися режиму 

економії. Тому, говорячи про підприємства мало-

го бізнесу, часто зазначають, що ці підприємства 

мають оптимальну чисельність працюючих на 

всіх рівнях, починаючи із безпосередніх виконав-

ців виробничого процесу й закінчуючи керівним 

складом, з мінімально можливими змінними ви-

тратами на випуск продукції. Це пов’язано з тим, 

що єдино можливий варіант зменшення ціни на 

продукцію в умовах малого бізнесу — це змен-

шення собівартості продукції за рахунок макси-

мального завантаження обладнання, економії 

трудових, сировинних та паливно-енергетичних 

ресурсів.

У випадку, коли метою діяльності підпри-

ємства є принцип самофінансування, який за 

умов ринкових перетворень, може забезпечува-

тися, знову ж таки, лише за рахунок фінансових 

можливостей підприємства, а не за рахунок цен-

тралізовано запланованих ресурсів, фінансова 

стратегія підприємства передбачає можливість 

накопичення фінансових ресурсів для здійснення 

розширеного відтворення виробництва. Самофі-

нансування може бути забезпечене лише завдяки 

високій нормі накопичення капіталу та дохідній 

діяльності.

Якщо самоокупність здійснюється за рахунок 

власних коштів, то суттєвою рисою самофінансу-

вання є те, що хоча б у майбутньому й передба-

чається значна віддача від вкладених коштів, як 

правило, власних вільних фінансових ресурсів 

для його здійснення в підприємства немає. Тому 

правильний вибір джерела фінансування може 

суттєво вплинути на підвищення ефективності ді-

яльності підприємства. У випадку непродуманого 

рішення це може призвести до невиправдано ви-

соких видатків та банкрутства.

Ефективне зростання підприємства може 

бути забезпечене за допомогою двох основних 

способів: внутрішнього та зовнішнього. Внутріш-

нє зростання забезпечується через розширення 

діючого виробництва шляхом поступового розви-

тку матеріально-технічної бази. У цьому випадку 

здійснюється поетапне фінансування. І в цьому 

разі вирішальну роль відіграє загальна сума при-

бутку та накопичена амортизація.

Фінансування малих підприємств внаслідок 

невеликого товарообігу не може в більшості ви-

падків відбуватись лише за рахунок власних ко-

штів. Хоча, як традиційне джерело, власні кошти 

на етапі сталих закріплених ринкових позицій 

будуть відігравати суттєву роль. Але за умов, що 

спричинені теперішнім економічним станови-

щем у країні, їх використання гальмується ще й 

додатковими обмежуючими чинниками, що но-

сять об’єктивний характер.

Основними ресурсами поповнення капіталу 

фірм із власних джерел можуть бути грошові ко-

шти, що вивільняються у процесі відтворення. До 

них відносяться: амортизаційний фонд; частка обі-

гового капіталу в грошовій формі, що вивільняєть-

ся в процесі реалізації продукції; грошові кошти, 

що з’являються в результаті розриву між одержан-

ням грошей від реалізації товарів і виплатою за-

робітної плати; прибуток у тій частині, що йде на 

оновлення та розширення виробництва. Таким чи-

ном, будь-який рух товарів при переході від одного 

власника до іншого призводить до зустрічного по-

току грошових коштів. Ці кошти можуть викорис-

товуватися підприємством для вирішення проблем 

поточного фінансування його діяльності.

Одним із основних власних джерел фінансу-

вання підприємств малого бізнесу має стати прибу-

ток. За своєю економічною сутністю прибуток бере 

участь у розподільчому процесі в 2-х напрямках:

— стимулюючий фактор підприємницької ді-

яльності та продуктивності праці;

— джерело фінансування розширеного від-

творення.

Але в Україні зараз прибуток як джерело фі-

нансування та відтворення виробничого потенці-

алу використовуватись не може. Основними при-
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чинами цього явища стало те, що високі податки 

на прибуток не дають змогу швидко накопичити 

необхідну суму грошей та інфляційні процеси, які 

продовжуються в Україні, швидко знецінюють 

навіть ті кошти, що накопичили підприємства.

Таким чином, основним джерелом внутріш-

нього фінансування діяльності підприємств мо-

гли б і повинні були стати амортизаційні нараху-

вання. Але амортизація, незважаючи на зусилля 

уряду України, не набула статусу вагомого чин-

ника при формуванні виробничого потенціалу 

підприємства. В умовах швидких темпів інфляції 

амортизація на реновацію як джерело навіть про-

стого відтворення основних фондів не спрацьо-

вує. Як бачимо, за таких економічних умов, що 

нині склались в Україні, накопичення власних 

коштів для реалізації стратегій розширення ви-

робництва підприємствами неможливе.

Зовнішнє зростання передбачає приєднання 

нових підприємств до вже діючих, тобто відбува-

ється одноразове фінансування в обрану додат-

кову сферу діяльності. Одноразове фінансування 

має сенс лише тоді, коли вкладені кошти в об’єкт 

фінансування будуть давати прибуток. У випад-

ку зовнішнього зростання доцільність вкладання 

коштів має бути економічно обґрунтованою та 

прискіпливо обрахованою. У цьому випадку звер-

тається увага на відношення капіталу до розміру 

обігу, обіг на одного працюючого, частку прибут-

ку, що акумулюється на цілі розширеного відтво-

рення. Але вирішальне значення при розширенні 

виробництва має розмір майбутнього прибутку 

на вкладений капітал. Зовнішніми джерелами фі-

нансування малих підприємств можуть бути ко-

мерційні банки, небанківські фінансові установи, 

приватні фірми, урядові й регіональні програми, 

продаж акцій, кошти родичів і друзів та ін.

Кожен вид зовнішнього фінансування під-

падає під одну з двох категорій: фінансування 

шляхом отримання позик, що вимагає майнового 

забезпечення позики і фінансування шляхом ви-

пуску акцій, що, як правило, не вимагає забезпе-

чення й дає інвестору право на частку власності. 

Банки висувають фірмам деякі вимоги: потребу-

ють гарантій у вигляді застави під кредит, призна-

чають проценти, вищі від базової ставки для вели-

ких корпорацій. Таким чином, банки в Україні не 

є джерелом кредитування підприємств і задоволь-

няють лише незначну частку діючих бізнесменів. 

В Україні фінансування малих підприємств за до-

помогою випуску акцій є поодиноким явищем. 

Це пов’язано з тим, що акціонерне товариство як 

організаційно-правова форма не є типовим для 

малих підприємств, а процес корпоратизації зна-

ходиться у зародковому стані.

Серед інших зовнішніх джерел фінансуван-

ня можна виділити кошти родичів і друзів, але це 

джерело за своїми розмірами і терміну є далеко 

не основним. Такі кошти використовуються для 

формування стартового капіталу або в екстраор-

динарних випадках функціонування бізнесу. Ще 

одним джерелом є багаті люди, тобто власники 

приватних фірм, але це явище для України є вкрай 

рідкісне.

Висновки. З огляду на те, що ринок традицій-

них фінансових посередників для малого бізнесу 

недоступний, виникає проблема нетрадиційних 

підходів регулювання процесу інвестування, тоб-

то використання таких форм фінансового регу-

лювання економічних процесів, які раніше не за-

стосовувались в Україні.

Особливо ж мають бути розроблені питання 

вдосконалення фінансово-кредитної політики. 

Загальний рівень оподаткування, кількість видів 

та база для нарахування податків повинні стати 

стабільними і стимулювати підприємницьку та 

інвестиційну діяльність.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ

Анотація. У статті досліджується сучасний стан та проблеми ринку праці в Україні. Автор ґрунту-

ється на тому, що основним рушієм економічного розвитку є соціальні групи, які володіють кваліфікацій-

ними і трудовими можливостями, соціальною активністю і мобільністю, спроможністю адаптуватися до 

сформованих умов і ефективно реалізувати свої можливості.

Ключові слова: ринок праці, праця, зайнятість населення, безробіття, міське населення, сільське на-

селення.

Summary. This article examines the current state and problems of the labor market in Ukraine. The author 

relies on the fact that the main engine of economic development are the social groups that have the qualification and 

employment opportunities, social activity and mobility, ability to adapt to existing conditions and effectively realize 

their potential.

Key words: labor market, labor, employment, unemployment, urban population, rural population.

Постановка проблеми. Останні 10 років у де-

мографічній історії України були декадою бо-

ротьби населення за виживання. За цей період у 

демографічному розвитку країни спостерігалося 

більше деструктивних моментів, ніж конструк-

тивних, а його характер можна визначити швидше 

як дефіцитний і витратний, аніж відновлюваль-

ний, що зближує його з основними тенденціями 

соціально-економічного поступу країни, повного 

внутрішніх протиріч та непослідовностей.

Здобувши державну незалежність у серпні 

1991 р., Україна мала на той час одну з найбіль-

ших в Європі (майже 52 млн. осіб) чисельність 

населення. Перемога демократичних принципів 

у політиці призвела до побудови основ грома-

дянського суспільства в країні (дотримання прав 

людини, закріплення верховенства права, про-

ведення ринкових реформ). У той же час надто 

швидка трансформація політичної, економічної 

та соціальної сфер життя спричинили глибоку 

соціально-економічну кризу, яка вразила всі вер-

стви населення.

Аналіз останніх досліджень. Теоретичні дослі-

дження функціонування ринку праці розглянуті в 

наукових працях О. Богуцького, І. Бондар, Д. Бо-

гині, В. Васильченка, В. Дієсперова, М. Доліш-

нього, І. Заславського, О. Заклети, Г. Купалової, 

Л. Лєбєдєвої, І. Петрової, М. Пітюлича, В. Ша-

ленко, О. Хомри, В. Яценка. Зокрема, у працях 

В. Апер’яна, С. Бандура, Д. Богині, Т. Заяць, 

О. Котляра, Е. Лібанової, С. Пирожкова, В. Онікі-

єнка, В. Оніщенка, Є. Янковської досліджені різ-

ні аспекти відтворення робочої сили й пов’язані з 

ними складнощі та суперечності функціонування 

ринку праці.

Мета дослідження. Метою даного досліджен-

ня є аналіз сучасного стану ринку праці України. 

Проаналізувати проблеми і запропонувати заходи 

для подолання безробіття.

Виклад дослідження. Неготовність та непри-

стосованість основної маси населення до нових 

умов, з одного боку, і різке падіння рівня жит-

тя, з другого, спричинили погіршення основних 

показників відтворення населення, стану його 

здоров’я і в результаті призвели до зниження рів-

ня демографічного, трудового та соціального по-

тенціалу країни. Сьогодні можна констатувати, 

що, крім економічної, Україна переживає ще й 

глибоку соціально-демографічну кризу, яка по-

грожує країні непередбачуваними наслідками у 

майбутньому.

Розглянемо вихідні чинники, які зумовлю-

ють проблемні аспекти формування сучасної 

соціально-демографічної ситуації в Україні та 

створюють загрозу перспективам стабільності 

держави. Основою формування пропозиції робо-

чої сили на ринку праці є демографічна ситуація 

на селі. Крім цього, на пропозицію праці великий 

вплив можуть надати і вже надають процеси фор-

мування спільного ринку праці в країнах СНД, а 

також глобалізація аграрної економіки, що ство-

рює умови для вільного переміщення робочої 

сили. Окремі питання, пов’язані з «відкриттям» 

кордонів сільського ринку праці та проблемами 

його регулювання, будуть розглянуті в подальшо-

му. Сільське населення України на початок 2011 р. 

склало 14,4 млн. осіб, або 31,3 % населення країни 

(табл. 1).

У порівнянні з 2003 р. чисельність сільсько-

го населення скоротилася з 15,5 до 14,4 млн. осіб в 
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основному за рахунок активної міграції населення 

в міста, яку не перекривав природний приріст. У 

2003–2005 рр. за рахунок активного припливу бі-

женців та переселенців із ближнього зарубіжжя, а 

також адміністративно-територіальних перетворень 

сталося вельми помітне зростання сільського на-

селення, яке перевищувало природне зменшення. 

Вже з 1992 року показники природного приросту 

населення в Україні від’ємні, але у сільській місце-

вості вони стали такими ще раніше — з 1985 р.

У 2001 р. у селах України вмирало людей на 

156 тисяч більше, ніж народжувалось, а у 2004 р. — 

на 159 тис. осіб. Природний приріст з 1990 р. став 

помітно знижуватися. У 2001 р. скорочення спо-

стерігалося в основному за рахунок триваючого 

процесу зростання природного зменшення насе-

лення. Разом з тим сільське населення дещо збіль-

шилося в основному за рахунок адміністративних 

перетворень міських поселень у сільські, а також 

за рахунок міграційного приросту. Проаналізуємо 

постійне населення за основними віковими гру-

пами (табл. 2).

З 2000 р. по 2010 р. на селі спостерігається при-

родне зменшення населення у працездатному віці. 

У сумарному вираженні воно склало 26593 тис. 

осіб. Темпи зростання природного зменшення на 

селі у 2 рази вищі, ніж у місті. Виродження сіль-

ського населення йде більш інтенсивними темпа-

ми, ніж міського. Окремі дослідники стверджують, 

що село спіткала демографічна криза [2, 3].

В Україні втрачені традиції багатодітності. 

Різке зниження життєвого рівня населення і не-

вирішеність екологічних проблем, загострених 

Чорнобильською катастрофою, без сумніву, змі-

нили погляди на сімейні традиції та формування 

сім’ї. Динаміка показника сумарної плідності, або 

кількість дітей, яких народжує жінка за своє жит-

тя (сьогодні — 1,1 дитини на одну жінку), свідчить 

про те, що рівень народжуваності вже давно став 

недостатнім для заміни старших поколінь новими 

(потрібно хоча б 2,2–2,3 дитини на одну жінку). 

Природний спад обумовлений як зниженням на-

роджуваності, так і підвищенням смертності на-

селення. Перший фактор частково пов’язаний зі 

зменшенням чисельності жінок у фертильному 

віці, що є віддаленим наслідком війни, а також із 

тенденцією зниження народжуваності і перехо-

ду від багатодітної сім’ї до середньої і однодітної 

сім’ї.

Але головною причиною є репродуктив-

на реакція сільського населення на різке погір-

шення умов життя в 90-х роках і невизначеність 

життєвих перспектив — відмова більшості сімей 

мати дітей (відкладання народжень або перевагу 

надають бездітності), а також відстрочення всту-

пу в шлюб, що веде до зниження народжування 

вперше. Цей висновок підтверджується даними 

опитування молодих сімейних пар (до 30 років) з 

числа працівників сільськогосподарських підпри-

ємств та фермерів, проведеного в рамках моніто-

рингу соціально-трудової сфери села. На запи-

тання «Скільки дітей, окрім уже народжених, Ви 

збираєтеся мати»? 56 % респондентів відповіли, 

що взагалі не бажають мати дітей. Наміри віднос-

Таблиця 1

Компоненти природного приросту населення (розраховано автором за даними [1])

Роки

Природний приріст (+/-) населення Коефіцієнт природного приросту, проміле

Міські посе-

лення та сіль-

ські місцевості

Міські посе-

лення

Сільська міс-

цевість

Міські посе-

лення та сіль-

ські місцевості

Міські посе-

лення

Сільська міс-

цевість

1995 -299726 -168026 -131700 -5,8 -4,8 -8,0

1996 -309506 -169684 -139822 -6,0 -4,9 -8,5

1997 -311570 -169485 -142085 -6,2 -5,0 -8,7

1998 -300716 -166797 -133919 -6,0 -5,0 -8,2

1999 -349962 -200578 -149384 -7,1 -6,0 -9,2

2000 -372956 -219055 -153901 -7,6 -6,6 -9,6

2001 -369474 -213101 -156373 -7,6 -6,6 -9,9

2002 -364223 -205529 -158694 -7,6 -6,3 -10,1

2003 -356819 -193550 -163269 -7,5 -6,0 -10,5

2004 -334002 -176131 -157871 -7,0 -5,5 -10,3

2005 -355875 -187304 -168571 -7,6 -5,9 -11,1

2006 -297724 -155139 -142585 -6,4 -4,9 -9,5

2007 -290220 -152188 -138032 -6,2 -4,8 -9,4

2008 -243871 -122303 -121568 -5,3 -3,8 -8,3

2009 -194214 -92797 -101417 -4,2 -2,9 -7,0

2010 -191351 -91230 -100121 -4,2 -2,8 -7,1
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Таблиця 2

Розподіл постійного населення за основними віковими групами (осіб), на початок року 
(розраховано автором за даними [1])

Роки

У віці, молодшому 

за працездатний
У працездатному віці

У віці, старшому

за працездатний

М
іс

ь
к

і 
п

о
с

е
л

е
н

н
я

Обидві

статі
Чол. Жін.

Обидві

статі
Чол. Жін.

Обидві

статі
Чол. Жін.

2000 6216478 3182452 3034026 19795295 9860993 9934302 6918854 2218603 4700251

2001 5862371 3003992 2858379 19854567 9828519 10026048 6890192 2248961 4641231

2002 5535563 2837481 2698082 19807756 9783965 10023791 6928569 2272852 4655717

2003 5231833 2684679 2547154 19924198 9854695 10069503 6916685 2243463 4673222

2004 5000373 2566294 2434079 19988845 9926571 10062274 6901658 2188500 4713158

2005 4809258 2469138 2340120 19997249 9984691 10012558 6947223 2146091 4801132

2006 4654553 2390340 2264213 19998252 10034551 9963701 6969315 2094761 4874554

2007 4547052 2334887 2212165 19930002 10029543 9900459 7044697 2096326 4948371

2008 4470192 2295314 2174878 19823461 10003629 9819832 7119488 2099410 5020078

2009 4455459 2288953 2166506 19681159 9943523 9737636 7194969 2117266 5077703

2010 4468136 2296797 2171339 19477705 9854266 9623439 7323323 2166820 5156503

2011 4466331 2268987 2175678 19120221 98676543 9643214 7345678 2135684 5135678

С
іл

ь
с

ь
к

а
 м

іс
ц

е
в

іс
т
ь

2000 3355412 1719514 1635898 8126728 4327576 3799152 4702183 1445524 3256659

2001 3282425 1681738 1600687 8161610 4319760 3841850 4612444 1447432 3165012

2002 3208178 1642731 1565447 8176904 4318042 3858862 4564272 1451543 3112729

2003 3084024 1579190 1504834 8210298 4330631 3879667 4456070 1419876 3036194

2004 2965682 1518791 1446891 8239418 4353060 3886358 4346103 1373593 2972510

2005 2855541 1462519 1393022 8226155 4359088 3867067 4265036 1332466 2932570

2006 2753735 1410757 1342978 8222868 4373996 3848872 4150447 1270262 2880185

2007 2671018 1368405 1302613 8210011 4374403 3835608 4062911 1231116 2831795

2008 2600771 1332788 1267983 8192008 4368792 3823216 3986389 1197745 2788644

2009 2549563 1306980 1242583 8165742 4353343 3812399 3916467 1174867 2741600

2010 2514453 1289673 1224780 8123825 4331896 3791929 3875150 1167615 2707535

Таблиця 3

Репродуктивність працівників сільськогосподарських 
підприємств у віці до 30 років (розраховано автором)

Скільки бажаєте 

мати дітей

Наявність дітей у сім’ях, 

у % до опитаних

0 1 2
3 і біль-

ше

0 25,0 42,5 87,6 91,7

1 50,0 44,5 7,8 —

2 25,0 12,7 4,1 —

3 і більше — 0,3 0,5 8,3

но дітей залежно від наявності дітей у сім’ї відбиті 

в табл. 3.

