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PROCESS OF EVOLUTION THEORY CLUSTERING IN POLAND AND IN THE WORLD

Анотація. Кластери є особливою формою організації виробництва. У тісному просторі існують компанії, 

що працюють гнучко, запускаючи додаткову діяльність. У літературі з даного питання таке поняття було за-

пропоновано у ХІХ столітті Альфредом Маршаллом, який зауважив, що потік знань, спеціалізація виробництва 

і послуг, а також спеціалізація робочої сили визначають кластерний розвиток. Його концепція була змінена те-

оретиками і практиками економічного життя: Френсісом Перроуксом, Еріком Даменом і Майклом Портером. 

Сьогодні в результаті перетворення кластера ми можемо спробувати визначити деякі кластерні типи: тра-

диційні, технологічні, концентричні, інституційні, супутниковий зв’язок, мережі та інші. Ми можемо також 

помітити, що державні органи центральної і (навіть більше) місцевої влади запроваджують інструменти сти-

мулювання, які виникають з кластерів, для того, щоб спонукати інновації та співпрацю в регіоні.

Ключові слова: кластер, конкурентоспроможність, організація, структура кластера.

Summary. Clusters are a specific form of production organization. In close space there are companies operating 

flexibly, running complementary activity. In the literature of the subject such concept was proposed in 19th century 

by Alfred Marshall, who noticed that flow of knowledge, specialization of manufacturing and services as well as work 

force specialization determine of cluster development. His concept was modified by theoreticians and practitioners 

of economic life. They were: Francis Perroux, Erik Dahmen, and Michael Porter. Currently, as a result of cluster 

transformation we can try define some cluster types: traditional, technological, concentric, institutional, satellite, net 

and others. We can also notice that public authorities of central, and (even more) local levels introduce instruments 

stimulating arising of clusters in order to prompt innovation and cooperation of the region.

Key words: cluster, competitiveness, organization, cluster structure.

Introduction. Emerging of the term of cluster in 

subject literature and later the concept of cluster rea-

ches 19th century. Phenomena, which sets is identified 

nowadays under the idea of cluster appeared for the first 

time in researches led by a renowned British economist, 

professor of the University of Cambridge, creator of de-

mand elasticity theory Alfred Marshall. In 1879 a book 

titled ‘Industrial Economy’ was published, written to-

gether with his wife, Mary Paley, one of the first women 

lecturing economy at a higher school. But everybody 

assumed «Principles of economics’ as his work of life, 

published in 1890. Other essential works are: Pure theo-

ry of foreign trade’, ‘Pure theory of internal value’, ‘In-

dustry and trade’ and ‘Money, credit and exchange’ [1]. 

He noticed that in industrialized parts of Great Britain 

(called by him industrial districts) are gathered firms of 

similar or identical activity character. In this phenome-

non he noticed processes which can be source of profit 

coming from cooperation between competing com-

panies of similar or identical activity profile. In 1950s 

appeared concepts of increase zones by Erik Dahmen, 

theory of increase poles by Francoia Perroux larger de-

scribed by Professor Łukasz Czuma in a book: ‘François 

Perroux’s theory of harmonized growth and economic de-

velopment of northern Italy’ saying for the first time that 

regional growth can be stimulated by so called increase 

poles. These poles can be from one side some branches 

or companies, characterized by high development dy-

namics and high production scale and numerous links 

with other production branches. From the other side 

the increase poles can be some local communities,.., 

standing out because of entrepreneurship and innova-

tion, stimulating development in regional scale [2]. For 

the first time the term ‘cluster’ was used by American 

professor of the Harvard Business School, world ex-

pert in strategy organization and competition, author 

of 16 books and over 75 publications in competition, 

competition strategy and international competitiveness 

Michael E. in a book. ‘The Competitive Advantage of 

Nations’ (1990). According to definition of Michael 

E. Porter ‘industrial clusters are a geographic concen-

tration of competitive companies in associated sectors, 

linked together economically, sharing the same abilities, 

technologies and infrastructure’.

Both in Polish as well as foreign literature on this 

subject there is a lot of similar terms concerning clu-

ster. In Polish literature apart from English term of 

clusters there are functioning its Polish equivalents 

like: circles, industrial associations and transferred 

from French — local production systems (French: sy-

stemes productifs locaux).