З числа тих, що не мають дітей, 25 % і не хо-

чуть їх мати, а 50 % планують мати одну дитину і 

25 % — двох дітей. Серед опитаних з однією ди-

тиною не хочуть мати дітей 42,5 %, мають намір 

народити ще одну дитину 44,5 %, двох і більше — 

13,0 %. З числа молодих сімей, які мають двох 

дітей, ще одну дитину збираються мати всього 

7,8 %, двох і більше — 4,1 %. З числа сімей, які в 

принципі збираються ще мати дітей, 41 % при-

пускають поки відкласти народження дитини, 

30 % — планують народження дитини найближ-

чим часом і 14 % — уже чекають на дитину. Осно-

вними причинами, через які молоді працівники 

сільгосппідприємств не хочуть мати дітей або від-

кладають їх народження (за винятком випадків, 

коли дітей, на їх думку, в сім’ї достатньо), є не-

впевненість у завтрашньому дні, важке матеріаль-

не становище сім’ї.

Важливою причиною погіршення дітородної 

функції сільських жінок є втрата здоров’я. Так, 

рівень захворюваності жінок-тваринників у два 

рази перевищує аналогічний показник по сіль-

ських жінках у цілому. Серед них слід особливо 

виділити доярок, для яких специфічні такі про-

фесійні захворювання, як бруцельоз, захворюван-

ня периферичних нервів і м’язів. За останні 5–7 

років погіршення здоров’я відзначає половина 

опитаних нами жінок. Різко зросла і кількість за-

хворювань у вагітних жінок, що пов’язано зі стре-

совими ситуаціями, погіршенням умов праці та 

життя. За сукупністю всіх зазначених причин ко-

ефіцієнт народжуваності на селі знизився з 147,1 

проміле у 2000 р. до 139,2 у 2001 р., але залишаєть-

ся поки дещо вищим, ніж у місті (табл. 4).

У сільській місцевості в 2000 р., народилося 

147,1 тис. осіб проти 176,0 тис. осіб в 2011 р., або 

на 19 % більше, що є позитивним для сільської 
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місцевості. Народжуваність вище середнього рів-

ня, як і раніше, зберігається в південних регіонах, 

де сильні традиції багатодітної сім’ї. Окремі до-

слідники з факту низької народжуваності на селі 

роблять висновок про пріоритетність підвищення 

народжуваності в порівнянні зі зниженням смерт-

ності. На нашу думку, для демографічного оздо-

ровлення села однаково важливим є як збільшен-

ня народжуваності, так і зменшення смертності. 

Остання в 1,5–2 рази вища в порівнянні з розви-

неними європейськими державами, при цьому 

дитяча смертність — в 3–3,5 раза.

У період 1990–2008 рр. простежується яскра-

во виражена тенденція зростання смертності на 

селі. Коефіцієнт смертності за цей період збіль-

шився на 19 %, що за європейськими, та й за сві-

товими, мірками є надвисоким показником. З 

2009 р. почала відбуватися слабка тенденція зни-

ження смертності (табл. 5).

Кількість народжених з 1990 р. по 2001 р. має 

тенденцію до різкого зниження. Так, у 1990 р. на-

лічувалось 657,2 тис. осіб, а у 2001 376,4. На 280,8 

тис. осіб відбувалося зменшення. Але починаючи 

з 2002 р. тенденції мають позитивну тенденцію. 

У 2002 р. 390,7 народжених, а 2011 р. 481,5 тис. 

осіб. Зберігається тенденція подальшого поси-

лення зростання смертності в тих регіонах, де в 

останні роки вже спостерігалося явище так званої 

надсмертності. Негативні зміни відзначаються не 

тільки в кількісних, але і в якісних показниках 

розвитку населення. Погіршення стану здоров’я 

населення, що спостерігається з покоління в по-

коління українських громадян, негативно впли-

ває на формування людського потенціалу краї-

ни, зокрема, нових контингентів робочої сили, 

потенційних призовних контингентів та загалом 

відбивається на демографічних перспективах на-

ції, оскільки хворе населення не може відтворю-

вати здорових членів суспільства. В структурі при-

чин смертності сільських жителів у порівнянні з 

містом, як і раніше, лідирують хвороби системи 

кровообігу і органів дихання, травлення і від зо-

внішніх причин захворюваності та смертності.

Зростають захворюваність та смертність на-

селення від інфекційних та паразитарних хвороб, 

реальною стала загроза епідемії туберкульозу — 

понад 600 тис. громадян України хворіють сьогодні 

на цю хворобу. В Україні спостерігаються найвищі 

в Європі темпи поширення ВІЛ/СНІДу. Особливу 

тривогу викликає те, що найбільшу частину інфі-

кованих складає молодь, серед якої 15 % — діти 

та підлітки. Тривожним є те, що ВІЛ уже поши-

рюється за межі певних груп ризику в населен-

ня країни. Національні та міжнародні експерти 

вважають, що понад 550 тис. жителів України на 

сьогодні є ВІЛ–інфікованими. Ці суто демогра-

фічні тенденції відображають не тільки негаразди 

із сучасним станом та перспективами відтворення 

населення і його трудового потенціалу, а також 

є ознаками розбалансованості сьогоднішнього 

суспільства, що загрожує його соціальній стабіль-

ності. Розширилася географія депопуляційних 

сільських територій. Розвиток депопуляційних 

процесів на селі є наслідком погіршення фізично-

го і психічного здоров’я жителів. Наростає процес 

деградації генофонду села. У 2010 р. в порівнянні з 

2000 р. у сільській місцевості чисельність розумо-

во відсталих із вперше встановленим діагнозом у 

розрахунку на 1000 тис. осіб збільшилася на 3,8 % 

(а в місті знизилася на 9,1 %). Безробіття, бід-

ність, стурбованість завтрашнім днем і майбутнім 

дітей зумовили подальше збільшення психічних 

Таблиця 4

Коефіцієнти народжуваності населення
(розраховано автором за даними [1])

Роки

Усього на-

роджених 

осіб

у міських 

поселеннях, 

осіб

у сільській 

місцевості, 

осіб

2000 385126 238014 147112

2001 376478 237228 139250

2002 390688 248877 141811

2003 408589 266415 142174

2004 427259 284361 142898

2005 426086 284257 141829

2006 460368 306635 153733

2007 472657 314065 158592

2008 510589 340594 169995

2009 512525 339497 173028

2010 514239 339987 174252

2011 517758 341235 176523

Відхилення 

2011 р. від 

2000 р.

132632 103221 29411

Таблиця 5

Коефіцієнти смертності населення, тис. осіб 
(розраховано автором за даними [1])

Роки
Кількість 

народжених

Кількість

померлих

1990 657,2 629,6

2000 385,1 758,1

2001 376,4 745,9

2002 390,7 754,9

2003 408,6 765,4

2004 427,3 761,3

2005 426,1 782,0

2006 460,4 758,1

2007 472,7 762,9

2008 510,6 754,5

2009 512,5 706,7

2010 497,7 698,2

2011 481,5 698,9

Відхилення 2011 р. 

від 1990 р. (+,-)
-175,7 69,3
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захворювань. За 2011 р. чисельність осіб із впер-

ше встановленим діагнозом психічного розладу у 

розрахунку на 1000 тис. осіб сільського населення 

збільшилася на 2,8 %.

Висновки. В основі вказаних процесів знахо-

дяться соціальні проблеми, існуючі у сьогодніш-

ньому суспільстві. Неадаптованість значної час-

тини населення до ринкових умов, неможливість 

забезпечення оплати праці, відповідно її кількості 

та якості, а також її недостатній рівень для забезпе-

чення потреб самого працюючого та залежних від 

нього членів сім’ї, відсутність диференційованого 

підходу до оцінки вкладеної сукупної праці при 

визначенні рівня пенсійного забезпечення, розвал 

державних систем охорони здоров’я та освіти — 

все це проблеми останнього десятиріччя. На сьо-

годні держава не має достатніх ресурсів для їхнього 

вирішення. На нашу думку, необхідно розпочати 

роботу щодо збереження людського потенціалу 

країни сьогодні, внаслідок інертності демографіч-

них процесів та їхньої слабкої керованості з боку 

держави ситуація погіршуватиметься, загрожуючи 

стабільному та незалежному існуванню самої дер-

жави. Наведені вище характеристики демографіч-

ного розвитку України свідчать, що країна сьогодні 

перейшла межу припустимого зниження показни-

ків демографічного відтворення та життєвого рівня 

населення по всіх індикаторах для основної маси 

своїх громадян. Процеси демографічної деградації, 

погіршення соціальних умов відтворення, безсум-

нівно, позначаються на економічному реформу-

ванні й загальмовують темпи його реалізації.

Зрозуміло, що політичні та економічні транс-

формації самі по собі не призведуть до бажано-

го ефекту — створення демократичної, ринково 

зорієнтованої держави, якщо не буде враховано 

інтереси та не буде адаптовано до нових умов 

суб’єкта цих перетворень — населення. Розгляд 

населення в конкретно-історичній якості, тобто 

з урахуванням його соціальної іманенти, тобто 

освітнього, професійного, фізичного та відтворю-

вального потенціалу, дозволяє отримати важливі 

характеристики людського капіталу суспільства, 

оцінити стабільність та можливі перспективи 

розвитку всієї нації. Цілком зрозуміло, що струк-

турну перебудову роблять люди і заради людей — 

адже ані економіки, ані країни не в змозі існувати 

відокремлено від людини. Але за традицією ко-

мандно–адміністративної системи, коли людина 

була лише гвинтиком суспільного механізму, про 

людський капітал і сьогодні згадують за залишко-

вим принципом.

Однак виявлено, що ринкові відносини й 

інноваційна специфіка сучасного економічного 

росту потребують якісно нової робочої сили, яка 

має інші параметри фізичного, психічного та со-

ціального здоров’я, високий інтелектуальний та 

освітньо-фаховий потенціал, що характеризуєть-

ся особливими моральними цінностями та орієн-

таціями. Соціальна парадигма розвитку ґрунту-

ється на тому, що основним рушієм економічного 

розвитку є соціальні групи, які володіють квалі-

фікаційними і трудовими можливостями, соці-

альною активністю і мобільністю, спроможністю 

адаптуватися до сформованих умов і ефективно 

реалізувати свої можливості.
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ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

УДК 368.914(477) І. В. Комарова

ДІЯЛЬНІСТЬ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ

Анотація. Досліджено динаміку показників розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні. Виявлено 

співвідношення між ВВП та наступними показниками: активами недержавних пенсійних фондів, пенсійни-

ми внесками до недержавних пенсійних фондів, пенсійними виплатами з недержавних пенсійних фондів, ін-

вестиційним доходом недержавних пенсійних фондів, а також перелік найбільш популярних пенсійних фондів 

України. З’ясовано ефективність діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні у посткризовий період.

Ключові слова: накопичувальна складова пенсійної системи України, недержавні пенсійні фонди, пенсій-

ні внески, пенсійні виплати.

Summary. An author investigated the dynamics of indexes of development of non-state pension fund in Ukraine. 

An author educed a betweenness by GDP and next indexes: by the assets of non-state pension fund, by pension payments 

to non-state pension fund, by pension payments from non-state pension fund, by the investment profit of non-state 

pension fund, and also list of most popular pension fund of Ukraine. Efficiency of activity of non-state pension fund is 

found out in Ukraine in a post-crisis period.

Key words: story constituent of the pension system of Ukraine, non-state pension fund, pension payments, pension 

payments.

Постановка проблеми. Одним із найважли-

віших завдань розбудови соціально орієнтованої 

ринкової економіки в Україні є реформування 

пенсійної системи. Діюча солідарна система ви-

явилася неспроможною задовольнити потреби 

громадян у достойному пенсійному забезпеченні. 

Більшість дослідників схиляються до висновку, що 

оптимальним варіантом реформування пенсійного 

забезпечення українців є розбудова накопичуваль-

ної складової. Цьому може в повній мірі сприяти 

розвиток недержавних пенсійних фондів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучас-

ні українські науковці Л. Є. Альошина, С. О. Біла, 

М. В. Демченко, В. М. Довбня, М. О. Змієнко, 

І. Ю. Кондрат, О. В. Мелешко, Г. В. Миськів, 

І. В. Панченко, І. Г. Пахомова, Н. А. Телічко, 

Г. В. Титаренко, О. А. Туманова, Н. В. Черевик, 

М. П. Шаваріна, Н. В. Шаманська у своїх працях 

досліджують питання участі недержавних пен-

сійних фондів у реформуванні пенсійної системи 

України. Разом з тим значущість недержавної на-

копичувальної складової для соціально-еконо-

мічного розвитку країни спричиняє необхідність 

проведення подальших досліджень з метою ви-

явлення особливостей, що склались в Україні, та 

пошуку можливих перспектив розвитку системи 

недержавних пенсійних фондів в Україні.

Постановка завдання. Метою дослідження 

є виявлення тенденцій, що склались у діяльнос-

ті недержавних пенсійних фондів в Україні та 

окреслення можливих перспектив їх розвитку.

Виклад основного матеріалу. Недержавні пен-

сійні фонди (НПФ) розпочали свою діяльність з 

2004 р. і є новими інститутами в економіці України. 

У своїй діяльності недержавний пенсійний фонд 

пов’язаний з компанією з управління пенсійним 

фондом, компанією з управління пенсійними ак-

тивами, банком-зберігачем. Недержавний пенсій-

ний фонд — неприбуткова юридична особа, він не 

може бути проголошений банкрутом та ліквідо-

ваний за законодавством про банкрутство. Відпо-

відно до норм законодавства, недержавні пенсійні 

фонди створюються у формі відкритих, корпора-

тивних та професійних пенсійних фондів. Дина-

міка загальної кількості недержавних пенсійних 

фондів у посткризовий період в Україні характе-

ризується постійним зменшенням, проте кількість 

укладених пенсійних контрактів зростає (табл. 1).

© І. В. Комарова, 2012

Таблиця 1

Динаміка загальної кількості недержавних пенсійних 
фондів в Україні (побудовано автором за [1–5]) 

Показники
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(9
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Загальна кількість 

НПФ
79 96 110 108 101 97

Загальна кількість 

укладених пенсійних 

контрактів, тис. штук

41,5 55,9 62,3 62,5 69,7 72,2

Кількість відкритих НПФ є найбільшою і на 

1 січня 2011 року становила 83, що пояснюється 

більшою доступністю їх до широких верств на-

селення, тоді як учасниками професійних чи 

корпоративних НПФ можуть бути лише фізичні 

особи, які пов’язані за родом їхньої професійної 
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діяльності або перебувають у трудових відносинах 

з роботодавцями-засновниками або роботодавця-

ми-платниками. Кількість корпоративних фон-

дів — 9, професійних — 9.

Оскільки пенсійне страхування є фінансовою 

категорією, то викликає інтерес частка ВВП, що 

перерозподіляється через систему недержавних 

пенсійних фондів (рис. 1).

році недержавні пенсійні фонди заробили 19,55 % 

від суми власних активів, а у 2010 році — 37,84 %. 

Зниження відбулося тільки у кризовому 2008 році, 

коли недержавні пенсійні фонди отримали інвес-

тиційний дохід у розмірі 14,18 % від власних ак-

тивів. Таким чином, можемо відмітити постійне 

покращання фінансової діяльності недержавних 

пенсійних фондів за останні п’ять років. За цей 

період найпопулярнішими серед страхувальників 

були наступні НПФ (табл. 2):

Рис. 1. Частка ВВП, що перерозподіляється через 

систему НПФ (побудовано автором за [2–5])

За досліджуваний період частка активів не-

державних пенсійних фондів у ВВП зросла з 

0,022 % до 0,12 %, частка пенсійних внесків — з 

0,021 % до 0,097 %, частка пенсійних виплат — з 

0,001 до 0,017 %. Інвестиційний дохід недер-

жавних пенсійних фондів зріс за цей же період з 

0,004 % ВВП до 0,045 % ВВП. У цілому спостері-

гається позитивна динаміка (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка ефективності діяльності НПФ в 

Україні (побудовано автором за [2–5])

Спостерігається позитивна динаміка ефек-

тивності діяльності недержавних пенсійних фон-

дів. Частка пенсійних виплат у активах зросла з 

3,34 % у 2006 році до 13,83 % у 2010 році. Якщо у 

2006 році пенсійні виплати становили 3,53 % від 

пенсійних внесків у НПФ, то вже 2010 року ця 

цифра зросла до 17,10 %. Спостерігається також 

значне зростання інвестиційних доходів: у 2006 

Таблиця 2

Показники діяльності найбільш популярних 
недержавних пенсійних фондів в Україні 

(побудовано автором за [6])

Показники
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Загальна кількість 

НПФ
79 96 110 108 101 97

Загальна кількість 

укладених пен сій-

них контрактів, 

тис. штук

41,5 55,9 62,3 62,5 69,7 72,2

Всього станом на 30.09.2011 адміністратора-

ми недержавних пенсійних фондів було укладено 

72 153 пенсійних контракти з 59 948 вкладниками, 

з яких 2 403 вкладники, або 4,0 %, — юридичні 

особи, на яких припадає 1 012,3 млн. грн. пенсій-

них внесків (95,5 % від загального обсягу пенсій-

них внесків за системою НПЗ), та 57 545 вкладни-

ків, або 96,0 %, — фізичні особи. Таким чином, на 

найбільш популярні НПФ припадає 25,44 % всіх 

вкладників-фізичних осіб та 66,21 % — вкладни-

ків-юридичних осіб.

Порівняно з кінцем 2010 року кількість 

контрактів з юридичними особами зменшилась 

на 8,4 %, а з фізичними особами зросла на 6,8 % 

(рис. 3).

Якщо порівнювати із 2005 роком, то кількість 

контрактів з юридичними особами збільшилась 

на 49,02 %, а з фізичними особами — на 169,34 %. 

При цьому динаміка укладених контрактів з фі-

зичними особами щороку позитивна, а кількість 

Рис. 3. Динаміка кількості укладених пенсійних 

контрактів (побудовано автором за [2–5])
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укладених контрактів з юридичними особами 

зменшувалась у посткризовому 2009 році.

Станом на 30.09.2011 кількість учасників 

НПФ відповідно до укладених контрактів стано-

вила 558 339 осіб (на кінець 2010 року — 569 230 

осіб). За досліджуваний період кількість учасни-

ків НПФ зросла на 469,9 тис. осіб, або на 432 %.

Станом на 30.09.2011 серед учасників НПФ 

переважну більшість становили особи вікової гру-

пи від 25 до 40 років. У попередніх періодах пере-

важну більшість становили особи віком від 40 до 

55 років (табл. 3).

отримали пенсійні виплати. Загальна кількість 

учасників, що отримали виплати, зросла за зазна-

чений період на 55,3 тис. осіб, або на 1005 %. При 

цьому на одну особу у 2007 році було виплачено в 

середньому 1654 грн, а у 2011 році — 3298 грн, або 

на 99,4 % більше.

В Україні забезпечене безумовне право влас-

ності учасника НПФ на пенсійні заощадження. З 

моменту зарахування внеску на індивідуальний 

пенсійний рахунок учасника гроші стають його 

власністю. Ніхто інший не в праві розпоряджа-

тися ними. Важливою особливістю недержавних 

пенсійних фондів в Україні є те, що якщо учасник 

незадоволений роботою фонду, то він має право в 

будь-який момент перевести свої накопичення до 

іншого фонду, який, на його думку, працює більш 

успішно.

Після закінчення періоду накопичення учас-

ник фонду може отримати пенсію в кілька спосо-

бів [7]. Перший — одноразова виплата. Але всю 

суму отримати можна, лише якщо загальний роз-

мір накопичень не перевищує встановлений за-

конодавством максимум (у 2011 р. це 44 тис. грн). 

Крім того, одноразово накопичену суму можна 

отримати у разі критичного захворювання, інва-

лідності або виїзду на ПМЖ за кордон. Відповід-

но до чинного законодавства, одержувачу пенсій-

ної виплати доведеться сплатити державі податок 

обсягом 15 % від отриманої суми.

Другий, найпопулярніший, варіант — пен-

сійні виплати протягом зазначеного в договорі 

часу (не менш ніж 10 років). Щоправда, отриму-

вати пенсію можна тільки з певного віку: ± 10 ро-

ків від установленого державою пенсійного віку. 

Якщо учасник НПФ не дожив до закінчення ви-

плат, усю суму заощаджень успадковують родичі, 

які можуть перевести накопичення на свій пен-

сійний рахунок.