In literature, besides digressions over terminolo-

gical definition of the concept there are functioning 

simultaneously many definitions do cluster. The situ-
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ation is additionally complicated by existence of many 

theoretical concepts more or less convergent with clu-

ster concept for example: industrial district, regional 

innovation systems, innovative net etc [3].

It is possible to indicate typology of Meyer-Sta-

mer [4], of the British Department of Trade and Indu-

stry (DTI) [5], OECD [6], Wikipedia [7].

The biggest cluster development axles divide them 

into two essential groups:

— technology clusters — linked with a chain of 

added value, strongly oriented on high technology, 

maintaining close connections with science and rese-

arch centres, often emerging from them; such a cluster 

is for example Silicon Valley;

— traditional clusters (historical) — based on 

science developed for many years or even generations; 

their technological connections and contacts with re-

search sector are limited; an example are vineyards of 

Bordeaux region in France or Swiss watch industry.

The other commonly used one is division into:

— net clusters (industrial districts)

— concentric clusters (Hub & Spoke)

— satellite clusters (production branch)

— institutional clusters (anchored around an in-

stitution) [8].

In 2002 Institute for Research of Market Eco-

nomy led a research aiming at cluster identification 

in Poland. The research was an introduction to ana-

lysis of potential and development opportunities for 

cluster structures in Polish economy. At the moment 

we can find a series of reports being results of more or 

less detailed analysis both in micro- (concerning par-

ticular regions) as macroeconomic scale (concerning 

the whole country and even continent). The analyses 

let identify locations of economic activity centres and 

evaluation of their advancement level, barriers and 

opportunities in development of cluster structures in 

Poland [9]. An example of this kind of work is a report 

under scientific supervision of Prof. Bogusław Plawgo 

from 2007 constituting a detailed, over 500 page analy-

sis of cluster structure development in eastern Poland.

1.1. Cluster structures
Basing on different definitions, we can define 

common characteristic and discriminating features 

which make cluster different form other forms of pro-

duction organization: space concentration — inte-

ractivity — interconnection — common development 

trajectory — competition and cooperation.

A cluster is a structure which enables information 

flow, it promotes learning processes and stimulates in-

novation. Functioning of cluster leads to improvement 

of competing abilities of economic entities participa-

ting in it. Yet cluster is not a simple sum of particular 

subjects, but a spatial form of production organization 

arisen as a result of interaction and synergy, increasing 

elasticity and competitiveness [10].

Into a cluster net, besides companies, there are 

also included other institutions and organizations, such 

as scientific centres, research and development units or 

private organizations. It liberates significant innovative 

potential of such organizational and spatial form of in-

dustry. Mutual relations of particular subjects often have 

informal character and are based partly on high rotation 

of staff inside the cluster. Numerous interconnections 

between cluster subjects caused they follow the same 

development trajectory. The phenomenon of the clu-

ster is decided by: space concentration, simultaneous 

competition and cooperation and the earlier mentioned 

common development trajectory [11].

Net clusters
A typical net cluster consists of a net of compa-

nies in the same or similar production sector, charac-

terized by possibility of fast adaptation to changing 

market and various requirements through coopera-

tion and using modern technologies. The companies 

in a cluster use advantages unattainable for other 

companies, for instance access to local knowledge 

and labour market, low transportation costs, resour-

ces of flexibility, trust and cooperation and local in-

frastructure, which supports specialized sales, servi-

ces and net of suppliers. Most often cited examples 

of net clusters are Silicon Valley, Boston (Route 128) 

and northern Italy. An important feature discrimina-

ting clusters of net type is lack of a single central po-

int, around which companies are gathered — there is 

rather a differentiated base of companies.

Hub and spoke clusters
Hub and spoke type clusters are characterized 

by existence of big companies, around which a  net of 

suppliers and services is anchored. Small companies 

are often linked with a dominant company through 

a supply net. Advantages of neighbourhood with big 

companies influence attraction of smaller businesses. 