Третій варіант — так звана довічна пенсія. 

Для цього вкладникові потрібно накопичені ко-

шти перевести в страхову компанію, укласти з 

нею договір страхування довічної пенсії та отри-

мувати виплати до самої смерті.

У структурі пенсійних виплат з недержавних 

пенсійних фондів за досліджуваний період значно 

переважають одноразові виплати (рис. 5).

Причиною такої ситуації є те, що на сьогодні 

більшість учасників НПФ за період сплати вне-

сків не встигають накопичити необхідну суму для 

того, щоб отримувати пенсійне забезпечення про-

тягом більш-менш тривалого терміну, то     му відда-

ють перевагу отриманню одноразової виплати.

Одними із основних якісних показників, які 

характеризують систему НПЗ, є загальний обсяг 

активів, пенсійних внесків та пенсійних виплат.

Загальний обсяг активів, сформованих не-

державними пенсійними фондами, станом на 

30.09.11 становить 1 306,4 млн. грн.

Таблиця 3

Розподіл учасників НПЗ за віковими групами станом 
на кінець періоду, % (побудовано автором за [2–5])

Вікова група 2008 2009 2010
2011

(9 міс.)

До 25 років 9,9 8,6 7,0 6,3

25–40 років 35,5 35,8 39,2 39,8

40–55 років 42,5 41,4 40,2 39,4

Старші 55 років 12,2 14,2 13,5 14,5

За досліджуваний період спостерігається по-

стійне зниження частки вікової групи до 25 років 

та зростання частки вікової групи старших за 55 

років. На нашу думку, така ситуація спричинена 

недостатнім рівнем проведення агітації серед мо-

лоді та недовіра до недержавних фінансових уста-

нов. Натомість проведення пенсійної реформи, 

зміни у пенсійному законодавстві, наслідками 

яких є посилення вимог до умов виходу на дер-

жавну пенсію, спричиняють посилення зацікав-

леності у недержавному пенсійному страхуванні 

серед осіб передпенсійного віку.

Пенсійні виплати (одноразові та на визна-

чений строк) станом на 30.09.2011 р. становили 

200,5 млн. грн., збільшившись за 9 місяців 2011 

року на 26,7 % (рис. 4).

За період з 2007 року обсяг пенсійних виплат 

зріс на 191,4 млн. грн. (2103 %). Сукупно недер-

жавними пенсійними фондами станом на 30.09.11 

було здійснено пенсійних виплат (одноразово 

та на визначений строк) 60 833 учасникам, тоб-

то 10,9 % учасників від їхньої загальної кількості 

Рис. 4. Динаміка показників пенсійних виплат 

з недержавних пенсійних фондів (побудовано 

автором за [2–5])
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Всього за дев’ять місяців 2011 року активи 

недержавних пенсійних фондів зросли на 14,2 % 

(або на 162,1 млн. грн.), у порівнянні з кінцем 

2010 року (рис. 6).

диверсифікації пенсійних активів      у дохідні фінан-

сові інструменти.

Станом на 30.09.11 переважними напрямами 

інвестування пенсійних активів є депозити в бан-

ках, облігації підприємств-резидентів України, 

акції українських емітентів та цінні папери, дохід 

за якими гарантовано Кабіне-

том Міністрів України (табл. 4).

Зростання інвестиційного 

доходу недержавним пенсій-

ним фондам вдалося досягти за 

рахунок структурних зрушень у 

інвестованих пенсійних активах 

в напрямку збільшення питомої 

ваги акцій та облігацій вітчизня-

них емітентів.

Незважаючи на позитивну 

динаміку розвитку недержав-

ного пенсійного забезпечення, 

у цій сфері все ж залишається 

багато проблем. Насамперед, 

це нестача фінансових інстру-

ментів, в які прибутково можна 

інвестувати накопичені в недер-

жавному пенсійному фонді ко-

шти. А тому найефективнішим 

та найшвидшим способом нор-

малізувати ситуацію на ринку НПФ буде реалізу-

вати накопичувальний рівень через недержавні 

фонди. Тим більше, що Уряд і державні органи, 

наприклад, Мінпр  аці і Пенсійний фонд, підтри-

мують цю ідею. Такий захід дасть змогу сформу-

вати клас сильних внутрішніх інституціональних 

інвесторів. Без цього всі дії будуть носити поло-

винчастий характер і не сприятимуть поліпшен-

ню ситуації. Більше того, Україна постійно буде 

залежати від іноземних інвестицій замість того, 

щоб скористатися внутрішніми інвестиційними 

ресурсами.

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Система недержавного пенсійного забезпечення 

в Україні знаходиться на початковому етапі ста-

новлення, проте розвивається сталими темпами 

на ринкових засадах. У посткризовий період в 

Рис. 5. Структура пенсійних виплат з недержавних 

пенсійних фондів, % (побудовано автором за [2–5])

Рис. 6. Динаміка основних показників системи недержавних пенсійних 

фондів в Україні, млн. грн. (побудовано автором за [2–5])

Метою інвестування пенсійних активів є, 

насамперед, збереження пенсійних заощаджень 

громадян. Тому стратегія інвестування недержав-

них пенсійних фондів є більш консервативною, 

ніж у інших фінансових установ. Загальна сума 

доходу, отриманого від інвестування пенсійних 

активів, станом на 30.09.11 становила 519,7 млн. 

грн. (або 49,0 % від суми залучених внесків (рис. 

7), збільшившись протягом 9 місяців 2011 року на 

86,7 млн. грн. (або на 20,0 %).

Починаючи з 2006 року ефективність інвесту-

вання пенсійних активів по відношенню до отри-

маних внесків зросла на 28,4 відсоткових пункти.

Поки що суттєвим фактором, що продовжує 

стримувати зростання інвестиційного доходу 

НПФ, є незначний обсяг залучених пенсійних 

внесків для забезпечення можливості здійснення 

Рис. 7. Динаміка ефективності інвестування 

пенсійних активів (побудовано автором за [2–5])
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Україні відбулося зменшення кількості недержав-

них пенсійних фондів, проте з року в рік зростає 

загальна кількість укладених пенсійних контрак-

тів, кількість осіб, що отримують пенсії, та загаль-

ний обсяг пенсійних виплат. Позитивно характе-

ризує діяльність НПФ також постійне зростання 

у ВВП країни активів НПФ, пенсійних внесків 

та пенсійних виплат. Підвищення ефективнос-

ті діяльності НПФ підтверджується постійним 

зростанням пенсійних виплат по відношенню до 

активів та до пенсійних внесків. Позитивним є 

також факт зростання відсотка отриманого інвес-

тиційного доходу.

З урахуванням зазначених факторів подаль-

ші дослідження щодо розвитку недержавного 

пенсійного забезпечення в Україні мають вклю-

чати удосконалення нормативно-правової бази у 

сфері регулювання діяльності недержавних пен-

сійних фондів, усунення недоліків оподаткуван-

ня їх діяльності, розроблення комплексу заходів 

щодо інформування громадян про розвиток не-

державного пенсійного забезпечення. За умови 

запровадження всіх зазначених заходів можна 

сподіватись на стабільний розвиток недержавних 

пенсійних фондів, що сприятиме стабілізації пен-

сійної системи України та підвищенню рівня жит-

тя осіб пенсійного віку.
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Таблиця 4

Структура інвестованих пенсійних активів (на кінець 
періоду), % (побудовано автором за [2–5])

Напрям інвестування 2009 2010
2011

(9 міс.)

Грошові кошти, розміщені 

на вкладних (депозитних) 

рахунках

40,0 34,7 31,6

Облігації підприємств, 

емітентами яких є рези-

денти України

18,9 15,4 21,6

Цінні папери, дохід за 

якими гарантовано Кабі-

нетом Міністрів України

16,4 14,9 13,6

Акції українських емі-

тентів
8,8 18,1 18,5

Активи, не заборонені за-

конодавством України
6,35 5,0 5,3

Банківські метали 3,7 2,8 2,2

Об’єкти нерухомості 2,1 5,6 4,1

Цінні папери, дохід за 

якими гарантовано

Радою Міністрів АРК, 

місцевими радами

0,8 0,4 0,5
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УДК 333.67 Н. Ю. Лега

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ 
РЕГІОНАЛЬНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ

Анотація. Виявлено особливості формування регіональних цільових програм у сучасних реаліях. Зістав-

лено погляди вчених з цієї проблематики. Розроблено механізм формування та реалізації цих програм, запро-

поновано алгоритм узгодження загальнодержавних та регіональних програм.

Ключові слова: алгоритм, методологічні основи, механізм формування, нормативно-правова база, регі-

ональні цільові програми.

Summary. The pasticularities of regional target programs formation under present-day conditions have been 

inverstigated. Scientific approaches on this problem have been compared. Mechanisms of formation and realization 

of these programs have been worked out and the algorithm of nationwide regional programs endorsement has been 

suggested.

Key words: algorithm, methodological , formation mechanism, normative legal basis, regional target programs.

Постановка проблеми. Забезпечення стій-

кого соціально-економічного розвитку регіону 

неможливе без реалізації регіональних цільових 

програм. Саме в цих програмах зосереджено увагу 

на розвиток галузей регіону, впровадження інно-

ваційних продуктів, забезпечення зайнятості на-

селення, підвищення конкурентоспроможності 

місцевих товаровиробників, адекватний розвиток 

інфраструктури тощо.

Реалізація цих програм має сприяти соціаль-

ному розвитку регіону, забезпечувати бюджетні 

установи необхідними фінансовими ресурсами 

шляхом збільшення надходжень до місцевих бю-

джетів. Формування та практика реалізації регіо-

нальних цільових програм в Україні свідчить, що, 

незважаючи на певну нормативно-правову базу, 

реалізація цільових програм відбувається хаотич-

но, недостатньою є координація регіональних і 

загальнодержавних програм, практично відсутній 

науковий супровід, зазвичай програми фінансу-

ються лише з місцевого бюджету.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-

блемам формування регіональних цільових про-

грам присвятили свої праці провідні вітчизняні 

вчені-фінансисти. Так, О. Кириленко та Б. Мали-

няк з’ясовують специфіку формування місцевих 

бюджетних програм із застосуванням програмно-

цільового методу [1].

І. Луніна акцентує увагу на динаміці та клю-

чових проблемах формування регіональних про-

грам у структурі місцевих бюджетів [2].

Т. Єфименко, М. Мельник, Л. Тарангул об-

ґрунтовують планові засади формування бюджет-

них програм у структурі місцевих бюджетів з ви-

користанням зарубіжного досвіду [3].

Проте, незважаючи на ці значні дослідження, 

а також висвітлення окремих проблем формуван-

ня регіональних цільових програм у інших видах 

наукових праць, проблема залишається актуаль-

ною, зокрема з причини недостатнього наукового 

обґрунтування в методологічному плані.

Мета дослідження. Метою статті є з’ясування 

специфіки формування регіональних цільових та 

розробка методологічних підходів до розробки 

цих програм.

Завданням статті є:

— виявлення проблем, аналіз механізмів, 

особливостей формування регіональних цільових 

програм;

— зіставлення поглядів вітчизняних та зару-

біжних за методологічними підходами до розроб-

ки цих програм;

— розробка механізму формування регіо-

нальних програм та обґрунтування відповідного 

алгоритму узгодження загальнодержавних та регі-

ональних цільових програм.

Виклад дослідження. Державна регіональна 

політика в Україні повинна відображати забезпе-

ченість економічного і соціального рівня розвитку 

та сприяти підвищенню конкурентоспроможнос-

ті регіону з адекватним підвищенням рівня жит-

тя населення. Як зазначається в Законі України 

«Про стимулювання розвитку регіонів», одним із 

найважливіших інструментів бюджетної політики 

зі стимулювання розвитку регіонів сьогодні поряд 

з угодами щодо регіонального розвитку та програ-

мами подолання депресивності окремих терито-

рій залишаються цільові програми [4].

Стосовно формування регіональних цільових 

програм в Україні є певний досвід.

Так, на початку 90-х рр. XX ст. регіональні 

цільові програми відігравали роль інструменту 

планування регіональної фінансової політики 

і певною мірою забезпечували окремі напрями 

економічного і соціального регіонального розви-

тку в умовах здійснення бюджетного процесу.

У 1996 р. була прийнята Конституція України 

і згідно зі ст. 143 територіальні громади, села, сели-
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ща, міста безпосередньо або через утворені ними 

органи місцевого самоврядування затверджують 

програми соціально-економічного та культурного 

розвитку і контролюють їх виконання, обласні та 

районні ради затверджують програми соціально-

економічного та культурного розвитку відповідних 

областей і районів, контролюють їх виконання [5].

Але вже в 2002 р., після прийняття Бюджет-

ного кодексу України, бюджетний процес був 

належним чином упорядкований, формування 

загальнодержавних і регіональних програм відбу-

валось за визначеними пріоритетами.

У 2004 р. був прийнятий Закон України «Про 

державні цільові програми» та отримав застосу-

вання як основний програмно-цільовий метод 

при формуванні програм. Всі регіональні про-

грами, особливо ті, які фінансувались із місцевих 

бюджетів, формувались на повній методологічній 

основі.

Відповідно до цього Закону Державна цільо-

ва програма — це комплекс взаємопов’язаних 

завдань і заходів, які спрямовані на розв’язання 

найважливіших проблем розвитку держави, окре-

мих галузей економіки або адміністративно-те-

риторіальних одиниць, здійснюються з викорис-

танням коштів Державного бюджету України та 

узгоджені за строками виконання складом вико-

навців, ресурсним забезпеченням [6].

Отже, згідно з цим Законом загальнодержав-

на цільова програма може передбачати вирішення 

певних регіональних проблем.

Відповідно до наказу Міністерства економіки 

України регіональна цільова програма — це су-

купність взаємопов’язаних завдань і заходів, узго-

джених за строками та ресурсами забезпечення з 

усіма задіяними виконавцями, спрямованих на 

розв’язання найактуальніших проблем розвитку 

регіону або окремих галузей економіки чи соці-

ально-культурної сфери регіону, реалізація яких 

здійснюється за рахунок коштів місцевого бю-

джету і є складовою щорічної програми соціаль-

но-культурного розвитку Автономної Республіки 

Крим, областей, міст Києва та Севастополя на 

відповідний рік [7].

Як зазначають Н. Мінченко, Л. Чижов та 

А. Фролков, регіональна цільова програма є осно-

вним засобом реалізації пріоритетних напрямів 

соціально-економічного, економічного, науко-

во-технічного, соціально-культурного розвитку 

регіону, концентрації фінансових, матеріально-

технічних та інших ресурсів, виробничого і науко-

во-технічного потенціалу регіону, а також коорди-

нації діяльності загальнорегіональних і місцевих 

органів виконавчої влади, підприємств, установ, 

організацій з метою розв’язання конкретних за-

гальнорегіональних завдань [8, с. 97].

Упровадження програмно-цільового методу 

вимагає нової методології оцінки та моніторин-

гу бюджетних програм, тому, як слушно зауважує 

І. Запатріна, «…необхідно переглянути функції 

окремих міністерств при формуванні бюджетних 

програм та визначити субвенції. Мінфін має ви-

значити обсяги фінансування бюджетних програм 

і субвенцій відповідно до державних пріоритетів 

та контролювати ефективність використання ко-

штів з огляду на додержання показників результа-

тивності й ефективності відповідно до бюджетних 

програм» [9, с. 8].

Отже, на початку другого десятиліття XXI ст. 

накопичено певний досвід формування бюджет-

них програм, але, як зазначають окремі фахівці, 

виникають певні проблеми при їх формуванні, а 

відповідно і реалізації.

Проаналізуємо думки зарубіжних та вітчизня-

них вчених. Ці висловлювання наводять на думку, 

що є необхідність коригування механізму фінансу-

вання регіональних програм, зокрема і в методо-

логічному плані. Такий підхід повністю відповідає 

науковій позиції, яку висловили відомі амери-

канські вчені К. Макконелі, С. Брю: «… реальна 

поведінка індивідів у інституцій в процесі обміну 

й споживання товарів і послуг з плином часу змі-

нюється. Тому необхідно постійно зіставляти на-

явні принципи й теорії із мінливим економічним 

середовищем. Історія економічних ідей насичена 

відповідними правильними узагальненнями еко-

номічної поведінки, які підтверджувались раніше, 

але застаріли із зміною умов» [10, с. 21].

Ґрунтовний аналіз наявних проблем при 

формуванні регіональних цільових програм до-

зволив виявити таке:

1. Відсутність науково обґрунтованого перелі-

ку. Про це зауважує М. Крупка: «Наявність такого 

уніфікованого переліку значно підвищить резуль-

тативність управління видатками бюджету: дозво-

лить уникнути колізій та різних тлумачень у фор-

муванні одних і тих самих бюджетних програм у 

різних бюджетах» [11, с. 28].

2. Неузгодженість бюджетних програм у вер-

тикальному зрізі економіки. Ю. Джигир та Л. Джо-

шуа зазначають, що «…класифікація бюджетів за 

програмами визначає правові повноваження разом 

з правами та обов’язками для конкретних відомств 

(тобто виконавців) згідно з розподілом централі-

зованих і делегованих функцій відповідно до Бю-

джетного кодексу та між Державним бюджетом і 

консолідованими місцевими бюджетами. Відпо-

відно до такої структури централізовані Державні 

програми виконують різні міністерства одночасно, 

в той час як програми виконують окремі галузеві 

міністерства» [12, с. 30].

3. Нераціональний розподіл капітальних суб-

венцій. На кінець поточного року, коли затвер-

джується закон України «Про державний бю-

джет (на відповідний рік) « капітальні субвенції 

залишаються нерозподіленими між бюджетами 
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конкретних адміністративних одиниць, поря-

док їх використання ще не затверджено відпо-

відними місцевими радами і повинен пройти 

певний проміжок часу, зазвичай не менше, ніж 

квартал, а в окремих випадках і до півроку, коли 

місцеві бюджети починають реально отриму-

вати ці кошти. Зміни, які були внесені в нову 

редакцію Бюджетного кодексу України, реаль-

но ситуацію не покращують. Окрім цього боку 

проблеми, кошти розподіляються з урахуван-

ням чисельності населення, тому перевагу ма-

ють області із значною чисельністю населен-

ня — Донецька, Дніпропетровська, Харківська, 

які є економічно розвиненими, а депресивні ре-

гіони згідно з цим історично сформованим ме-

ханізмом розподілу мають менше можливостей 

для економічного розвитку.

4. Недостатньо структурований ринок місце-

вих запозичень через механізм облігацій. Функці-

онування місцевих фінансових ресурсів, коли в 

окремих регіонах та адміністративних одиницях 

рівень трансфертів сягає 80 %, практично пере-

буває під жорстким контролем центральних ор-

ганів влади.

Місцеві регіональні програми зазвичай фі-

нансуються терміном на один рік, що також не 

сприяє інноваційному розвиткові. Неузгодже-

ність соціально-економічного перспективного 

планування і бюджетного, часті зміни у форму-

ванні дохідної і видаткової частин Державного 

бюджету адекватно негативно відображаються на 

місцевому рівні, дестабілізують регіональну бю-

джетну політику.

5. Адміністративно-формальний підхід до фор-

мування державних та регіональних програм. На 

2012 рік в Україні є діяльними (в плановому по-

рядку) 89 державних програм, в середньому май-

же по три програми на кожне міністерство, відом-

ство та Автономну Республіку Крим, Донецьку, 

Дніпропетровську, Львівську, Одеську облдержад-

міністрації, та Севастопольську міськдержадміні-

страцію [13].

Також є надзвичайно розпорошеною мережа 

регіональних програм, зокрема, в Херсонській об-

ласті в 2011 р. перелік програм склав 62 позиції [14].

Є очевидним, що складно вирішити основні 

завдання за цими програмами з огляду лише на 

обмежені фінансові ресурси як бюджетного, так і 

іншого змісту.