Opposite to net clusters, big companies dominate in 

relations between businesses. Interactions result more 

from relations within frames of supply than from in-

novativeness sharing. Financial and business services 

are fitted to needs of dominant companies, and labour 

market is less flexible than in net cluster. The advan-

tage and profit of the region depends on the company 

or dominant industry, and it can hinder the ability of 

change adoption. There is a possibility of fragmenta-

tion of concentric clusters. Localization region of a big 

company can be a trunk, while other regions are only 

production branches. Clusters w hich are spokes for 

a hub can be named satellite clusters. In such region 

only minimum of exchange and cooperation exists, 

and most relations are external production ones and 

other relations with the trunk. Labour markets are 

usually dependant on the company and are characteri-

zed by high migration rate to and from the cluster [12].

Institutional clusters
Institutional clusters, known also as state-ancho-

red clusters (arranged around public institutions) are 

dominated by public or non-profit entities, such as: 

R&D laboratories, universities, defence systems and 
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public administration. Large institutions attract supply-

ing circles expecting to satisfy their needs demands. An 

institution, comparing to other clusters plays strong and 

dominant role. Institutional clusters are generally outsi-

de oriented, answering first of all to demands of institu-

tions, which also can be outside oriented. Development 

of local entrepreneurship is of secondary meaning. Clu-

sters of this type, specially those dominated by a single, 

huge institution, can become dependant from a finan-

cial source of this institution.

Most often clusters arise spontaneously, as a 

result of local initiative than as effect of activity of 

public authorities. But more and more often public 

authorities use instruments  stimulating cooperation 

between local players in order to start mechanisms of 

cluster building. In less developed countries as Mexi-

co, because of lack of grass-root initiative resulting 

from fear of cooperation, with low market absorption 

level, cluster creation is inspired from the top by cre-

ation of public, local institutions aiming at stimula-

tion of innovation and cooperation.

Cluster creation can also be inspired by a university 

or other research and development centre, which exe-

cutes policy of net creation with local businesses. In this 

way for instance microelectronic cluster of Aix-Rousset 

in France [13] was created.

1.2. Clusters as a tool of innovation
Last years brought a significant increase in inte-

rest in clustering by the European Commission and  

member countries of European Union. This concept 

earned clear support both among theoreticians as well 

as practitioners, politicians and strategists of econo-

my. This caused increase in cluster numbers, intensi-

fication of researches on their development, national 

programmes of their mapping which led explicitly to 

emerging of policy based on clusters. This policy is 

implemented at various levels, from local to national 

and international, it is a tool to contribute in realizing 

ambitions goals set in the Lisbon Strategy.

A lot of publications underline, that the concept 

clusters constitutes a new way of thinking about cre-

ation of international and local economy and com-

petitiveness and attention is paid to potential benefits 

arising from their functioning. Analysis of current 

practice of clusters indicates the increase of productivi-

ty level. It is a result of access to specialised production 

factors, absorption and diffusion of innovativeness and 

dynamic increase of entrepreneurship. The existence 

of clusters contributes also to development of many 

positive social relations. Mutual cooperation leads to 

growing of mutual trust. The positive influence of clu-

ster on productivity, innovativeness, entrepreneurship 

transfers on competitiveness — education and holding 

a competitive advantage of the cluster. A cluster ge-

nerates a series of positive outer effects for its direct 

surrounding, i. e. region. It leads to transformation of 

cluster to regional innovation system characterized by 

effective absorption and creating process product and 

organization innovations. Thus cluster can become a 

peculiar motor of regional and national development.

1.3. Promotion of clustering idea
Last years brought evident increase of interest in 

clustering from European Commission and member 

states of the European Union. This concept gained a 

distinct support both from economy theoreticians as 

well as practitioners, politicians and strategists. This in-

terest caused increase in cluster number, research inten-

sification of their development, national programs for 

their mapping, which directly led to emerging of policy 

based on clusters. The policy is implemented on various 

levels, from local to international, and is a tool for re-

alization of ambitious goals set in the Lisbon Strategy.

In number of publications it was stressed that a 

cluster concept constitutes a new way of thinking about 

creation of international competitiveness of economy 

and it was stressed on potential benefits resulting from 

their functioning. The analysis of the current cluster 

policy indicates the increase of productivity level. It 

is a result of access to specialized production factors, 

absorption and diffusion of innovation and dynamic 

increase of entrepreneurship. The existence of clusters 

contributes also to development of many positive so-

cial relations. Mutual cooperation leads to increase in 

mutual trust. This positive influence of clusters on pro-

ductivity, innovation translates into competitiveness, 

innovation, entrepreneurship translates into competi-

tiveness — creating and maintaining of cluster advan-

tage in competitiveness. The cluster generates number 

of positive external effects for its direct surrounding 

i. e. region. It leads to converting of clusters into regio-

nal innovation systems characterized with effective ab-

sorption and creation of innovation in processes, pro-

ducts and organizations. Thus the cluster can become 

a specific motor of regional and national development.