Ці проблеми, а також й інші не сприяють 

оптимальному формуванню регіональних ці-

льових програм. Необхідно забезпечити, пере-

дусім, науковий супровід формування та реалі-

зації програм, активніше залучати на ці проекти 

фінансові ресурси інноваційного спрямування, 

зокрема, й іноземного походження, масштабні-

ше використовувати місцеві фінансові резерви, 

зокрема, заощадження населення. Із всього роз-

маїття можливих напрямів поліпшення ситуації із 

регіональними програмами акцентуємо увагу на 

методологічному підході відповідно до таких ар-

гументів:

— у науковому плані він є недостатньо дослі-

джений;

— забезпечення формування програм дозво-

лить уникнути зайвого розпорошення фінансових 

ресурсів між міністерствами, відомствами з про-

грам, які вирішують окремі регіональні завдання, 

та оптимально використовувати обмежені місцеві 

фінансові ресурси.

Для обґрунтування ефективності програм 

при їх реалізації головними розпорядника-

ми бюджетних коштів Міністерством фінансів 

України розроблені відповідні методичні реко-

мендації [15].

Методологічні підходи ґрунтуються на таких 

складових:

1. Розробка механізму формування регіо-

нальних програм.

2. Алгоритм узгодження формування загаль-

нодержавних програм та регіональних цільових 

програм.

Із урахуванням виявлених проблем, резуль-

татів виконаного аналізу при формуванні регіо-

нальних цільових програм розроблено відповід-

ний механізм (рис. 1).

Наукова цінність запропонованого механізму 

полягає в такому:

— у методологічному плані є можливість чіт-

кої регламентації мети, цілей, завдань стратегіч-

них напрямів соціально-економічного розвитку 

регіонів у структурі науково обґрунтованих регіо-

нальних цільових програм;

— в організаційному плані обґрунтовано 

взаємодію регіональних органів державної вла-

ди, органів місцевого самоврядування та органів 

управління корпоративними структурами при 

формуванні регіональних програм;

— у нормативно-правовому плані враховано 

чинну юридичну базу, яка регламентує повнова-

ження учасників із формування регіональних ці-

льових програм та адекватне узгодження їх дій у 

напрямі виявлення фінансових резервів.

Також у результаті дослідження було ви-

явлено недостатню узгодженість між загально-

державними та регіональними цільовими про-

грамами.

Беручи до уваги, що нині на практиці існує 

проблема узгодження загальнодержавних та ре-

гіональних програм, розроблено науковий підхід, 

який сконцентровано в алгоритмі.

Розробка алгоритму ґрунтується на таких 

принципах:

1. Максимальна ефективність використан-

ня обмежених фінансових ресурсів, зокрема бю-

джетних.
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Рис. 1. Механізм формування регіональних цільових програм

2. Поєднання ресурсів регіональних бюджетів, 

корпоративних структур із коштами загальнодер-

жавних програм у структурі державного бюджету.

3. Реалізованість цілей і завдань концепції со-

ціально-економічного розвитку в цільових регіо-

нальних програмах.

4. Структурованість цільових програм за фі-

нансовими ресурсами, конкретними виконавця-

ми, термінами виконання.

5. Наукова обґрунтованість та супровід про-

грам.

Ґрунтуючись на цих принципах, запропоно-

вано відповідний алгоритм (рис. 2).

Отже, наукова новизна цього алгоритму по-

лягає в такому:

— у вертикальному зрізі економіки чітко від-

стежується поєднання фінансових ресурсів, за-

гальнодержавних цільових програм із відповід-

ним ресурсним забезпеченням;

— передбачена можливість залучення не 

лише суто бюджетних ресурсів, але й банківських 

установ, корпоративних структур та населення, 

що донині практично не реалізовано;

—у структурі алгоритму як обов’язковий еле-

мент передбачена експертиза проектів на місце-

вому рівні, бажано із залученням групи фахівців, 

які б обґрунтовували висновки про доцільність 

реалізації конкретних проектів.

Висновки. Ефективне використання обмеже-

них фінансових ресурсів місцевого рівня, зокре-
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ма у структурі регіональних цільових програм, є 

надзвичайно актуальною проблемою. Для її ви-

рішення в методологічному плані запропоновано 

механізм формування та реалізації регіональних 

програм та алгоритм узгодження формування за-

гальнодержавних та регіональних програм.

Практичне застосування цих розробок до-

зволить:

— оптимально використовувати обмежені фі-

нансові ресурси регіонального рівня;

— раціональніше координувати роботу всіх 

учасників формування цих програм — від цен-

тральних органів влади до корпоративних струк-

тур місцевого рівня.

Беручи до уваги ці аргументи, є доцільним 

продовження наукових пошуків у цьому напрямі.
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БАНКІВСЬКА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ:
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ

Анотація. У статті розглянуто поняття та сутність банківської безпеки держави. Проаналізовано 

вплив зазначеної категорії на економічну та фінансову стабільність України. Запропоновані напрями вдо-

сконалення комплексної оцінки банківської безпеки.
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Summary. In this article there were described the concept and essence of banking security of the country. There 

were analyzed the influence of this category on economic and financial stability of Ukraine. The ways of improvement 

of the integrated assessment of the banking security of Ukraine were proposed.

Key words: banking system, banking security of Ukraine, credit, long-term loans, foreign capital.

Постановка проблеми. Фінансова стабільність 

та незалежність банківської системи на сьогоден-

ному етапі розвитку економіки України мають 

важливе значення у контексті майбутнього зрос-

тання. Банківський сектор має прямий вплив на 

економіку держави, за рахунок якості кредиту-

вання реального сектора можна зробити висно-

вок щодо перспектив конкурентоспроможності 

сукупної продукції, що виготовляється в країні. 

На жаль, через вплив світової кризи та дестабілі-

зацію внутрішньої фінансової системи на сьогод-

нішній день банківський сектор не в змозі якісно 

виконувати покладені на нього функції в повно-

му обсязі. На певний час були заморожені опе-

рації щодо кредитування суб’єктів господарської 

діяльності, значно зросли відсоткові ставки по 

кредитах, зросла сукупна кількість проблемних 

кредитів у сукупному кредитно-інвестиційному 

портфелі банків та ін.

З урахуванням можливості настання нового 

циклу світової кризи важливого значення набуває 

процес попереджувального аналізу стійкості бан-

ківської системи країни та розробка економічних 

важелів, що сприяли б стабілізації ситуації у ви-
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падку непередбачуваних коливань на внутріш-

ньому фінансовому ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

танням проблематики стабільного функціонуван-

ня банківської системи присвячені праці таких 

вітчизняних та російських вчених, як О. А. Ки-

риченко, Т. П. Вахненко, О. І. Барановський, 

В. К. Сенчагов, В. В. Коваленко, М. А. Швайка, 

В. А. Шурпанов. Більшість із названих науковців 

розглядали окремі аспекти стабільного функці-

онування банківського сектора та стійкості ві-

тчизняної системи до зовнішніх чинників впливу. 

Через незначну історію функціонування фінансо-

вого ринку на території України це питання мож-

на вважати новим та досить актуальним.

Серед іноземних науковців, що розгляда-

ли дане питання у своїх наукових працях, слід 

відмітити Г. Дж. Шиназі, М. Стоуна, М. Вікса, 

С. Мердока. Закордонним науковцям притаман-

но розглядати проблематику стабільного функці-

онування банківського сектора країни в контек-

сті загальноекономічної системи держави та ролі 

банків у зростанні економіки.

Постановка завдання. Головною метою робо-

ти є визначення ролі банківської системи в еко-

номічному розвитку України, комплексна оцінка 

рівня стабільності банківської системи України 

відповідно до Методики розрахунку рівня еконо-

мічної безпеки та розрахунок рівня банківської 

безпеки держави за альтернативною методикою.

Виклад основного матеріалу. Банківське кре-

дитування на сьогоднішній день є основним ру-

шієм економічного зростання та розвитку реаль-

ного сектора економіки. Через брак внутрішніх 

коштів підприємства задля розширення своєї 

діяльності, нарощення темпів промислового ви-

робництва повинні звертатися до банківських 

установ, як посередників кредитних ресурсів. 

Однак, як свідчить світовий досвід, позитивний 

ефект від здійснення кредитно-інвестиційних 

операцій пов’язаний із високими ризиками як 

для кожного банку окремо, так і для банківської 

системи загалом. Вірогідність неповернення кре-

диту позичальником, інфляційні процеси, зміна 

курсу національної валюти — всі ці фактори в 

тій чи іншій мірі впливають на рівень фінансової 

стабільності банківського сектора України. Таким 

чином, з’являється необхідність внутрішнього за-

безпечення фінансової безпеки банків та банків-

ської системи.

Забезпечення банківської безпеки можна 

розглядати як системну діяльність щодо запо-

бігання або зниження тяжкості наслідків проти-

правних дій, що зачіпають інтереси банку. Таким 

чином, разом із завданнями щодо забезпечення 

основної кредитно-фінансової діяльності вини-

кають особливі завдання щодо захисту інтересів 

банку шляхом виконання функцій забезпечення 

банківської безпеки, направлених на поперед-

ження або зниження наслідків протиправних дій, 

небажаних для банку [1].

Ефективність функціонування банківської 

системи країни переважно визначається фінан-

совою стійкістю кожного комерційного банку 

зокрема. Під стійкістю банківської системи розу-

міють спроможність банку у динамічних умовах 

ринкового середовища протистояти негативним 

внутрішнім і зовнішнім чинникам, забезпечити 

захист інтересів вкладників банківської системи, 

акціонерів банків та своєчасно виконувати влас-

ні зобов’язання щодо обслуговування клієнтів, 

що в цілому визначає стабільність та ритмічність 

отримання прибутку. Фінансова криза на між-

народному ринку та економічна нестабільність в 

Україні визначили для банківських установ нове 

операційне середовище. Довгострокові інвестиції 

користуються серед населення меншим попитом, 

що, в свою чергу, негативно впливає на економіч-

ну діяльність підприємств.

Наслідком цього може бути зростання про-

строченої заборгованості у кредитному портфелі 

банків. Слід враховувати і той факт, що робота з 

простроченою заборгованістю вимагає від банків 

нових методів і прийомів, які повинна включати 

фінансова безпека. Можливості позик на зовніш-

ніх ринках у банків на сьогодні недостатні. Зрос-

тає процентна вартість позик, Національний банк 

України стримує ліквідність гривні, що призво-

дить до підвищення процентних ставок на між-

банківському ринку [2].

За сучасних умов розвитку світових фінансо-

вих ринків у процесі глобалізації важливого зна-

чення набуває можливість превентивного аналізу 

розвитку кожного із структурних сегментів даної 

категорії. Таким чином, аналітична оцінка та про-

гнозування стабільного функціонування банків-

ського сектора є першочерговим завданням мі-

ністерств та відомств країни задля забезпечення 

загального економічного зростання країни. Роз-

глядаючи питання оцінки фінансової стабільнос-

ті банківського сектора України, слід відмітити, 

що у 2007 році Міністерством економіки Укра-

їни була розроблена та затверджена Методика 

розрахунку рівня економічної безпеки України. 

У відповідності до цієї Методики розраховують-

ся індикатори та порогові значення індикаторів 

економічної безпеки загалом та безпеки банків-

ського сектора зокрема й вираховується фактична 

рейтингова оцінка рівня фінансової стабільності, 

що знаходиться в діапазоні від 0 до 1 (або від 0 до 

100 %). За Методикою, до основних індикаторів 

та порогових значень стану банківської безпеки 

України належать нижченаведені у таблиці 1.

Як можна наочно побачити із таблиці, від-

повідно до Методики, виділяють два індикато-

ри стану банківської безпеки України. Перший 
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індикатор характеризує співвідношення частки 

іноземного банківського капіталу до сукупного 

капіталу банківського сектора України. За Мето-

дикою, цей показник не повинен перевищувати 

30 %. Небезпека вказаної категорії в першу чер-

гу пов’язана із зростанням іноземного капіталу у 

статутному капіталі банків, що може призвести до 

часткової або повної втрати незалежності у бан-

ківському секторі країни. Банки, чий капітал буде 

складатися виключно із іноземного, будуватимуть 

свою діяльність виключно з позицій країни, якій 

вони належать. А це може призвести до звільнен-

ня вітчизняних працівників чи їхньої заміни на 

іноземних спеціалістів, до того ж такий банк буде 

орієнтуватися на банківську систему своєї країни. 

Банк із 100 % іноземним капіталом залежить від 

ситуації, що складатиметься не лише у фінансо-

вому секторі України, а й у фінансовому секторі 

країни, якій він належатиме. Це автоматично по-

двоюватиме ризик ведення кредитно-інвестицій-

ної діяльності.

Розглядаючи фактичне значення цього по-

казника відповідно до порогового значення, 

слід відмітити, що у 2007 році він складав 35 %, у 

2008 — 36,7 %, у 2009 — 35,8 %, у 2010 — 40,6 %, 

на 01.12.2011 р. — 40,9 % [4]. Як можна визначити 

з наведених результатів, за останні п’ять років по-

казник частки іноземного капіталу у сукупному ка-

піталі банків перевищував допустимий показник, 

досягши найбільш небезпечного результату у 2011 

році, коли перевищення порога склало 10,9 %.

Другий показник зображує обсяги кредиту-

вання реального сектора економіки у % до ВВП. 

За умов браку вільних коштів на рахунках підпри-

ємства змушені звертатися до комерційних банків 

з метою залучення додаткових коштів задля роз-

ширення виробництва чи мінімізації можливих 

втрат від перетворень на світових та внутрішньо-

му ринку. За таких умов кредитування являє со-

бою рушійний механізм, що призводить до зрос-

тання економічного виробництва та збільшує 

ВВП країни.

До того ж необхідність даного вимірника ви-

кликана необхідністю, в першу чергу, кредитувати 

юридичних осіб, що мають у своїй власності певні 

матеріальні активи, що можуть бути перетворені 

в гроші та повернені у власність банку у випадку 

надзвичайної ситуації. Натомість кредитування 

фізичних осіб носить більш ризикований характер.

Даний показник у 2007 році складав — 

30,81 %, у 2008 — 49,85 %, у 2009 — 52,01 %, у 

2010 — 46,44 % [5; 6]. Зважаючи на рівень поро-

гового значення, можна визначити, що показ-

ник за останні 5 років знаходиться у безпечному 

секторі. У 2010 році перевищення норми склало 

16,44 %. Однак ця тенденція не розкриває усієї 

ситуації. Адже важливе значення має не тільки 

кількість кредитів, а й їхня якість, тому, зважаючи 

на зростання сумнівних та безнадійних кредитів у 

структурі кредитно-інвестиційного портфеля ко-

мерційних банків України, можна говорити про 

прихований ризик у сегменті цього показника.

Зважаючи на наведені вище показники, ін-

дикатори та порогові значення рівня банківської 

системи України, вважаю за потрібне навести 

альтернативний варіант розрахунку рівня банків-

ської безпеки України, що складається на основі 

попередньої методики. У відповідності до альтер-

нативної методики, є необхідність розширення 

кількості індикаторів, що характеризують загаль-

ну ситуацію щодо стабільного функціонування 

банківської системи держави.

Так, на мою думку, до існуючих двох індика-

торів слід додати наступні:

1) питома вага довгострокових кредитів у за-

гальному обсязі кредитів, наданих комерційними 

банками (даний показник у структурі Методики 

розрахунку рівня економічної безпеки України 

належить до індикаторів безпеки грошового рин-

ку та інфляційних процесів);

2) резерви під активні операції комерційних 

банків, у % до загального обсягу наданих кредитів;

3) відношення обсягів банківського зовніш-

нього боргу до сукупного обсягу активів банків.

Згідно з таблицею 2, до існуючих двох індика-

торів стану банківської безпеки необхідно додати 

ще три. Питома вага довгострокових кредитів по 

відношенню до загального обсягу кредитних опе-

рацій наочно демонструє строковість фінансової 

політики банківського сектора України: чи плану-

ють банківські установи довгострокову діяльність, 

чи обмежуються короткостроковими операціями 

задля термінового зростання ліквідності капіта-

лу. Обсяги довгострокових кредитів свідчать про 

реальні наміри діяльності фінансово-кредитних 

установ на ринку кредитних ресурсів України. 

На мою думку, структурно цей показник повинен 

відноситися до рівня банківської безпеки, а не до 

безпеки грошового ринку, в контексті загального 

аналізу стану фінансової безпеки України.

Важливого значення в стабільній діяльності 

банківського сектора будь-якої країни, набувають 

Таблиця 1

Індикатори та порогові значення індикаторів стану 
банківської безпеки України (відповідно до Методики 

розрахунку рівня економічної безпеки України)  [3] 

№ Індикатор, одиниця виміру
Порогове 

значення

1. Частка іноземного банківсько-

го капіталу в загальному обсязі 

банківського капіталу, %

не більше 

30

2. Обсяг кредитування банками 

реального сектора економіки, 

у % до ВВП

не менше 

30
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резерви банків під кредитні операції. Банки пови-

нні формувати стратегію щодо здійснення актив-

них операцій у відповідності до наявних коштів. 

Головним фактором, що впливає на стабільну та 

безперервну роботу фінансово-кредитної устано-

ви, є власний капітал та резерви під активні опе-

рації, що спроможні забезпечити діяльність уста-

нови навіть за надзвичайних обставин (до яких 

можна віднести девальвацію/ревальвацію наці-

ональної валюти, інфляційні процеси, зміну від-

соткових ставок за активними операціями тощо). 

Цей показник повинен складати не менше 25 % 

від загального обсягу активних операцій.

Останній індикатор, що пропонується до скла-

ду альтернативної Методики розрахунку рівня бан-

Таблиця 2

Індикатори та порогові значення індикаторів стану 
банківської безпеки України (альтернативна методика, 

розроблено автором на основі [7])

№ Індикатор, одиниця виміру
Порогове зна-

чення

1. Частка іноземного банківсько-

го капіталу в загальному обсязі 

банківського капіталу, %

не більше 30

2. Обсяг кредитування банками 

реального сектора економіки у % 

до ВВП

не менше 30

3. Питома вага довгострокових 

кредитів у загальному обсязі 

кредитів, наданих комерційними 

банками, %

не менше 30

4. Резерви під активні операції ко-

мерційних банків у % до загаль-

них обсягів наданих кредитів

не менше 30

5. Відношення обсягів банківського 

зовнішнього боргу до сукупних 

активів банків, %

не більше 25

ківської безпеки України, є — заборгованість банків 

перед нерезидентами по відношенню до сукупного 

обсягу активів. Стабільність (та незалежність) фі-

нансової діяльності вітчизняних банків напряму за-

лежить від рівня зовнішньої заборгованості. Через 

свою нерозвиненість банківський сектор України 

не міг залучити у юридичних та фізичних осіб до-

статнього обсягу фінансових ресурсів задля задо-

волення потреб позичальників у кредитному про-

дукті. Тому банківські установи за період із 2004 по 

2009 активно здійснювали запозичення коштів у 

іноземних банків. Відповідно до основ стабільного 

функціонування ринку кредитних ресурсів, запози-

чені кошти на рахунках банків не повинні фактично 

складати основну масу фінансових ресурсів. Через 

значне падіння курсу національної валюти із 5,05 за 

1 долар США (у 2007 році), до близько 8 гривень за 1 

долар США (у 2011) [8], зовнішній борг банківсько-

го сектора автоматично зріс майже на 40 % лише че-

рез зміну курсових різниць.

У відповідності до впровадження додатко-

вих індикаторів та порогових значень індикаторів 

банківської безпеки України необхідно визначити 

характеристичні значення показників банківської 

безпеки та їх вагові коефіцієнти. У відповідності 

до діючої методики виділяють наступний перелік 

характеристичних значень показників:
н

грх  — нижня границя;
н

порх  — нижній поріг;
н

оптх  — норма нижня;
в

оптх  — норма верхня;
в

грх  — верхній поріг;

ijа  — вагові коефіцієнти [9].

Наочно межі даних значень відповідно до ін-

дикаторів альтернативної методики зображені у 

таблиці 3.