Clusters are forerunners of structurally innovati-

ve economy and it is their way of functioning which 

lead to realization of economy based on knowledge but 

we need to eliminate Taylor’s approach to economic 

development. The symbiosis of entrepreneurship an 

knowledge is the future although stereotypes are usu-

ally hardest to break.

Robert Taylor was so fascinated by advantages of 

the assembly line that he stated unembarrassed to his 

employees: ‘…you arrive at work, so leave your brain in 

a cloakroom — you will not need it...’.

A big shock and breakthrough for the western 

world was a statement of a president of a great Japane-

se electronic company Konosuki Matsuchito at a me-

eting with industry businessmen from Europe in 1979.

‘...We will win and the industrial West will lose. 

Nothing can be done about it because you are carrying 

the cause of your defeat. Your organizations are taylo-

rian, but even worse, your heads are also this kind. You 

believe that for good functioning of your firms, you need 

to distinguish bosses and executors, these who thinks and 

those who make screws tight. We are post-taylorian and 
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we know that companies became so complicated that 

survival of a company in more and more dangerous, 

changing and competitive environment is so problematic, 

that it must every day mobilize all intelligence of every-

body, to have a chance to manage. For us management is 

an art to mobilize and include whole intelligence of eve-

rybody for good performance of a company. Because we 

have evaluated better new challenges of technology and 

economy, we know, that intelligence of a dozen techni-

cians is insufficient to cope challenges’.

But trying to put the western economy in Japanese 

way was a difficult task. One obstacle was a university mo-

del of the ‘ideal type of a company’ in a market economy 

with principal rule of external and internal autonomy 

and competitiveness principle. American managers and 

owners were simply difficult to reform. Unexpectedly 

the answer of American economy was born in garages 

of Silicone Valley. It occurred that groups of small but 

independent and highly evaluating their independence 

businessmen can realize big economic project. They can 

create new branches of economy. Thus the Silicon Valley 

started as Italian cluster of family businesses. The Silicon 

Valley became a competitor for Japanese ‘quality circles’ 

and wins this competition [14].

1.4. Models of cluster support in Poland
Currently we can identify two approaches to idea 

of clustering in Poland. The first one is understanding 

its phenomenon as a process. This approach is charac-

terized with total ignoring of influence of legal solu-

tions on creation of these gatherings needs for research 

of organizational models for net structure of inter-

connections existing in clusters. Its an official stand-

point of advisors of the Polish government supported 

by authority of the director of The Competitiveness 

Institute located in Barcelona, Kristofer Erlandsson. 

Supporters of such understanding of clustering do 

not see any development problems except for mental 

ones. The second approach (clustering as a project) 

treats clustering as a new way of including resources 

to economic turnover, competitive to partnerships and 

cooperatives. The cluster is to open possibility for pro-

duction in nest of stream systems through groups of 

independent economic subjects specialized in narrow 

number of technological processes [15].

At the end of theoretical considerations a que-

stion appears, what should be policy model for sup-

porting clusters in Poland? In spite of many years of 

experience in clustering in the world and relatively sy-

stematic knowledge, the answer is not simple. There 

is a need to analyze the reality of the Polish economy 

system, set challenges and localize threats and then try 

to answer the above question.

The reality of implementing of clustering in Po-

land are similar to all countries under system trans-

formation process. A good example is described in 

The Green Book of Cluster Development Initiatives 

a case of Slovenia, which implemented CBP [16] at 

national level. Dilemmas and problems of developing 

countries in clustering are first of all: businessmen’s 

lack of trust from to government initiatives, lack of 

experience in industrial cooperation, weakness of 

existing clusters, low knowledge of clustering, bar-

riers for business development (bureaucracy) and un-

certainty for long-term government engagement in 

the cluster development concept.

Essential condition of CBP development in Po-

land is identification of branches and their mapping. 