Таблиця 3

Характеристичні значення показників банківської безпеки та їх вагові коефіцієнти 
(розроблено автором на основі [10])

№ Показники н

грх н

порх
н

оптх в

оптх в

порх в

грх ijа

1. Частка іноземного банківського капі-

талу в загальному обсязі банківського 

капіталу, % 20 25 30 40 50 0,23 20

2. Обсяг кредитування банками реально-

го сектора економіки, % до ВВП 12,5 22 25 30 40 50 0,17

3. Питома вага довгострокових кредитів 

у загальному обсязі кредитів, наданих 

комерційними банками, % 10 25 30 50 60 80 0,17

4. Резерви під активні операції комер-

ційних банків у % до загальних обсягів 

наданих кредитів 20 25 30 35 40 45 0,23

5. Відношення обсягів банківського зо-

внішнього боргу до сукупних активів 

банків, % 15 20 25 30 35 40 0,2
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У порівнянні із затвердженою методикою, 

основними змінами у сфері характеристичних 

значень показників банківської безпеки відчут-

них змін зазнали вагові коефіцієнти. Із урахуван-

ням розширення індикаторів з двох до п’яти від-

булася зміна балансу в розрізі коефіцієнтів.

У той же час характеристичні значення зали-

шилися в межах, запропонованих у затвердженій 

Методиці, відміною стало лише розробка та про-

позиція характеристичних даних для показника 

резервів банку у порівнянні із загальними обсяга-

ми наданих кредитів та показника, що характери-

зує відношення обсягів банківської заборгованос-

ті нерезидентам до сукупних активів банківського 

сектора України. Так, у структурі вагових коефі-

цієнтів перше місце займає показник сукупних 

резервів комерційних банків 0,23 (або 23 %), далі 

розташували вплив іноземного капіталу на ста-

тутний капітал банків та відношення зовнішньої 

заборгованості до сукупних активів банків 0,2 

(або 20 %). Обсяг кредитування реального сек-

тора економіки та вага довгострокових кредитів 

у загальному обсязі кредитів відповідно 0,17 (або 

17 %).

Переходячи безпосередньо до аналізу сучас-

ного стану рівня банківської безпеки України, 

було прийнято рішення порівняти результати да-

ного показника з позицій двох Методик: затвер-

дженої та альтернативної. Наочний стан у даному 

секторі фінансової безпеки України наведено на 

рис. 1.

України. До 79,46 % за затвердженою Методикою, 

й до 76,49 за альтернативною. Таке падіння було 

обумовлено падінням темпів економічного ви-

робництва, зниженням обсягів експорту, зростан-

ням інфляції, падінням реальних рівнів доходів 

громадян, девальвацією національної валюти, що 

в кінцевому рахунку призвело до зростання обся-

гів проблемних кредитів та неспроможності юри-

дичних і фізичних осіб розрахуватися за поточни-

ми зобов’язаннями перед вітчизняними банками.

В той же час через значні вливання валюти за 

рахунок залучення кредиту в МВФ уряду вдалося 

втримати банківську систему від катастрофічного 

падіння, і вже у 2009 році була продемонстрована 

динаміка до зростання, а у 2010 році були досягну-

ті докризові показники рівня банківської безпе-

ки, відповідно до результатів як затвердженої, так 

і альтернативної Методик розрахунку. Зважаючи 

на новий виток кризових перетворень у світовій 

економіці та зростання валового національного 

боргу, 2012–2013 рр. повинні стати вирішальни-

ми в контексті банківської стабільності, а най-

головніше — незалежності банківського сектора 

України, адже брак внутрішнього фінансування 

та можливе коливання курсових різниць можуть 

негативно вплинути на внутрішній фінансовий 

ринок держави.

Розглядаючи безпосередньо аналітичну 

складову та результати обох методик, можна від-

значити, що альтернативна методика більш до-

цільно передає ситуацію, що нині склалася у 

секторі банківської безпеки України, адже вона 

більш диверсифікована у розрізі факторів впливу 

на банківську систему України. Розширення кіль-

кості індикаторів з двох до п’яти дозволяє більш 

комплексно проаналізувати сильні та слабкі сто-

рони банківської системи держави як з позиції 

внутрішніх,так і зовнішніх факторів.

До того ж доцільним було б введення ще од-

ного індикатора рівня банківської безпеки Укра-

їни — частки сумнівних та безнадійних кредитів 

у сукупній структурі кредитного портфеля бан-

ківських установ України. Цей показник є дуже 

складним для підрахунку, адже на сьогоднішній 

день не можна визначити єдиної методики, яка 

б визначала ступінь кредитного ризику у відпо-

відності до діяльності всіх фінансово-кредитних 

установ України.

Висновки і перспективи подальших досліджень. 

На основі проведеного дослідження можна сфор-

мулювати наступні висновки:

1) порівняння результатів рівня банківської 

безпеки України за двома методиками дає змогу 

визначити доцільність використання альтератив-

ної Методики розрахунку. Адже вона дозволяє 

комплексно оцінити банківську систему з пози-

ції зовнішніх та внутрішніх факторів, а також має 

більш розгалужену систему індикаторів та поро-

Рис. 1. Рівень банківської безпеки України 

за 2007–2010 рр. (порівняння результатів 

Методик, розраховано автором за [11; 12; 13; 14])

Як видно з діаграми, результати, розраховані 

за альтернативною методикою, є гіршими, аніж 

за затвердженою. Це пояснюється в першу чер-

гу зростанням кількості інтегральних показників 

і диверсифікацією ризиків. У той же час можна 

спостерігати, що результати обох методик мають 

майже однакову динаміку на протязі розрахунко-

вого періоду.

Так, за період з 2007 по 2008 рр. спостеріга-

ється стрімке падіння рівня банківської безпеки 
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гових значень. Тим самим відбувається більш зна-

чна диверсифікація важелів впливу на її стабільну 

роботу;

2) результати рівня банківської безпеки з по-

зиції обох методик демонструє фактично одна-

кову динаміку зміни стабільності безпеки банків-

ського сектора — падіння у 2008 році та поступове 

зростання до 2010 року. В той же час за розрахун-

ковий період результати за альтернативною мето-

дикою є на 6–7 % нижчими за результати, що роз-

раховувались за затвердженою методикою;

3) існує необхідність упровадження ще одно-

го індикатора в структуру розрахунку рівня бан-

ківської безпеки України — обсягів сумнівних та 

безнадійних кредитів у сукупній масі кредитно-

інвестиційного портфеля банківських установ 

України. Введення цього індикатора дасть змогу 

не лише оцінювати ситуацію в банківській сис-

темі України в поточному періоді, а й дозволить 

прогнозувати її стійкість у короткостроковій пер-

спективі.
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ

УДК 657.37:330.552.4 П. Н. Майданевич,

М. С. Емцова

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Анотація. У статті досліджено особливості обліку виробничих запасів згідно з міжнародними стандар-

тами фінансової звітності, надано порівняння національних і міжнародних стандартів.

Ключові слова: собівартість запасів, чиста вартість реалізації, первісна вартість запасів, справедлива 

вартість.

Summary. In this article the characteristics of inventory accounting in accordance with International Financial 

Reporting Standards, provided a comparison of national and international standards.
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Актуальность и постановка проблемы. Любое 

предприятие, которое занимается производствен-

ной или другой коммерческой деятельностью, 

должно владеть определенным реальным, то есть 

действующим, функционирующим имуществом 

или активным капиталом в виде основных и обо-

ротных средств.

Отметим, что часто предприятиям, чтобы обла-

дать этим активным капиталом, нередко приходит-

ся привлекать иностранных инвесторов, а отчиты-

ваться им (инвесторам) приходится по «их системе 

отчетности», что создает определенные трудности в 

понимании экономических показателей между дву-

мя взаимодействующими сторонами.

Для «понимания друг друга» между заинте-

ресованными сторонами вводят единую систему 

финансовой отчетности, чтобы четко понимать 

результаты деятельности совместного или подкон-

трольного предприятия. Для этой цели введены 

международные стандарты финансовой отчетно-

сти, которые предлагают единые варианты веде-

ния и предоставления финансовой отчетности.

Необходимым условием поддержки произ-

водства продукции на определенном уровне яв-

ляется постоянное наличие части оборотных ак-

тивов в материальной форме (производственные 

запасы). Учет производственных запасов явля-

ется наиболее трудоёмким процессом. При этом 

большое значение имеет правильная организация 

бухгалтерского учета производственных запасов, 

а также основы его построения.

Следует отметить, что вследствие многогран-

ности вариантов учета, то есть того, что предпри-

ятия самостоятельно определяют методы оценки 

запасов, классификацию производственных за-

пасов для удобства учета на конкретном предпри-

ятии, систему субсчетов, задачи учета производ-

ственных запасов, имеет смысл говорить о некой 

единой системе учета производственных запасов, 

понятной для всех пользователей отчетности 

предприятия. Ею может стать система формиро-

вания финансовой отчетности по международ-

ным стандартам финансовой отчетности.

Целью данной работы является систематиза-

ция особенностей учета производственных запа-

сов по международным стандартам финансовой 

отчетности для удобства учета их на украинских 

предприятиях.

Анализ последних исследований. Такие уче-

ные, как С. Ф. Голов, Ф. Ф. Бутынец, И. А. Смир-

нова, Л. М. Пятов, Н. Горицкая, М. Суконина, 

посвятили свои работы рассмотрению порядка и 

организации учета запасов согласно международ-

ным стандартам финансовой отчетности.

Изложение основного материала исследова-
ния. Учет запасов по международным стандар-

там финансовой отчетности регламентируется 

МСФО 2 «Запасы». Данный стандарт применя-

ется в отношении всех запасов, за исключением 

незавершенного производства, возникающего по 

договорам на строительство, финансовых инстру-

ментов, биологических активов, относящихся к 

сельскохозяйственной деятельности.

Стандарт не применяется к оценке продук-

ции сельского и лесного хозяйства, сельскохо-

зяйственной продукции после ее сбора, полезных 

ископаемых, оцениваемых по возможной чистой 

цене реализации.

Стандарт не применяется для товарных бро-

керов и трейдеров, продающих товары для других 

с целью получения дохода от колебаний в цене 

или марже, которые оценивают свои запасы по 

справедливой стоимости за вычетом затрат на 

продажу.

Согласно МСФО 2 «Запасы» запасы — это 

активы:
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— предназначенные для продажи в ходе 

обычной деятельности;

— находящиеся в процессе производства для 

такой продажи;

— находящиеся в виде сырья или материалов, 

которые будут потребляться в процессе производ-

ства или предоставления услуг [1].

По мнению Н. Горицкой, в состав запасов 

входят материальные ценности, предназначен-

ные для потребления при изготовлении продук-

ции в одном производственном цикле, осущест-

вления работ или услуг на всех стадиях; в виде 

непосредственно запасов на складах, в виде не-

завершенного производства, в виде готовой про-

дукции, предназначенной для реализации, и в 

виде товаров, закупленных и хранящихся для пе-

репродажи. Если компания оказывает услуги, то 

в составе запасов показывается стоимость услуг, 

для которых компания еще не признала соответ-

ствующую часть дохода [2].

Согласно МСФО № 2 «Запасы» стоимость за-

пасов оценивается по наименьшей из двух вели-

чин: первоначальной стоимости (себестоимости) 

или чистой стоимости реализации.

Возможной чистой ценой продаж (реализа-

ции) является предполагаемая продажная цена 

при нормальном ходе дел, за вычетом возможных 

затрат на выполнение работ и возможных затрат 

на реализацию. Эта величина специфична для 

каждой организации.

Справедливой стоимостью запаса является та 

сумма, на которую можно его обменять или уре-

гулировать обязательство между хорошо осведом-

ленными, желающими совершить сделку неза-

висимыми сторонами. Эта величина не является 

специфичной для каждой организации.

Следует отметить, что справедливая стои-

мость запаса за минусом затрат на продажу и его 

возможная чистая цена продаж (реализации) мо-

гут отличаться и не быть равными. Запасы обяза-

тельно должны оцениваться по наименьшей из 

двух величин:

— себестоимости;

— возможной чистой цене продаж.

Себестоимость запаса в обязательном поряд-

ке должна включать все затраты на приобретение, 

переработку и прочие затраты, произведенные в 

целях доведения запасов до их текущего состоя-

ния и места их текущего хранения.

Себестоимость запасов должна включать все 

затраты на приобретение, затраты на переработ-

ку и прочие затраты, понесенные для того, чтобы 

обеспечить текущее местонахождение и состоя-

ние запасов.

К затратам на приобретение относятся сто-

имость покупки, импортные пошлины и не-

возмещаемые налоги, а также стоимость транс-

портировки и погрузочно-разгрузочных работ, 

непосредственно связанных с приобретением за-

пасов.

Затраты на переработку запасов включают в 

себя затраты, которые непосредственно связаны 

с производством продукции. Они также включа-

ют систематически распределенные постоянные 

и переменные производственные накладные рас-

ходы, возникающие при переработке сырья в го-

товую продукцию.

М. Суконкина отмечает, что при производстве 

двух или более видов основной продукции, когда 

невозможно точно распределить производствен-

ные мощности на их выпуск, затраты на продукцию 

распределяются исходя из экономически обосно-

ванной базы. Если затраты на переработку каждо-

го продукта не могут быть идентифицированы от-

дельно, они распределяются между продуктами на 

пропорциональной и последовательной основе. В 

качестве базы для распределения затрат, например, 

может быть использована цена реализации [3].

Существуют также и другие статьи затрат, ко-

торые могут включаться в первоначальную стои-

мость запасов при условии, что издержки связаны 

с доставкой, размещением и приведением запасов 

в необходимое состояние (технологические вы-

держки, транспортные расходы, издержки хране-

ния или расходы на дизайн продукции для удов-

летворения потребностей конкретного заказчика).

Прочие затраты включаются в себестоимость 

запасов только в той мере, в которой они были 

понесены для обеспечения текущего местона-

хождения и состояния запасов. Например, может 

быть целесообразным включение в себестоимость 

запасов непроизводственных накладных расходов 

или затрат по разработке продуктов для конкрет-

ных клиентов.

Также Мария Суконкина отмечает, что кос-

венные расходы, которые не распределяются на 

запасы, а также издержки, возникающие в период 

простоя, должны относиться на затраты периода, 

в котором они возникли. Примерами затрат, не 

включаемых в себестоимость продукции, могут 

служить:

1) сверхнормативные потери сырья и рабоче-

го времени;

2) затраты на хранение, если они не являются 

неизбежными в процессе производства;

3) административные расходы, если они не 

являются необходимыми, например, для доставки 

продукции или приведения ее в надлежащий вид;

4) расходы на продажу [3].

Для удобства расчета себестоимости могут 

использоваться методы нормативных затрат и 

розничных цен, если отклонение фактической 

себестоимости на конец отчетного периода от ре-

зультатов распределения затрат незначительно.

Себестоимость запасов должна определяться 

с использованием метода «первое поступление — 



Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

179

первый отпуск» (ФИФО) или метода средневзве-

шенной стоимости. Предприятие должно исполь-

зовать один и тот же способ расчета себестоимости 

для всех запасов, имеющих одинаковый характер 

и способ использования предприятием. Примени-

тельно к запасам с неодинаковым характером или 

способом использования может быть оправдано 

применение разных способов расчета себестоимо-

сти. Метод ФИФО исходит из допущения о том, 

что те статьи запасов, которые были куплены или 

произведены первыми, будут проданы первыми 

и что, соответственно, те статьи, которые оста-

ются в запасах на конец периода, были куплены 

или произведены последними. Согласно методу 

средневзвешенной стоимости себестоимость каж-

дой статьи определяется на основе средневзвешен-

ного значения себестоимости аналогичных статей 

на начало периода и себестоимости аналогичных 

статей, купленных или произведенных в течение 

периода. Среднее значение может рассчитываться 

на периодической основе или при получении каж-

дой новой партии в зависимости от специфики де-

ятельности предприятия.

Стоимость запасов относится на расходы в 

том отчетном периоде, когда была признана со-

ответствующая выручка от реализации. Это спра-

ведливо как для стоимости перепродаваемых за-

пасов, так и для готовой продукции и материалов.

Запасы, стоимость которых включена в сто-

имость других активов (капитализирована, на-

пример, при строительстве хозяйственным спо-

собом), признаются в качестве расхода в течение 

срока полезной службы указанных активов.

На практике возможны ситуации, когда стои-

мость запасов может стать меньше их себестоимо-

сти из-за физического повреждения и морального 

старения товаров, падения рыночных цен на них.

По мнению С. Ф. Голов, в случае, если цена, 

по которой запасы могут быть реализованы, ниже 

их текущей стоимости с учетом необходимых за-

трат по доведению их до нужного состояния и за-

трат на продажу, то стоимость запасов в балансе 

должна быть снижена до чистой стоимости реа-

лизации (это рыночная цена на товар за вычетом 

расходов на его продажу). Разница между балан-

совой стоимостью запасов и чистой стоимостью 

реализации рассматривается как расход и отра-

жается в отчете о доходах и расходах, то есть за-

ранее признается убыток от реализации. Оценка 

чистой стоимости реализации должна основы-

ваться на достоверной информации, имеющейся 

на тот момент, когда производится оценка. Нуж-

но отметить, что при оценке чистой стоимости 

реализации следует учитывать предназначение 

запаса. Чистая цена продажи запаса, предназна-

ченного для исполнения контракта, основывает-

ся на контрактной стоимости. Если количество 

запасов, необходимое для выполнения договора, 

значительно меньше, чем общий объем запасов, 

то чистая стоимость определяется на основании 

среднерыночных цен [4].

Разница между первоначальной стоимостью 

и начисленным резервом даст чистую стоимость 

реализации. Пересчет чистой стоимости реализа-

ции производится на каждую отчетную дату.

Надо отметить, что стоимость материалов, 

используемых в производстве, не опускается ниже 

фактической стоимости их приобретения (даже 

при падении рыночных цен) в том случае, если 

готовая продукция (при изготовлении которой 

они используются) будет продана с прибылью. 

Если же цена на готовую продукцию действитель-

но снижается в результате падения цен на матери-

алы, то их стоимость следует уменьшить. Наилуч-

шим выражением чистой стоимости реализации 

запасов могут служить затраты на приобретение 

аналогичных материалов (стоимость замещения).

По чистой стоимости реализации также учи-

тывается сопутствующая продукция, цена ко-

торой значительно ниже стоимости основного 

продукта. Стоимость сопутствующей продукции 

учитывается отдельно. При этом стоимость ос-

новных производимых товаров учитывается по 

себестоимости, которая определяется как сумма 

затрат на их производство за вычетом чистой сто-

имости сопутствующей продукции.

Согласно МСФО 2 «Запасы» в финансовой 

отчетности подлежит раскрытию:

— учетная политика, утвержденная для оцен-

ки запасов;

— балансовая стоимость запасов по видам и 

общая балансовая стоимость;

— балансовая стоимость запасов, учтенных 

по чистой стоимости реализации;

— величина запасов, признанных в качестве 

расхода в течение отчетного периода;

— величина снижения/восстановления сто-

имости запасов, признанная в отчетном периоде;

— обстоятельства (события), которые приве-

ли к восстановлению стоимости запасов;

— балансовая стоимость запасов, используемых 

в качестве залога для обеспечения обязательств. [1]

Информация о балансовой стоимости по 

видам запасов и о масштабе изменений в этих 

активах полезна для пользователей финансовой 

отчетности. Как правило, запасы делятся на сле-

дующие виды: товары, сырье, материалы, неза-

вершенное производство и готовая продукция. 

Запасы поставщика услуг могут учитываться как 

незавершенное производство.

Рассматривая данную тему, следует сказать 

несколько слов об учете производственных запа-

сов в Украине. Учет производственных запасов в 

нашем государстве ведется в соответствии с По-

ложением (стандартом) бухгалтерского учете № 9 

«Запасы» [5].
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Отметим, что украинский П(С)БУ 9 со-

ставлялся на основе международного стандарта 

МСФО 2, но между ними существуют некоторые 

отличия в связи со спецификой украинских пред-

приятий и отличий принципов учета.