Researches of the Institute for Market Economy Rese-

arch implies significant dispersion of the part of bran-

ches, for instance agriculture, food and construction, 

those which are necessary for society functioning in 

every region. Part of them is characterized with high 

rate of concentration, mostly high level technology 

branches, for example pharmacological, IT, electronic 

and some traditional branches as leather, textile and 

clothing or furniture branches. The researches show 

also existence of unconscious elements of cluster sy-

stems, which proves that the process is essential fea-

ture of current economic development resulting from 

civilization development going with accelerating way.

The basic barrier for development of cluster sy-

stem in Poland is a weak inclination of businessmen 

to cooperate with other businessmen and institutions 

and organizations gathering business people. Breaking 

this mental barrier is an essential condition of develo-

pment in clustering. There is no conscience, that in 

countries with long free market tradition these orga-

nization have essential impact on shaping of the state 

economic policy and this way create also the character 

of European Union. They have also a key influence on 

promoting clusters, they often are their initiators.

The next area of interaction in a cluster is coope-

ration of businessmen with science spheres. Intensity 

of this cooperation differs depending on influence of 

modern technologies and innovations on economic 

result. The basic reasons of limited cooperation are its 

high costs so only strong subjects can stand it. Small 

and medium companies are forced to buy ready solu-

tions, their imitations, or compete through low costs. 

The significant cooperation barrier is limited informa-

tion transfer between companies and science society. 

This limitation has a system character, there is no con-

vergence between business and science world.

Important meaning for cluster development has 

cooperation or rather policy of support of this initiati-

ve by public government, both on central and self-go-

vernment level. This support consists on creating at-

mosphere, removing bureaucratic barriers and creating 

conditions for economic activity based on clusters.

The last link of development policy based on 

clusters is cooperation of business associations and 

technology transfer centres. Here, the essential part is 

coordination and information about offered services, 

mainly their quality.

Fighting the above analyzed problems constitute 

the essence of success CBP idea in Poland.
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The optimal solution for Poland in clustering is 

two stage model. It assumes creating regulation frames 

and support mechanisms on national and regional le-

vels. In the region the problem would be subjected to 

voievodship self-government. Such formulated CBP 

should be flexible enough to realize effective execution 

of over-regional projects (the cluster has a functional 

character and does not have to be limited to admini-

strative borders).

The ranking of clusters and allocation of finan-

cial means for their support should be a result of a 

democratic choice of self-government, although 

public policy has a right to prefer certain branches. 

The role of self-government should be of catalytic 

character. The leader of changes should be private 

sector. The role of public authority is only to inspire 

these initiatives.

The realizations of proposed solutions need cer-

tain financial means from central budget, as well as 

from structural means of the European Union. The 

priority should stay with consortium projects — gathe-

ring at least some economic subjects [17].

Conclusion
In conclusion we can notice and state that in-

dependent of which type of cluster we deal with, net, 

concentric or institutional, one of the most impor-

tant determinants of their creation and development 

is innovativeness, understood as ability to transfer in-

novation into material reality [18], by transformation 

of a creative idea into a useful product, service or way 

of operation.

Development of innovation in Poland in last over 

ten years reaches bigger significance. An occasion to it 

is made by European Union propagating building of 

economy based on science. The Lisbon Strategy re-

flects the innovative strategy of the European Union, 

initiating a new innovation policy from 2000, and 

providing balance economic growth and consistency 

inside EU.

Innovative actions generate real profits not only 

for a company itself, but also for local environment 

and hyper-local one on condition that these actions 

are treated as a continuous process taking into account 

knowledge and technological progress from its activity 

area. Such activities lead to provision of ideas for in-

novation, development of innovative solutions, testing 

and implementing of innovations, their promotion 

and preparation to sale, creation of new applications 

basing on previously implemented innovations.

It must be remembered that leading of innova-

tion activities is associated with allocation of relatively 

high financial means, that is why a lot of companies 

seeks opportunity to maintain competitive position 

of in entering net organization, which realizes inno-

vation processes by mutual spreading of expenditures, 

knowledge and experience. Partnership in a net brings 

mutual profits. Common assets and market opportu-

nities are used which in effect generate higher revenue.

Many clusters seek chances in this ‘new‘ form of 

cooperation, to get necessary knowledge, in associa-

tion with other companies as well as with territorial 

self-government units, about potential and resources 

of the region, thus creating complex tourist product. 