В первую очередь отметим, что МСФО 2 рас-

крывает понятие себестоимости запасов и затрат 

на их создание, приобретение, получение. П(С)

БУ 9 же раскрывает очень подробно понятие 

оценки запасов и описывает ее сущность в со-

ответствии с каналами выбытия и поступления, 

кроме того, украинский стандарт определяет, 

что предприятие самостоятельно может выбрать 

метод оценки выбытия запасов, как ему удобно. 

Международный же стандарт указывает, в каких 

случаях какой из методов оценки запасов необхо-

димо выбрать.

МСФО четко раскрывает понятие чистой 

стоимости запасов и случаи ее использования в 

учете, П(С)БУ только дает определение ее.

МСФО 2 включает подробное описание по-

нятия себестоимости запасов и составляющих, 

входящих в нее, а также примеры затрат, не входя-

щих в себестоимость запасов, а П(С)БУ 9, в свою 

очередь, определяет сущность транспортно-заго-

товительных расходов и дает конкретные приме-

ры их расчетов в различных сферах производства.

Выводы и предложения. Исследование по-

зволило определить особенности учета производ-

ственных запасов согласно международным стан-

дартам финансовой отчетности.

Таким образом, учет запасов по междуна-

родным стандартам финансовой отчетности ре-

гламентируется МСФО 2 «Запасы». Стандарт не 

применяется к оценке продукции сельского и 

лесного хозяйства, сельскохозяйственной про-

дукции, полезных ископаемых, оцениваемых по 

возможной чистой цене реализации. Поэтому для 

регламентирования деятельности таких предпри-

ятий в Украине рекомендуем использовать на-

циональный стандарт П(С)БУ № 9 «Запасы» (в 

случае, если такие запасы не являются текущими 

биологическими активами, оцененными по спра-

ведливой стоимости).

Согласно МСФО 2 стоимость запасов оцени-

вается по наименьшей из двух величин: первона-

чальной стоимости (себестоимости) или чистой 

стоимости реализации.

Как правило, запасы делятся на следующие 

виды: товары, сырье, материалы, незавершенное 

производство и готовая продукция. Запасы по-

ставщика услуг могут учитываться как незавер-

шенное производство.

Сравнивая П(С)БУ № 9 и МСФО № 2 следует 

отметить, что украинский П(С)БУ 9 составлялся 

на основе международного стандарта МСФО 2, 

но между ними существуют некоторые отличия в 

связи со спецификой украинских предприятий и 

отличий принципов учета.

В заключение следует отметить, что МСФО в 

Украине становятся все востребованнее, напри-

мер, с 2012 года публичные акционерные обще-

ства в обязательном порядке должны подавать 

финансовую отчетность по международным стан-

дартам. Это говорит о важности для украинских 

бухгалтеров знания международных норматив-

ных актов для конкурирования на рынке труда.
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УДК 657.412.1

М. В. Олексенко

ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ. СУЧАСНИЙ СТАН СПРАВ

Анотація. Досліджено проблему формування резерву сумнівних боргів; здійснено аналіз основних методів 

формування резерву сумнівних боргів, що наведені в П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Відзначені по-

зитивні та негативні наслідки застосування кожного з методів.

Ключові слова: резерв сумнівних боргів, коефіцієнт сумнівності, метод абсолютної суми сумнівної за-

боргованості, фактично списана дебіторська заборгованість.

Summary. There were investigated the problem of forming of reserve of doubtful debts; the analysis of basic 

methods of forming of reserve of doubtful debts which were resulted in P(S)BU 10 «Debit debts» was carried out. The 

positive and negative consequences of application of each of methods were marked.

Key words: reserve of doubtful debts, coefficient of doubtfulness, method of absolute sum of doubtful debt, an 

account receivable is actually written-off.

Постановка проблеми. Сьогоднішні позиції 

української економіки досить слабкі, тож вони 

потребують багатьох змін у сфері управління ви-

робництвом, визначають необхідність розробки 

системи обліку та аналізу витрат, яка б відповіда-

ла вимогам ринку та враховувала б організаційно-

технологічні особливості виробництва.

Нині облікова інформація не в повній мірі 

відповідає сучасним вимогам управління.

Для оцінки ситуації і підготовки управлін-

ського рішення керівник повинен бути забез-

печений повною та своєчасною інформацією. 

Зміст процесу управління полягає у перетворен-

ні інформації зворотного зв’язку на інформацію 

управлінських рішень. Зворотний зв’язок дає 

змогу коригувати помилки, відхилення, регулю-

вати виробничі й управлінські процеси.

Сучасний фінансовий стан характеризується 

погіршенням платіжної дисципліни. Тобто суми 

неплатежів зростають, а впевненість у погашенні 

заборгованості зменшується. Відповідно до ді-

ючих бухгалтерських норм необхідно відобразити 

цей факт у фінансових документах шляхом ство-

рення резерву сумнівних боргів.

Створення резерву сумнівних боргів не є 

складною процедурою, для цього лише потрібен 

час та адекватне сприйняття вимог П(С)БО 10, 

що створення резерву сумнівної заборгованості 

є не правом, а зобов’язанням підприємства, на 

яке поширюється дія цього стандарту (а до таких 

відносяться всі підприємства, за винятком бю-

джетних). Підприємство, формуючи облікову по-

літику, самостійно обирає методику нарахування 

резерву сумнівних боргів. Питання створення ре-

зерву та його використання має серйозні наслідки 

в бухгалтерському, управлінському та податково-

му обліку. Вищевикладеним підтверджується ак-

туальність цього наукового доробку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про 

вирішення окремих проблем, пов’язаних з роз-

робкою методологічних, організаційних, інфор-

маційних аспектів розвитку теоретичних і прак-

тичних аспектів взагалі, в літературних джерелах 

написано достатньо. Водночас наукових публіка-

цій, присвяченій названій проблематиці, досить 

мало, хоча цією проблемою займалися ряд укра-

їнських вчених, а саме: Ф. Бутинець, М. Білик, 

С. Голов, І. Губіна, К. Єрохін, О. Короп, В. Кос-

тюченко, В. Кравченко, О. Кушина, О. Лєснікова, 

О. Федорченко А. Шаповалова, Л. Ямборко.

Перегляд та аналіз їхніх робіт показав, що 

недостатньо уваги приділяється аналізу методик 

розрахунку резерву сумнівних боргів, а автори 

розглядають, в основному, лише приклади за-

стосування перелічених в П(С)БО 10 методик на 

прикладах, не приділяючи достатньої уваги аналі-

зу переваг та недоліків кожного з методів.

Мета статті. Метою дослідження є аналіз іс-

нуючих методів формування резерву сумнівних 

боргів, визначення їх суттєвих відмінностей, фор-

мулювання позитивних та негативних сторін їх 

застосування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для 

досягнення мети дослідження проаналізовані 

окремі Положення (стандарти) бухгалтерсько-

го обліку, економічна наукова та навчальна літе-

ратура, листи та на кази Міністерства фінансів 

України тощо. В результаті з’ясувалося, що резерв 

сумнівних боргів розраховується тільки для тієї 

частини дебіторської заборгованості, щодо якої 

виконуються одночасно такі умови:

— заборгованість є фінансовим активом, тоб-

то виникла внаслідок звичайної господарської 

діяльності (до цієї категорії не входять набута 

заборгованість і заборгованість, призначена для 

продажу);

— заборгованість є поточною дебіторською 

заборгованістю. Для довгострокової заборгова-

ності резерв не розраховується, це випливає з 

форми балансу, в якій рядок 162 «Резерв сумнів-
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них боргів» зменшує суму рядка 160 «Чиста реа-

лізаційна вартість» дебіторської заборгованості, 

яка включається до складу оборотних активів у 

розділі 2 активу балансу, тоді як сума довгостро-

кової дебіторської заборгованості відображається 

у першому розділі активу в рядку 050;

— заборгованість не віднесена до безнадій-

ної [1].

Питанню резерву сумнівних боргів в П(С)БО 

10 «Дебіторська заборгованість» присвячені пунк-

ти 7–11 та додатки до П(С)БО.

Сучасний стан справ виглядає таким чином: 

П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» виділяє 

два методи визначення величини резерву сумнів-

них боргів.

Розмір резерву сумнівних боргів визначаєть-

ся за одним із методів:

— застосування абсолютної суми сумнівної 

заборгованості;

— застосування коефіцієнта сумнівності.

За методом застосування абсолютної суми 

сумнівної заборгованості величина резерву ви-

значається на підставі аналізу платоспроможності 

окремих дебіторів.

За методом застосування коефіцієнта сумнів-

ності величина резерву розраховується множен-

ням суми залишку дебіторської заборгованості на 

початок періоду на коефіцієнт сумнівності.

Розраховуватися коефіцієнт сумнівності 

може за такими схемами:

— визначення питомої ваги безнадійних бор-

гів у чистому доході;

— класифікації дебіторської заборгованості 

за строками непогашення;

— визначення середньої питомої ваги списа-

ної протягом періоду дебіторської заборгованості 

у сумі дебіторської заборгованості на початок від-

повідного періоду за попередні 3–5 років.

Визначена на основі класифікації дебітор-

ської заборгованості величина сумнівних боргів 

на дату балансу становить залишок резерву сум-

нівних боргів на ту саму дату.

Залишок резерву сумнівних боргів на дату 

балансу не може бути більшим, ніж сума дебітор-

ської заборгованості на ту саму дату.

Класифікація дебіторської заборгованості 

здійснюється групуванням дебіторської забор-

гованості за строками її непогашення із вста-

новленням коефіцієнта сумнівності для кожної 

групи. Коефіцієнт сумнівності встановлюється 

підприємством, виходячи з фактичної суми без-

надійної дебіторської заборгованості за попередні 

звітні періоди. Коефіцієнт сумнівності, як прави-

ло, зростає зі збільшенням строків непогашення 

дебіторської заборгованості. Величина резерву 

сумнівних боргів визначається як сума добутків 

поточної дебіторської заборгованості відповідної 

групи та коефіцієнта сумнівності відповідної гру-

пи, приклад визначення величини резерву сум-

нівних боргів наведено в додатку П(С)БО 10.

Нарахування суми резерву сумнівних боргів 

за звітний період відображається у звіті про фі-

нансові результати у складі інших операційних 

витрат.

Виключення безнадійної дебіторської забор-

гованості з активів здійснюється з одночасним 

зменшенням величини резерву сумнівних боргів. 

У разі недостатності суми нарахованого резерву 

сумнівних боргів безнадійна дебіторська забор-

гованість списується з активів на інші операцій-

ні витрати. Сума відшкодування раніше списаної 

безнадійної дебіторської заборгованості включа-

ється до складу інших операційних доходів.

Поточна дебіторська заборгованість, щодо 

якої створення резерву сумнівних боргів не пе-

редбачено, у разі визнання її безнадійною спису-

ється з балансу з відображенням у складі інших 

операційних витрат.

Частина довгострокової дебіторської забор-

гованості, яка підлягає погашенню протягом два-

надцяти місяців з дати балансу, відображається на 

ту саму дату в складі поточної дебіторської забор-

гованості.

Довгострокова дебіторська заборгованість, 

на яку нараховуються проценти, відображається в 

балансі за їхньою теперішньою вартістю. Визна-

чення теперішньої вартості залежить від виду за-

боргованості та умов її погашення.

Метод абсолютної суми сумнівної заборгова-

ності є найпростішим у розрахунках, оскільки не 

потребує застосування будь-яких коефіцієнтів та 

статистичних даних. Розмір резерву визначається 

в сумі заборгованості тих дебіторів, платоспро-

можність яких викликає сумніви.

Для прикладу, підприємству стає відомо, що 

судом порушена справа про банкрутство дебі-

тора. Заборгованість такого дебітора визнається 

сумнівним боргом, і на суму цієї заборгованості 

створюється резерв. Цей метод з легкістю можуть 

використовувати підприємства з невеликою кіль-

кістю дебіторів, тобто коли за діяльністю борж-

ників пильно стежать. Цей метод зручний, якщо 

підприємство має справу з декількома великими 

дебіторами, заборгованість кожного з яких стано-

вить собою істотну суму — більше 5 % від валюти 

балансу [2].

Застосовуючи ці схеми, варто слідкувати не 

лише за повідомленнями про банкрутство дебіто-

ра, а й про його поточну та загальну платоспро-

можність. При великій кількості дебіторів або на 

великих підприємствах ця інформація може «ви-

слизнути» з уваги. О. Кушина вважає, що даний 

метод неприйнятний, тому що, «якщо дебіторів у 

підприємства дуже багато, він втрачає свою при-

вабливість, оскільки його реалізація стає досить 

трудомісткою» [3].
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Крім того, порядок формування резерву саме 

цим методом, на думку автора, не зовсім чітко 

прописаний і можуть виникати колізійні питання 

щодо створення резерву на початок звітного року 

та подальшого його коригування.

Уживання коефіцієнта сумнівності здійсню-

ється у методі, що ґрунтується на формуванні 

резерву сумнівних боргів з використанням розра-

хункового показника.

Цей метод більш детально висвітлений у П(С)

БО, позаяк в його тексті присутні формули розра-

хунку коефіцієнта сумнівності. Для використання 

цього методу несуттєва кількість дебіторів, але він 

є більш працемістким, ніж метод абсолютної суми 

сумнівної заборгованості, адже потребує про-

ведення певних розрахунків та інформаційного 

пакета даних за декілька періодів. Як зазначалося 

вище, коефіцієнт сумнівності можна розрахову-

вати з допомогою різних способів.

Доцільно розглянути кожний з методів окремо.

1. Визначення коефіцієнта сумнівності з вико-

ристанням середньої дебіторської заборгованості 

на початок відповідного періоду. Період викорис-

тання даних обирається підприємством самостій-

но в межах року (за наявності інформації для більш 

точного розрахунку можна використовувати ши-

рокий проміжок часу, за відсутності — користує-

мося інформацією за декілька попередніх місяців). 

До цього нас спонукає додаток 1 до П(С)БО 10. 

В П(С)БО 10 запропоновано виділення 3 груп за 

строками непогашення дебіторської заборгованос-

ті, проте це не є установленою нормою.

Підприємство на свій розсуд може збільшити 

або зменшити кількість груп. Збільшення призве-

де до більшої точності і конкретизації результатів, 

але й збільшить кількість необхідних розрахун-

ків. Зменшення періодів призведе до оберненого 

ефекту. При цьому деякі автори публікацій з до-

сліджуваної тематики радять не подрібнювати 

кількість періодів, хоча розбивка на менші періо-

ди дасть більш точні й інформативні дані. Проте, 

оскільки у формі 5 використовується саме виді-

лення 3 груп, найчастіше такий поділ і викорис-

товується.

Оскільки метод використовує дані попередніх 

періодів, то отриманий розрахунковий результат 

може дещо не відповідати ситуації в майбутньому. 

Тому необхідно буде постійно на протязі звітного 

періоду коригувати величину резерву. Спосіб не 

орієнтований на резервування дебіторської забор-

гованості певного виду. Застосовувати вказаний 

спосіб доцільно, коли період погашення дебітор-

ської заборгованості коливається в межах року.

2. Коли період погашення дебіторської за-

боргованості більше року, то краще використову-

вати спосіб розрахунку коефіцієнта сумнівності на 

основі класифікації дебіторської заборгованості 

за строками непогашення. В деяких моментах він 

схожий на попередній. Цей спосіб охоплює дещо 

більший період для розрахунку коефіцієнта (періо-

дичність розраховується в роках). Він дещо розши-

рює і узагальнює розрахунковий результат, оскіль-

ки база розрахунку «страждає» від інфляційних 

коливань. Відмінністю також є те, що розрахована 

сума донараховується до суми існуючого резерву.

3. Розрахунок коефіцієнта сумнівності у ви-

гляді питомої ваги безнадійних боргів у чистому 

доході. Підприємство самостійно вибирає період 

для розрахунків в прикладі 3 додатку до П(С)БО 

запропоновано використовувати 3 роки. Цей спо-

сіб дозволяє оцінити, скільки сумнівних боргів 

поточного періоду можуть стати безнадійними, 

і ця оцінка додається до оцінок, отриманих для 

минулих періодів. Для розрахунку можуть ви-

користовуватися лише дані звітності попередніх 

періодів, що спрощує пошук інформації для роз-

рахунків, на відміну від попередніх способів.

Методика застосування зазначеного способу 

наведена лише в додатках до П(С)БО 10, тому че-

рез неврегульованість у підприємства можуть ви-

никнути складнощі в розрахунках, що базуються 

на цьому зразку. Такий спосіб розрахунку в деякій 

мірі послаблює зв’язок між сумою дебіторської 

заборгованості взагалі і сумою сумнівної заборго-

ваності і дає більш узагальнену величину.

Планом рахунків для обліку резерву сумнів-

них боргів передбачено балансовий рахунок 38 

«Резерви сумнівних боргів». Рахунок пасивний, 

тобто залишок на ньому може бути лише креди-

товим. Також потрібно враховувати, що залишок 

резерву сумнівних боргів на дату балансу не може 

бути більшим, ніж сума дебіторської заборгова-

ності на ту саму дату.

За кредитом рахунку відображається створен-

ня (тобто нарахування) резерву, за дебетом — спи-

сання сумнівної заборгованості за рахунок резерву.

Нарахування резерву відображається в складі 

інших операційних витрат підприємства. Підпри-

ємства, що ведуть облік витрат із застосуванням 

рахунків класу 9, відносять суму нарахованого ре-

зерву на субрахунок 944 «Сумнівні та безнадійні 

борги», із застосуванням рахунків класу 8 — на 

субрахунок 84 «Інші операційні витрати».

Протягом наступного звітного року списання 

безнадійної дебіторської заборгованості здійсню-

ється в такий спосіб: сума в межах сформованого 

резерву списується за рахунок резерву.

Висновки. На базі проведеного дослідження 

можна відмітити, що на теперішній день в П(С)

БО 10 відмічено декілька варіантів розрахунку ре-

зерву сумнівних боргів: абсолютної суми сумнів-

ної заборгованості; коефіцієнта сумнівності, що 

базується на застосуванні трьох способів зі своїми 

особливостями розрахунку.

Дослідивши всі види заборгованостей перед 

підприємством і вибравши ті з них, перспективи 
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виплати яких сумнівні, але при цьому закон до-

зволяє організувати по них резерв, фірма з його 

допомогою зможе послабити негативні наслідки 

списання безнадійних боргів.

Узагальнюючим негативним моментом усіх 

методик є нормативна невизначеність. Проте для 

підприємств у цьому випадку існує деяка свобода 

в розрахунку величини резерву сумнівних боргів.

Враховуючи це, кожна фірма може обирати 

методику на свій розсуд, керуючись обліковою 

політикою, кількістю дебіторів, наявністю по-

трібної інформації тощо.

З метою підвищення відповідальності за при-

йняття та здійснення рішення, а також створення 

передумов для ефективного контролю за його ви-

конанням, рішення має бути задокументованим. 

Інформація повинна бути добротною, подана в 

зручній формі й оформлена як Наказ про облікову 

політику підприємства.
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ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Анотація. У статті розглянуті принципи оцінки діяльності служби кадрового аудиту в системі управ-

ління персоналом підприємства. Проаналізовані основні види аудиторських послуг у сфері управління персо-

налом. Виділені переваги діяльності зовнішніх аудиторів у сфері управління персоналом підприємства.

Ключові слова: аудит, управління персоналом, аудиторські послуги, служба аудиту.

Summary. Comparative description is conducted on the basic methodological signs of activity of service of internal 

skilled audit and independent (external) public accountants. Found out the typical problems of activity of supervisory 

structures in the field of management a personnel.

Key words: public accountant services,audit of personnel, internal skilled audit.