Such created model of cooperation does not exclu-

de from one side competition behaviour and coope-

ration from the other side, leading to appearance of 

synergy effect in social and economic sphere. This ef-

fect is an object of direct interest of the environment, 

in which the cluster functions, because it has a di-

rect influence on the way and quality of environment 

where it is located.

The presented analysis of cluster development is 

reflection on experience within this range and is also 

a try to forecast its development for the coming years.
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INFLUENCE OF SPECIAL ECONOMIC ZONES ON UNEMPLOYMENT IN POLAND

Анотація. Ідея створення адміністративно відмінних особливих економічних зон в Польщі була пов’язана 

з намаганням структурувати безробіття в регіонах, особливо вражених цим явищем. 90-ті роки є періодом, 

коли багато польських компаній в контакті з ринковою економікою та зовнішньою конкуренцію не витри-

мали випробування часом. Технологічна відсталість і низька ефективність виробництва стали причиною 

того, що багато польських підприємств повинні були припинити свою діяльність, що призвело до величезного 

зростання безробіття. Одна з ідей, щоб зменшити цю проблему і підтримати менш розвинені регіони, поля-

гає у створенні особливих економічних зон, тобто адміністративно розділених частин Польщі, призначених 

для запуску економічної діяльності в більш вигідних умовах. Метою цієї статті є спроба оцінити особливі 

економічні зони як інструмент втручання в ринок праці. Крім того, у цій статті розглянуто історію та 

принципи інвестування у спеціальні економічні зони в Польщі.

Ключові слова: особливі економічні зони, безробіття, ринок праці, розвиток.

Summary. The idea of creation of administratively distinctive special economic zones in Poland was linked with 

attempt to create structural unemployment in regions specially stricken with this phenomenon. 1990s are a period, in 

which a lot of Polish companies in contact with a market economy and outside competition could not stand the test of 

time. Technological backwardness and low production efficiency caused that many Polish businesses had to collapse, 

what resulted in huge rise of unemployment. One of ideas to soften this problem and support of the less developed regions 

was to create special economic zones i. e. administratively separated parts of Poland designated to run economic activity 

in more profitable conditions. The goal of this article is an attempt to evaluate special economic zones as instruments of 

intervention in the labour market. Additionally in this article there was introduced a history and principles of investing 

in special economic zones in Poland.

Key words: special economic zones, unemployment, labour market, development.

Introduction
The idea of creating special economic zones as se-

parated areas within the territory of the country with spe-

cial conditions for economic activity, was present already 

in Roman times (beginning of free ports), and late in Me-

dieval Ages (Hanseatic League). The first economic zone 

in the present meaning of this word was duty-free zone 

of Puerto Rico, founded in 1951 [1]. From 1970s the 

idea has found broad application in many regions of the 

world, specially in developing countries of South-East 

Asia, and recently in countries of the former Eastern 

Bloc. According to estimates of the World Bank, over 

the world there are 3000 areas with free zone charac-

ter. Investing prompts offered in free zone are among 

others: tax reduction or exemption, possibility for 

increased amortization and investment grants. Accor-

ding to assumptions, free economic zones should at-

tract direct foreign investment, and resulting from them 

with increase of export in national trade balance as well 

as creation of the new working places.

In Poland SSE arose in 1990s and was linked 

with an attempt to lower structural unemployment 
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in regions specially struck with this phenomenon. To 

achieve this goal, investments (including foreign in-

vestment were to be directed to less developer regions, 

through guaranties for entrepreneurs better conditions 

of economic activity, their exemption from income tax 

in particular. In return entrepreneurs were to realize 

new economic enterprises and create new working 

places [2]. Besides profits arising from creation of new 

working places, economy of our country was to take 

advantage of new technology transfer. It is necessary 

to mention that it was a period in which great numbers 

of Polish companies in contact with market economy 

and outside competition do not withstand the test of 

time. Outdated technologies and low production effi-

ciency caused that many Polish companies had to col-

lapse, what caused big increase of unemployed.