Постановка проблеми. Аудит у сфері управління 

персоналом, хоч і є явищем, що склалося в світовій 

практиці, для української економіки — абсолютно 

нове явище, і його визначення ще не устоялося.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

таннями аудиту персоналу й оцінки ефективності 

функціонування системи управління займають-

ся в основному російські вчені: Г. Г. Зайцев [3], 

А. Я. Кибанов [6], О. Куценко [4], Ю. Г. Одегов 

[5], П. Є. Шлендер [2] та інші.

Разом з тим, не дивлячись на достатньо істот-

ну кількість вчених, що займаються даними про-

блемами, комплексно проблеми аудиту персона-

лу і надання супутніх послуг у сфері управління 

в Україні не дослідилися. Н необхідно удоскона-

лювати вже наявні методики аудиту персоналу, а 

також процес організації надання супутніх аудиту 

послуг у цій області, а також виробити якісно нові 

концептуальні підходи. Це визначило вибір теми 

дослідження, яка, поза сумнівом, є актуальною в 

умовах ринкової економіки.

Метою статті є порівняльна оцінка служби 

кадрового аудиту і зовнішніх аудиторів у сфері 

управління персоналом на основі існуючих на-

працювань в області аудиту і контролінгу персо-

налу підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Рі-

шенням Аудиторської палати України № 182/5 від 

27 вересня 2007 року затверджений перелік по-

слуг, які можуть надаватися аудиторами (аудитор-

ськими фірмами) [1]. П’ять видів послуг з цього 

переліку можна віднести до так званого кадрового 

аудиту, або аудиту персоналу (табл. 1).

Зміст категорії кадрового аудиту в науковій 

літературі визначається як сукупність методів 

кількісної і якісної оцінки персоналу в цілому і 

його окремих параметрів; мета кадрового ауди-

ту — виявити слабкі і сильні сторони колективу, 
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тенденцію його розвитку і можливі варіанти по-

ведінки в обстановці, що змінилася [5, с. 118].

Внутрішній кадровий аудит — це регламенто-

вана локальними нормативними актами і здійсню-

вана усередині аудийованої особи спеціальним 

підрозділом (службою внутрішнього кадрового 

аудиту) діяльність з незалежної об’єктивної пере-

вірки кадрової служби компанії [3].

При цьому, розглядаючи кадровий аудит як 

вид аудиторських послуг, а не структуру (функцію) 

служби підприємства, слід зазначити його обме-

женість рамками договору на надання послуг. Та-

кож необхідно враховувати конкретні особливос-

ті стану внутрішнього середовища економічного 

суб’єкта при розробці методики надання такого 

виду послуг (організація праці і управління, умо-

ви праці, якісні характеристики персоналу).

Проведемо порівняльну характеристику з 

основних методологічних ознак діяльності служ-

би внутрішнього кадрового аудиту і незалежних 

(зовнішніх) аудиторів (табл. 2).

Служба внутрішнього кадрового аудиту по-

винна прагнути не тільки до пошуку помилок у 

вже створених документах, але в першу чергу до 

їх запобігання. Для цього вона повинна, зокрема, 

надавати необхідну допомогу співробітникам ка-

дрової служби, консультуючи їх на етапі розробки 

і створення кадрової документації з питань, що 

виникають у них. У цьому полягає одна з її прин-

ципових відмінностей від зовнішніх аудиторів.

Таблиця 1

Види аудиторських послуг у сфері управління 
персоналом (розробка автора)

1.3. Завдання за по-

данням упевненості, 

що не є аудитом або 

оглядом історичної 

фінансової інформа-

ції

оцінка (перевірка) ефектив-

ності (відповідності) системи 

матеріального стимулювання і 

оплати праці персоналу;

оцінка (перевірка) ефектив-

ності (відповідності) систем 

управління персоналом;

оцінка (тестування) відповід-

ності рівня професійних знань 

персоналу, задіяного у фінан-

сово-господарській діяльності

3.9. Консультації з ін-

ших питаннь управ-

ління і ведення біз-

несу

організаційне забезпечення 

управління — розробка внут-

рішніх інструкцій для посадо-

вих осіб

3.10. Розробка для за-

мовника документів 

документи системи стимулю-

вання персоналу

Таблиця 2

Порівняльна характеристика служби внутрішнього кадрового аудиту і зовнішніх аудиторів 
(розробка автора)

Ознака Служба внутрішнього кадрового аудиту
Зовнішні незалежні

аудитори

Регламентація

роботи

Наказ керівництва про створення служби; 

Положення про службу внутрішнього ау-

диту

Перелік послуг, які можуть надаватися ау-

диторами за рішенням АПУ; договір на на-

дання аудиторських послуг 

Мета Поліпшення діяльності кадрової служби і 

мінімізація можливих ризиків, пов’язаних 

з неправильним веденням кадрової доку-

ментації

Надання високоякісних аудиторських по-

слуг у сфері аудиту персоналу згідно з уго-

дою

Суб’єкт Фахівці служби внутрішнього кадрового 

аудиту — співробітники підприємства

Фахівці аудиторської фірми 

Об’єкт Персонал організації і його трудова діяль-

ність, система управління персоналом, со-

ціально-трудові відносини

Визначається договором на надання ауди-

торських послуг

Методи аудиту Перевірка, аналіз, анкетування, тестуван-

ня, отримання пояснень, звірка, обсте-

ження, експертиза

Методи і процедури застосовуються залеж-

но від мети договору (аналіз, порівняння, 

анкетування, отримання інформації від 

третіх осіб) 

Процес аудиту

(етапи) 

1. Підготовка до аудиту

2. Проведення аудиту

3. Підготовка аудиторського звіту

Визначається стратегією і планом у відпо-

відності з умовами договору

Взаємодія Переважно Присутній обов’язково

Базовий елемент аудиту Визначення чинників ризиків і оцінка їх 

можливої дії на результати діяльності під-

приємства

Визначається метою і умовами договору

Форма звіту Аудиторський звіт Рекомендації керівництву, інше — згідно з 

угодою

Переваги Не «виноситься сміття з хати» — не при-

тягуються сторонні особи 

Немає постійних витрат на утримання вну-

трішньої служби 
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Основні напрями роботи служби внутріш-

нього кадрового аудиту полягають в наступному:

— перевірка відповідності діяльності співро-

бітників кадрової служби вимогам чинного зако-

нодавства;

— оцінка повноти складу кадрової докумен-

тації; оцінка системи реєстрації кадрової доку-

ментації;

— оцінка системи зберігання кадрової доку-

ментації; оцінка системи підготовки справ до ар-

хівного зберігання;

— оцінка програмного забезпечення, вико-

ристовуваного для створення кадрової докумен-

тації;

— аудит локальних нормативних актів;

— аудит трудових договорів і цивільно-право-

вих договорів  працівниками;

— аудит договорів про матеріальну відпові-

дальність;

— аудит посадових інструкцій;

— аудит наказів по особовому складу;

— аудит документації з охорони праці;

— аудит порядку ведення трудових книжок;

— інші напрями, актуальні для компанії (на-

приклад, аудит документації по окремих катего-

ріях співробітників, аудит документації щодо на-

вчання і атестації співробітників і подібне).

Сфера діяльності зовнішніх аудиторів обмеж-

ується дозволеним Аудиторською палатою Укра-

їни переліком послуг, поданим у табл. 1. Хоча у 

ряді випадків доцільніше привернути незалежних 

фахівців до оцінки кадрового потенціалу підпри-

ємства, ніж постійно  цілий штат служби внутріш-

нього кадрового аудиту.

При цьому кадровий аудит, що проводить-

ся зовнішніми аудиторами, дозволяє відійти від 

сталих поглядів, звичок і оцінок, допомагає по-

рівняти роботу кадрової служби компанії з ро-

ботою аналогічних служб компаній-конкурентів, 

а також отримати незалежні рекомендації щодо 

підвищення ефективності системи кадрового до-

кументообігу. З іншого боку, зовнішні фахівці не 

завжди мають достатньо часу для того, щоб пе-

ревірити виконання внутрішніх процедур і стан-

дартів роботи кадрової служби компанії, і часто 

не володіють можливостями для такої перевірки. 

Незалежні аудитори не можуть здійснювати і по-

стійний моніторинг роботи співробітників, що 

відповідають за кадровий документообіг. Тоді як 

чітка організація роботи служби внутрішнього 

кадрового аудиту дозволяє уникнути багатьох по-

милок і порушень у процесі діяльності кадрової 

служби компанії і запобігти деяким з них.

Щодо підготовки кадрів для кадрового ау-

диту, слід зазначити ряд складнощів для підпри-

ємства. Не дивлячись на те, що підрозділи вну-

трішнього кадрового аудиту протягом останніх 

років активно створюються в багатьох компаніях,  

має місце браквисококваліфікованих фахівців, 

здатних ефективно працювати в таких службах. 

Як правило, при створенні в компанії департа-

менту/відділу внутрішнього кадрового аудиту в 

нього переводяться співробітники, які раніше 

займалися веденням кадрового документообігу 

в компанії. Практика, проте, показує, що фахів-

ці, які «виросли» усередині компанії і залучені в 

її внутрішні проблеми, не завжди проявляють 

належну об’єктивність і безсторонність в оцінці 

роботи колишніх колег. З іншого боку, що дуже 

важливо, саме вони більшою мірою націлені на 

надання колишнім колегам необхідної допомо-

ги, на консультування. Ці співробітники також 

можуть бути достатньо ефективні при проведенні 

процедури кадрового аудиту філії компанії (або її 

іншого регіонального підрозділу). Рекомендуєть-

ся оптимальним «змішане» формування підрозді-

лу внутрішнього кадрового аудиту як  колишніх 

співробітників кадрової служби, так і шляхом 

залучення в нього співробітників з ринку, перш 

за все з консалтингових або юридичних компа-

ній, що надають послуги кадрового консалтингу. 

Для аудиторських фірм таких проблем не існує, 

оскільки в штаті є юристи, фахівці в галузі захисту 

інформації, фахівці з необхідним рівнем знань в 

галузі трудового права, організації документообі-

гу і ін.

Слід зазначити, що аудит персоналу здій-

снюється на підставі загальновизнаних для будь-

якої аудиторської перевірки принципів: профе-

сіоналізм, незалежність, достовірність, чесність і 

об’єктивність, дотримання технічних стандартів. 

При цьому такий принцип, як незалежність, в 

основному властивий зовнішнім аудиторам, не 

залежним від керівництва підприємства, що пе-

ревіряється. Працівники служби внутрішнього 

кадрового аудиту знаходяться у відносній неза-

лежності від керівництва підприємства, а най-

швидше — безпосередньо підкоряються йому.

Також зовнішні аудитори, надаючи послуги 

у сфері управління персоналом, можуть надавати 

такому підприємству й інші послуги із загального 

переліку послуг, дозволених Аудиторською пала-

тою України, зокрема, проводити аудит історич-

ної фінансової інформації (звітності). Цей вид 

аудиторських послуг є сумісним з аудитом фінан-

сової звітності клієнта і таким чином може спри-

яти ефективнішій перевірці діяльності суб’єкта 

господарювання.

Не дивлячись на явні переваги служби вну-

трішнього кадрового аудиту, якими вони здають-

ся, є достатня кількість проблемних питань в її ді-

яльності (табл. 3).

Практично всі проблеми діяльності внутріш-

ніх аудиторів не стосуються зовнішніх фахівців. І 

пояснюється це, по-перше, обмеженістю діяль-

ності зовнішніх аудиторів підписаним договором 
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і, по-друге, їх орієнтацією на кінцевий результат 

своєї роботи, а не організації, що перевіряється, 

в цілому.

Таким чином, можна сформулювати ряд 

переваг діяльності зовнішніх аудиторів у сфері 

управління персоналом підприємства:

1. Доцільність залучення зовнішніх аудиторів 

для невеликих і середніх компаній (до 1000 чоловік).

2. Наявність розроблених методик і техно-

логії проведення кадрового аудиту незалежними 

фахівцями.

3. Відсутність типових проблем діяльності, 

характерних для служби внутрішнього кадрового 

аудиту.

4. Наявність кваліфікованих фахівців для на-

дання послуг у сфері управління персоналом

5. Зіставність даного виду послуг  аудитом фі-

нансової звітності клієнта.

Висновки. Таким чином, на підставі викладе-

ного матеріалу можна зробити висновок про на-

явність переваг у можливості використання неза-

лежних аудиторів у сфері управління персоналом. 

Практична реалізація методики лягає на плечі 

аудиторських фірм і служб внутрішнього аудиту 

господарюючих суб’єктів, що ставлять завдання 

підвищення власної ефективності за рахунок вдо-

сконалення системи управління кадровим потен-

ціалом.
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Таблиця 3

Типові проблеми діяльності контролюючих структур
у сфері управління персоналом (розробка автора)

Служба внутрішнього 

кадрового аудиту

Зовнішні незалежні 

аудитори

Неповне/несвоєчасне на-

дання інформації 

Є мінімальний ризик, 

оскільки керівництво має 

зобов’язання за договором 

із аудито рами

Недостатній бюджет часу 

на проведення аудитор-

ської перевірки

Відсутній, оскільки трудо-

витрати аудиторів оплачу-

ються за кінце вім резуль-

татом

Непідготовленість окре-

мих керівників до сприй-

няття інформації про дій-

сний стан справ

Відсутній, оскільки ау-

дитори не контро люють 

впровадження представ-

лених реко мендацій

Відсутність не залеж ності 

служби кадрового аудиту і 

їх необ’єктив ність

Відсутній апріорі (дивися 

етичні принци пи аудито-

рів) 
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РЕЦЕНЗІЇ

РЕЦЕНЗІЯ 
НА ПІДРУЧНИК «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ». 

АВТОРИ: Д-Р ЕКОН. НАУК Л. І. АНТОШКІНА, Д-Р НАУК ДЕРЖ. УПР. Ю. Д. КОМАР, 
Д-Р ЕКОН. НАУК І. В. ПЕТЕНКО, КАНД. ЕКОН. НАУК А. В. ПЕТЕНКО, 

КАНД. ЕКОН. НАУК В. Ю. КОМАР
Управління персоналом організації визна-

не в Україні і за кордоном основним завданням 

менеджменту. Це обумовлено зміною ролі і суті 

управління персоналом в умовах переходу до 

інформаційного суспільства, коли працівник 

з об’єкта управління стає об’єктом-суб’єктом 

управління. Окрім зміни працівника і характеру 

його праці, відбувається глобалізація економіки, 

коли вирівнюються технологічні умови виробни-

цтва, зближується рівень заробітної плати, так що 

лише завдяки розвитку людських ресурсів можна 

виграти конкурентну боротьбу на ринку.

Імпульсом еволюції управління працею 

з’явилися економічні потрясіння в світовій еко-

номіці в 70-х–80-х роках ХХ століття і перехід, що 

відбувся за цим, до нового технологічного спосо-

бу виробництва. Третя промислова революція, що 

почалася в ці роки, веде до перебудови управлін-

ня персоналом на інноваційних принципах. Це 

вимагає посилення технологічної і організацій-

ної гнучкості фірми, що практично неможливе 

в рамках технократичної організації і традицій-

них методів стимулювання праці. Необхідність 

залучення висококваліфікованої робочої сили, 

гнучкої, здатної приймати рішення, залученою в 

досягнення загальних цілей фірми, потребувала 

того, щоб переглянути найважливіші принципи 

управління працею.

Тому в сучасних умовах об’єктивно існує 

необхідність пошуку форм і методів підвищення 

ефективності промислового виробництва, дослі-

дження та виявлення причин, які гальмують ре-

формування економіки, знижують ефективність 

реформ і результатів господарювання на засадах 

людського чинника.

У повній мірі це стосується й організаційно-

економічних аспектів ефективності управління 

персоналом на підприємствах України. Пошук 

шляхів ефективного використання людського 

капіталу в сучасних умовах слід розглядати як ви-

значальний чинник підвищення прибутковості й 

ефективності роботи підприємств, забезпечення 

їх стабільності в конкурентному ринковому се-

редовищі, розширення можливостей внутрішньо-

виробничої реструктуризації у відповідності до 

змін ринкової кон’юнктури.

Зарубіжній досвід свідчить, що питанням ра-

ціонального управління персоналом на рівні про-

мислових об’єктів постійно приділяється значна 

увага з боку менеджерів, керівників і власників 

підприємств, фірм, компаній. При цьому в останні 

роки в розвинутих країнах світу відбулися значні 

зрушення в цій сфері. У вітчизняній практиці біль-

шість досліджень та розробок стосовно стратегії 

управління персоналом здійснені в умовах плано-

во-регульованої системи господарювання, за якої 

основну увагу звертали на обґрунтування форм і 

методів обліку виробничих витрат, залишаючи зна-

чно менше уваги питанням вдосконалення управ-

ління кадрами. Значною мірою це пояснюється 

тим, що виробничим витратам надавались в осно-

вному пасивні функції, а економіка в цілому мала 

затратний характер. Нові умови господарювання 

ставлять підвищені вимоги до управління люд-

ськими ресурсами як з боку держави, так і влас-

ників підприємств. Необхідність удосконалення 

діючих систем управління на рівні господарських 

структур різних форм власності доведена і знайшла 

своє відображення в працях вітчизняних вчених-

економістів. Однак цілий ряд важливих питань цієї 

проблеми поки що не знайшли свого вирішення.

Необхідність сприяння ефективному засвоєн-

ню студентами питань удосконалення управління 

персоналом обумовили структуру підручника.

У рецензованому підручнику висвітлено тео-

ретико-методологічні та прикладні аспекти фор-

мування та управління персоналом.

Авторами вдало поставлені головні завдання 

підручника, які дозволяють допомогти студентам 

сформувати комплекс знань щодо основ управ-

ління персоналом.

За структурою і логікою викладу матеріалу 

підручник написано згідно із програмою курсу 

«Управління персоналом», затвердженою Мініс-

терством освіти і науки, молоді та спорту України, 

і відповідає сучасним вимогам щодо формування 

інноваційного світогляду студентів-економістів і 

творчого вирішення складних господарських пи-

тань. Підручник складається зі вступу та основних 

розділів, в яких наведено основні питання курсу. 

При цьому слід зазначити, що в кожній із тем під-

ручника використано широку наукову базу, в осно-

ві якої — матеріали Верховної Ради України, Кабі-

нету Міністрів України та відповідних міністерств, 

Державного комітету статистики, праці провідних 

українських і зарубіжних учених-економістів.

Кращому засвоєнню навчального матеріалу 

сприяють подані авторами схеми і таблиці, питання 

для самостійного опрацювання, контрольні питан-

ня, тестові завдання та рекомендована література.
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Підручник буде корисним для студентів та 

аспірантів, викладачів навчальних закладів, слу-

хачів центрів перепідготовки та підвищення ква-

ліфікації.

У цілому підручник «Управління персона-

лом» (автори: Л. І. Антошкіна, Ю. Д. Комар, 

І. В. Пе тенко, А. В. Петенко, В. Ю. Комар) напи-

сано в доступній для сприйняття формі, має ло-

гічну будову, підготовлений на високому науково-

му рівні, відповідає всім вимогам вищої школи та 

може бути рекомендованим до надання ГРИФУ 

МОНМС України та друку.

І. Б. Швець,
доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри «Управління персоналом

та економіка праці» Донецького національного

технічного університету МОНМС України
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АННОТАЦИИ
Антошкина Л. И., Беседин В. Ф. Спрос и пред-

ложение в системе государственного регулирова-
ния. — С. 46.

Аннотация. В статье рассматриваются эконо-

мические категории спроса и предложения, пока-

зывается их динамика и влияние на экономическое 

развитие и приводятся меры по стимулированию 

совокупного спроса и совокупного предложения.

Ключевые слова: совокупный спрос, сово-

купное предложение, государственное регулиро-

вание рыночной экономики, потребительский 

спрос, цена.

Антошкина Л. И., Висящев В. А., Казакова М. С. 
Исторические аналогии в экономических кризисах: 
соотношение стихии рынка и управляемых процес-
сов (часть І). — С. 12.

Аннотация. Установлены сходные признаки 

в природе экономических кризисов первой по-

ловины ХХ столетия и современности. Доказана 

необходимость усиления государственного воз-

действия на экономику и трансформации госу-

дарственной политики в направлении социаль-

ной ответственности.