Special economic zones as instrument of fighting 
unemployment

Stating the precise and universal definition of 

unemployment is difficult, because it is a complex and 

multi-aspect phenomenon. Other meaning is given to 

unemployment by an economist or social politician, 

and other by lawyer, sociologist, psychologist or polito-

logist. In subjective meaning unemployment is treated 

as an analytic category of the labour market and means 

unrealized supply of labour being a result of inequality 

between labour suppy (labour resources) and of labour 

demand (labour places). This meaning, showing clearly 

the reasons of the phenomenon, unemployment pre-

sents itself as an economic problem. The state possesses 

many instruments and possibilities of interventions on 

labour market. Traditionally understood labour market 

policy set its goal as solving structural and social prob-

lems of labour market. Its treated as a kind of state in-

tervention used in case of lack of equilibrium on labour 

market. Active instruments of labour market policy are 

directed mainly on preparation of unemployed to ac-

cess or re-access the labour market, passive — fulfill 

covering function. One of instruments possessed by the 

state are special economic zones.

The regulation of 20 October 1994 about special 

economic zones defines the term of a special econo-

mic zone. According to Article 2 of the above men-

tioned regulation ‘Special economic zone, later called 

‘zone», is an isolated, uninhabited part of the territory 

of the Republic of Poland, where economic activity can 

be led according to rules set by the regulation’. Entre-

preneurs functioning in zones take advantage of a 

certain system of preferences because of investment 

costs incurred and creation of new working places. 

The best incentive to function in special economic zo-

nes is opportunity to use public help given in form of 

exemption from income tax. A condition for getting 

this public help is investing minimum 25 % of costs. 

Additional obligations is to maintain sponsored invest-

ment or working places for at least 5 years regarding a 

big business and 3 years regarding small and medium 

businesses. The amount of public help depends on 

qualified costs incurred by the entrepreneur but also 

on maximum intensity of help present in the region. 

Additionally, the help depends on size of the supported 

company. Small business can get additional 20 percen-

tage points more and medium 10 points respectively.

To get the above described help, the entrepreneur 

must previously obtain a permission for economic 

activity in area of the zone. Such permission is issued 

by zone supervisor in form of a bid or negotiations.

History of special economic zones in Poland started 

in 1994 in a moment of issuing the regulation mentio-

ned on 20 Oct 1994 about special economic zones. The 

regulation sets rules and process of setting special eco-

nomic zones on the territory of the Republic of Poland, 

managing such zones and specific rules and conditions 

of leading economic activity in their area [3]. The regu-

lation has been amended twice — on 2 October 2003 and 

30 May 2008 [4]. One of the basic changes introduced by 

last amendment was enlargement of summary area limit 

of zones in Poland from 12 to 20 thousand hectares.

The consecutive legal acts regulating activity of 

special economic zones in Poland are regulation of 

the Council of Ministers concerning particular zones. 

These regulations define borders of each zone and pe-

riod of functioning. Next regulations issued individu-

ally for each zone of 2 July 2009 entrust the managing 

partnerships with provision of permissions for activity 

in special economic zones and execution of control of 

execution of permission conditions.

In connection with introducing a new Polish 

Classification of Goods and Services — entered by a 

regulation of the Council of Ministers of 29 October 

2008 (PKWiU) (Dz. U. No 207, position 1293, with 

later amendments) — it was necessary to adjust to it 

of two regulations concerning zones: the first: Regula-

tion of the Council of Ministers of 10 December 2008 on 

criteria which fulfilment makes possible to acquire some 

grounds by a special economic zone — the document in-

forms about criteria which fulfilment lets cover by a 

zone of grounds which owner or eternal user is not a 

manager of a special economic zone, State Treasury, 

territorial self-government unit or communal associa-

tion. The second one is a regulation of the Council of 

Ministers on 10 December 2008 about public help for 

entrepreneurs acting on permission for economic activity 

on territory of special economic zones — the regulation 

makes rules of activity in special economic zones more 

precise, such as cost qualified for covering with help, 

types of activities for which permission is not issued, 

maximum amount of public help, which can be given 

to an entrepreneur leading an economic activity on 

territory of a zone under permission. Appropriate work 

on changes of these regulations started in 2009. Regu-

lations changing the above regulations were accepted 

by the Council of Ministers on 26 January 2010, and 

started to bound on 2 February 2010 [5].