Ключевые слова: мировой финансово-эко-

номический кризис, государственная политика, 

экономические процессы.

Антошкин В. К. Экономические интересы в си-
стеме дефиниций. — С. 26.

Аннотация. Обобщены различные дефиниции 

в объяснении причин дискриминации экономиче-

ских интересов людей в послекризисный период.

Ключевые слова: теневая экономика, кор-

рупция, экономические интересы человека, де-

финиции.

Бажан И. И. Интеллектуальный капитал и ос-
новные подходы к его оценке. — С. 52.

Аннотация. В статье рассмотрены основные 

подходы и методы оценки интеллектуального ка-

питала, его специфика, особенности и значение в 

развитии предприятия и экономики в целом.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, 

человеческий капитал, экономический ресурс, 

инновационное развитие, интеллектуальная соб-

ственность.

Богославец О. Г. Перспективы развития рекре-
ационного комплекса Украины. — С. 56.

Аннотация. В статье исследованы теоретиче-

ские и практические вопросы определения направ-

лений развития туристско-рекреационного ком-

плекса Украины в условиях экономики Украины.

Ключевые слова: рекреация, рекреационные 

услуги, рекреационные ресурсы, многоуровневая 

модель предоставления рекреационных услуг.

Гречина И. В. Общетеоретические подходы к 
определению концепции потенциалогичного ана-
лиза потенциала организованности экономической 
системы. — С. 100.

Аннотация. В статье раскрыто теоретическое 

обоснование концепции потенциалогичного ана-

лиза потенциала организованности экономиче-

ской системы.

Ключевые слова: потенциал, экономическая 

система, потенциал системы управления, потен-

циал организованности, потенциалогичный ана-

лиз, модальность, потенции, потенциации.

Джеджула В. В. Методы анализа эффектив-
ности инвестиций в энергосберегающие мероприя-
тия. — С. 105.

Аннотация. В статье рассмотрены методы 

анализа эффективности инвестиций в энергосбе-

регающие мероприятия. Подробно обоснованы 

критерии сравнения эффективности инвестици-

онного процесса повышения энергоэффективно-

сти промышленного предприятия.

Ключевые слова: инвестиции, энергосберега-

ющие мероприятия, энергоэффективность, кри-

терии, инвестиционный процесс.

Елисеенко Е. В. Особенности определения кон-
курентоспособности Украины в условиях глобализа-
ции мировых экономических процессов. — С. 35.

Аннотация. Статья посвящена исследо-

ванию формирования конкурентной среды в 

Украине и анализу состояния. Определено ме-

сто Украины в международных рейтингах кон-

курентоспособности.

Ключевые слова: конкурентная среда, конку-

рентоспособность, приватизация, конкурентная 

политика, глобальный индекс конкурентоспо-

собности, индекс экономической свободы.

Заболотняя Е. А. Анализ эффективности сель-
скохозяйственной деятельности предприятий с по-
мощью экономико-математического моделирова-
ния. — С. 60.

Аннотация. В данной статье рассмотрены де-

ятельность сельскохозяйственных предприятий, 

процесс и пути ее повышен-ия с помощью эконо-

мико-математического моделирования.

Ключевые слова: сельскохозяйственные пред-

приятия, эффективность, рентабельность, эко-

номико-математическая модель, корреляцион-
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но-регрессионная модель, валовая продукция, 

производительность труда, основные средства.

Исаева Т. Н. Нечетко-множественный подход 
к оценке риска банкротства предприятия. — С. 108.

Аннотация. В статье рассмотрена проблема 

анализа риска банкротства предприятий. Изло-

жен нечетко-множественный подход к оценке 

риска банкротства, описываются предпосылки 

целесообразности применения данного подхода в 

условиях экономики Украины.

Ключевые слова: банкротство, нечеткое множе-

ство, лингвистическая переменная, нечетко-мно-

жественный подход, модель, риск, степень риска.

Каткова Т. И. Инновационное развитие Украи-
ны как инструмент экономического ускорения в ус-
ловиях повышенных кризисных рисков для мировой 
экономики. — С. 64.

Аннотация. В статье рассмотрены результа-

ты влияния мирового экономического кризиса 

на состояние экономики Украины и определены 

перспективы инновационного развития страны в 

условиях повышенных кризисных рисков для ми-

ровой экономики.

Ключевые слова: экономический кризис, со-

циально-экономическое развитие, инновацион-

ное развитие, макроэкономические показатели, 

мировая экономика.

Клименко А. А. Суть эффективности сельско-
хозяйственного производства. — С. 69.

Аннотация. При оптимизации землепользова-

ния за счет правильной организации территории, 

рационального использования земли создаются 

условия для выполнения производственной про-

граммы производства продукции с максимальной 

эффективностью и улучшается использования 

всех средств производства.

Ключевые слова: деградация, динамика, эф-

фект, эффективность, мелиорация, мониторинг, 

ресурсы, плодородие, химизация.

Кожуховская Р. Б. Инфология реализации 
коммуникационной стратегии в интернет. — С. 113.

Аннотация. В статье разработана инфология 

реализации стратегии Интернет-коммуника-

ции на основе определения приоритетных целей 

маркетинговых коммуникаций в сети Интернет. 

Учитывая цели Интернет-коммуникации, их по-

становку и реализацию, определены различия 

коммуникативных программ в сети Интернет 

и наиболее целесообразные комбинации при-

менения средств Интернет-рекламы. На основе 

механизма реализации стратегии Интернет-ком-

муникации выделены особенности Интернет-

коммуникации в сфере маркетинга и основные 

этапы, из которых состоит построение стратегии 

коммуникации в сети Интернет.

Ключевые слова: организация, цель, комму-

никация, инфология, Интернет-коммуникация, 

Интернет-реклама, коммуникационная страте-

гия, маркетинг.

Комарова И. В. Деятельность негосударствен-
ных пенсионных фондов в Украине. — С. 161.

Аннотация. Исследована динамика показа-

телей развития негосударственных пенсионных 

фондов в Украине. Выявлено соотношение между 

ВВП и следующими показателями: активами не-

государственных пенсионных фондов, пенсион-

ными взносами в негосударственные пенсионные 

фонды, пенсионными выплатами из негосудар-

ственных пенсионных фондов, инвестиционным 

доходом негосударственных пенсионных фондов, 

а также перечень наиболее популярных пенсион-

ных фондов Украины. Выяснена эффективность 

деятельности негосударственных пенсионных 

фондов в Украине в постризисный период.

Ключевые слова: накопительная составляю-

щая пенсионной системы Украины, негосудар-

ственные пенсионные фонды, пенсионные взно-

сы, пенсионные выплаты.

Крикуненко Д. А. Радарный метод оценки по-
тенциала трудовых ресурсов предприятия. — С. 117.

Аннотация. В данной научной статье было ис-

следовано толкование понятия «трудовых ресур-

сов предприятия». Проанализированы основные 

методологические подходы, оценки потенциала 

трудовых ресурсов предприятия. Предложен ка-

чественно новый, графический (радарный) метод 

оценки потенциала трудовых ресурсов.

Ключевые слова: трудовые ресурсы, оценка 

потенциала, радарный метод, персонал.

Курова Т. Г. Методология моделирования в 
маркетинговых исследованиях. — С. 73.

Аннотация. В работе рассматриваются методы 

моделирования, экономико-математическое моде-

лирование, качественные и количественные моде-

ли, оптимизационные модели, вербальные модели.

Ключевые слова: маркетинг, модель, моделиро-

вание, этапы моделирования, исследования рынка.

Лега Н. Ю. Методологические основы форми-
рования региональных целевых программ. — С. 166.

Аннотация. Рассмотрены особенности фор-

мирования региональных целевых программ в 

современных условиях. Приведены точки зрения 

ученых по этой проблематике. Разработан меха-

низм формирования и реализации этих программ 

и предложен алгоритм согласования общегосу-

дарственных и региональных программ.

Ключевые слова: алгоритм, методологические 

основы, механизм формирования, нормативно-

правовая база, региональные целевые программы.

Лепиликин С. В. «Прямое страхование» как 
новый канал продаж страховых услуг. — С. 121.

Аннотация. В статье рассмотрен специфиче-

ский канал продаж страховых услуг — «прямое 
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страхование». Проанализирована его сущность 

и особенности развития. На основании приве-

денного материала и текущей ситуации на отече-

ственном страховом рынке рассмотрены возмож-

ности развития «прямого страхования» в Украине.

Ключевые слова: прямое страхование, канал 

продаж, сервис, страховой рынок, андерайтинг.

Майданевич П. Н., Емцова М. С. Особенности 
учета производственных запасов по международ-
ным стандартам финансовой отчетности. — С. 177.

Аннотация. В статье исследованы особенно-

сти учета производственных запасов согласно с 

международными стандартами финансовой от-

четности, предоставлено сравнение националь-

ных и международных стандартов.

Ключевые слова: себестоимость запасов, чи-

стая стоимость реализации, первоначальная сто-

имость запасов, справедливая стоимость.

Макаренко Ю. П. Особенности функциониро-
вания домохозяйств в современных условиях хозяй-
ствования. — С. 125.

Аннотация. Статья посвящена вопросу опре-

деления сущности, функций, и характерных осо-

бенностей домохозяйств, что возвышает их роль 

и повышает значение в современных условиях. 

Приведены основные виды доходов и расходов 

домохозяйств.

Ключевые слова: домохозяйство, хозяйство 

населения, личные крестьянские хозяйства, се-

мейные хозяйства, сельское хозяйство.

Маркова Н. А. Методология моделирования в 
маркетинговых исследованиях. — С. 130.

Аннотация. В работе рассматриваются методы 

моделирования, экономико-математическое моде-

лирование, качественные и количественные моде-

ли, оптимизационные модели, вербальные модели.

Ключевые слова: маркетинг, модель, моделиро-

вание, этапы моделирования, исследования рынка.

Матвийчук Л. Ю. Особенности инвестирова-
ния рационального использования и охраны тури-
стических ресурсов. — С. 76.

Аннотация. В статье рассмотрены сущность и 

значение инвестиционных процессов как ключе-

вого фактора рационального использования и ох-

раны туристических ресурсов, определены их пер-

спективы и приоритетные направления в системе 

регионального развития туристической отрасли.

Ключевые слова: инвестиционные процессы, 

туристические ресурсы, рациональное использо-

вание и охрана.

Николенко Л. Н. Изменение модели государ-
ственной инновационной политики в условиях гло-
бализации: общие рекомендации и ориентиры для 
Украины. — С. 79.

Аннотация. Определена необходимость и раз-

работаны рекомендации по изменению модели 

государственной инновационной политики в ус-

ловиях глобализации. Выделены ориентиры для 

совершенствования мер государственного регули-

рования инновационной деятельности в Украине.

Ключевые слова: инновационная деятель-

ность, государственная инновационная полити-

ка, глобализация.

Олейник Е. О. Функции управления трудовыми 
ресурсами в достижении производственной страте-
гии фермерских хозяйств. — С. 135.

Аннотация. В статье исследована необходи-

мость применения единства функций управления 

трудовым потенциалом фермерских хозяйств как 

целостного механизма в достижении стратегии 

развития малого агробизнеса.

Ключевые слова: трудовые ресурсы, управле-

ние, производство, стратегия, планирование, ор-

ганизация, мотивация, контроль.

Олексенко М. В. Формирование резерва со-
мнительных долгов. современное состояние дел. — 
С. 181.

Аннотация. Исследована проблема формиро-

вания резерва сомнительных долгов; осуществлен 

анализ основных методов формирования резерва 

сомнительных долгов, которые приведены в П(С)

БУ 10 «Дебиторская задолженность». Отмечены 

позитивные и негативные последствия примене-

ния каждого из методов.

Ключевые слова: резерв сомнительных долгов, 

коэффициент сомнительности, метод абсолютной 

суммы сомнительной задолженности, фактически 

списанная дебиторская задолженность.

Пенькова О. Г. Прогнозирование показателей 
развития экономики на долгосрочную перспекти-
ву. — С. 83.

Аннотация. В статье обосновываются мето-

ды, модели и логика прогнозирования основных 

макроэкономических показателей на долгосроч-

ный период. По предлагаемым логике и модель-

ному аппарату проведены экспериментальные 

расчеты ВВП до 2030 года по инерционному сце-

нарию развития.

Ключевые слова: модели прогнозирования, 

макроэкономические показатели, долгосрочный 

период.

Пожарицкая И. М. Сравнительная оценка 
деятельности в сфере управления персоналом. — 
С. 184.

Аннотация. В статье рассмотрены принципы 

оценки деятельности службы кадрового аудита 

в системе управления персоналом предприятия. 

Проанализированы основные виды аудиторских 

услуг в сфере управления персоналом. Выделены 

преимущества деятельности внешних аудиторов в 

сфере управления персоналом.

Ключевые слова: аудит, управление персона-

лом, аудиторские услуги, служба аудита.
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Пятак И. В. Источники финансирования пред-
приятий малого бизнеса. — С. 153.

Аннотация. Рассмотрены и проанализиро-

ваны основные способы, которые влияют на ис-

точники финансирования малых предприятий. 

Определены изменения, которые необходимо 

внести для повышения эффективности деятель-

ности малого предпринимательства в стране.

Ключевые слова: финансы, финансово-кре-

дитная политика, коммерческие банки, кредит-

ные союзы, иностранные инвестиции.

Сильченко И. А. Организация и регулирование 
инновационного развития промышленных предпри-
ятий. — С. 139.

Аннотация. Статья посвящена вопросам ор-

ганизации и регулирования инновационного 

развития промышленных предприятий. Рассмо-

трены теоретические положения, методические 

и практические рекомендации относительно раз-

вития механизма организации и регулирования 

инновационного развития промышленных пред-

приятий с позиции современных социально-эко-

номических требований.

Ключевые слова: инновации, новые техноло-

гии, диффузия инноваций, инвестиции, жизнен-

ный цикл.

Смуни С. Интеграционная активность и струк-
турная трансформация мирового хозяйства. — С. 40.

Аннотация. Обоснована необходимость рас-

смотрения интеграционной активности стран как 

движущей силы структурной трансформации ми-

рового хозяйства. Рассмотрено содержание поня-

тия и его интерпретации.

Ключевые слова: международная экономи-

ческая интеграция, интеграционная активность, 

интеграционная стратегия.

Соловьев В. И. Банковская безопасность 
Украины: усовершенствование методики оценки. — 
С. 171.

Аннотация. В статье рассмотрены понятие и 

сущность банковской безопасности страны. Про-

анализировано влияние данной категории на эко-

номическую и финансовую стабильность Украины. 

Предложены пути усовершенствования комплекс-

ной оценки банковской безопасности Украины.

Ключевые слова: банковская система, бан-

ковская безопасность Украины, кредит, долго-

срочные кредиты, иностранный капитал.

Сологуб Е. П., Соломянюк Н. Н. Потреби-
тельская ценность как составляющая процесса це-
нообразования. — С. 144.

Аннотация. Целью статьи является исследова-

ние потребительской ценности как составляющей 

процесса ценообразования, анализ элементов це-

почки потребительской ценности и возможных 

механизмов, которые их формируют.

Ключевые слова: ценовая политика, ценоо-

бразование, потребительская ценность.

Стеченко Д. М., Тимошенко Н. Ю. Особенно-
сти подготовки специалистов в университетах ис-
следовательского типа. — С. 90.

Аннотация. В статье проанализированы про-

блемы системы образования в Украине, разра-

ботаны подходы, способствующие повышению 

профессиональных знаний специалистов как 

основных носителей интеллектуального потен-

циала. Разработаны критерии формирования ма-

териала спецдисциплин. Определено место обра-

зования в инновационной экономике.

Ключевые слова: качество образования, зна-

ния, критерии, исследовательский университет, 

интеллектуальный потенциал, инновационная 

экономика.

Транченко Л. В. Современное состояние и про-
блемы рынка труда. — С. 156.

Аннотация. В статье исследуется современ-

ное состояние и проблемы рынка труда в Укра-

ине. Автор основывается на том, что основным 

двигателем экономического развития являются 

социальные группы, обладающие квалификаци-

онными и трудовыми возможностями, социаль-

ной активностью и мобильностью, способностью 

адаптироваться к сложившимся условиям и эф-

фективно реализовать свои возможности.

Ключевые слова: рынок труда, труд, занятость 

населения, безработица, городское население, 

сельское население.

Фролова Г. И., Фролова В. Ю. Конкуренто-
способность предприятий фармацевтической отрас-
ли Украины. — С. 146.

Аннотация. В статье рассмотрено современ-

ное состояние предприятий фармацевтической 

отрасли Украины, определен её конкурентный 

статус, предложены стратегические направления 

повышения конкурентоспособности.

Ключевые слова: фармацевтическая отрасль, 

конкурентоспособность предприятий, стратеги-

ческие направления развития, ценообразование, 

инвестиции, законодательная база.

Шульга Ж. А. Особенности экономики знаний 
на современном этапе развития общества. — С. 94.

Аннотация. В статье исследована теорети-

ческая сущность понятия «экономика знаний». 

Также совершена попытка раскрыть особенности 

экономики знаний на современном этапе разви-

тия общества.

Ключевые слова: знания, инновации, эконо-

мика знаний, общество, человеческое развитие.
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рення в Україні.

Сільченко Ірина Анатоліївна, асистент кафе-

дри економіки підприємств Бердянського універ-

ситету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: економіка й організація ін-

новаційної діяльності підприємства.

Смуні Самір, аспірат кафедри міжнародної 

економіки Донецького національного універси-

тету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Ба-

рановського.

83050, м. Донецьк-50, вул. Університетська, 

буд. 44, кв. 12.

Наукові інтереси: міжнародна економічна ін-

теграція, регіоналізація світового простору, між-

народні інтеграційні процеси в умовах глобаліза-

ції, інтеграційна стратегія держави.

Соловйов В’ячеслав Ігорович, асистент кафе-

дри фінансів і кредиту Бердянського університету 

менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: фінансова система та фі-

нансова безпека України.

Сологуб Олена Петрівна, завідувач кафедри 

маркетингу Національного університету харчових 

технологій, доктор економічних наук, професор.

01033, м. Київ, вул. Володимирська, 68.

Наукові інтереси: продуктивність регіональ-

ної економіки, демографічні інтереси.

Соломянюк Наталія Миколаївна, доцент кафе-

дри маркетингу Національного університету харчо-

вих технологій, кандидат економічних наук, доцент.

01015, м. Київ, вул. Цитадельна, 5/9, кв. 6.

Наукові інтереси: маркетинг, маркетингове 

планування, поведінка споживачів, підприєм-

ницька безпека, ціноутворення.

Стеченко Дмитро Миколайович, професор 

кафедри міжнародної економіки Національного 

технічного університету України «Київський по-

літехнічний інститут», доктор економічних наук, 

професор.

02068, м.Київ, вул. Драгоманова, 44а, кв. 103.

Наукові інтереси:

Тимошенко Наталя Юріївна, аспірантка ка-

федри міжнародної економіки Національного 

технічного університету України «Київський по-

літехнічний інститут».

02225 м.Київ, вул. Каштанова, 14б, кв. 28.

Наукові інтереси:

Транченко Людмила Володимирівна, доцент ка-

федри економіки та менеджменту Уманської філії 

ПВНЗ «Європейський університет», м. Умань, 

кандидат економічних наук, доцент.

20300, м. Умань, Черкаська обл., вул. Садова, 

буд. 45, кв. 3.

Наукові інтереси: сільський ринок праці.

Фролова Галина Іванівна, доцент кафедри ме-

неджменту організацій Бердянського університе-

ту менеджменту і бізнесу, кандидат економічних 

наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: інноваційно-інвестиційні 

фактори розвитку регіону.

Шульга Жанна Олександрівна, старший ви-

кладач кафедри економіки підприємств Бердян-

ського університету менеджменту і бізнесу.
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71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: людський капітал як чин-

ник економічного зростання.
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