In association with new regulations from 2008 ex-

tending area of special economic zones to 20 thousand 
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hectares and extension of period of zones functioning 

until 31 December 2020 the Council of Ministers ac-

cepted as binding from 27 January 2009 Concept of de-

velopment of special economic zones — setting rules of 

including new areas to zones. In the document special 

stress was put on definition of investments specially 

demanded by the state economy, intending to opti-

mize effects of new zones creating. As a result, invest-

ments qualified to be supported by special economic 

zones were acknowledged the following:

a) innovative

b) realized in priority sectors

c) supporting cluster development, industrial and 

technological parks

d) extending industrialization level of less develo-

ped regions

e) creating a certain number of working places 

or with certain minimal costs of qualified invest-

ments — depending on unemployment rate in a ter-

ritorial unit [6].

Because of the volume of this study only the last 

criterion, new working places creation will be intro-

duced. According to authors of the Concept in regions 

of relatively high unemployment rate, specially in 

voievodships of eastern Poland it is necessary to sup-

port development of small and medium companies 

using a rule, that the higher unemployment rate, the 

softest criteria of investment location. According to 

the above the criterion of unemployment rate is regar-

ded as fulfilled when:

— for areas being property of the zone manager, 

State Treasury or territorial self-government unit, com-

munal association or being in eternal use of the manager:

1) in a powiat, where unemployment rate is equal 

or lower than national average, the entrepreneur obli-

ges himself to create at least 120 new working places or 

incur costs of the qualified investment in amount of at 

least 35 mil PLN;

2) in a powiat, where unemployment rate is higher 

than national average but not higher than 130 % the 

entrepreneur obliges himself to create at least 70 wor-

king places or incur costs of the qualified investment in 

amount of at least 25 mil PLN;

3) in a powiat, where unemployment rate is higher 

than 130 % but lower than 160 % of national average 

the entrepreneur obliges himself to create at least 50 

new working places or incur costs of the qualified in-

vestment in amount not less than 13 mil PLN;

4) in a powiat, where unemployment rate is 

higher than 160 % but not higher 200 % of national 

average the entrepreneur is obliged to create at least 25 

working places of the qualified investment in amount 

at least 2.5 mil PLN;

5) in a powiat, where unemployment rate is higher 

than 200 % of national average the entrepreneur is ob-

liged to create at least 15 working places or incur costs 

of the qualified investment in amount at least 1 mil 

PLN [7], [8], [9].

— for areas being property (eternal use) other 

subjects than a zone manager, State Treasury or terri-

torial self-government unit, communal association or 

being in eternal use of the zone manager

a) in a powiat, where unemployment rate is equal 

or lower than 60 % of national average, the entrepre-

neur obliges himself to create at least 500 new working 

places or incur costs of the qualified investment in 

amount of at least 350 mil PLN;

b) in a powiat, where unemployment rate is higher 

than 60 % but not higher as the national average, the 

entrepreneur obliges himself to create at least 250 new 

working places or incur costs of the qualified invest-

ment in amount of at least 155 mil PLN;

c) in a powiat, where unemployment rate is higher 

than national average but not higher 130 % of national 

average, the entrepreneur obliges himself to create at 

least 200 new working place or incur costs of the qua-

lified investment in amount of at least 138 mil PLN;

d) in a powiat, where unemployment rate is higher 

than 130 % but not higher than 160 % of national ave-

rage, the entrepreneur obliges himself to create at least 

170 new working places or incur costs of the qualified 

investment in amount of at least 120 mil PLN;

e) in a powiat, where unemployment rate is higher 

than 160 % but not higher than 200 % of national ave-

rage, the entrepreneur obliges himself to create at least 

150 new working places or incur costs of the qualified 

investment in amount of at least 100 mil PLN;

f) in a powiat, where unemployment rate is higher 

than 200 % but not higher than 250 % of national ave-

rage, the entrepreneur obliges himself to create at least 

100 new working places or incur costs of the qualified 

investment in amount of at least 70 mil PLN;

g) in a powiat, where unemployment rate is higher 

than 250 % of national average, the entrepreneur obli-

ges himself to create at least 50 new working places or 

incur costs of the qualified investment in amount of at 

least 17 mil PLN [10], [11], [12].

In 2010, there were amended 14 regulations of 

Minister of Economy of 15 November 2004 about bids 

and negotiations for evaluation criteria for economic 

enterprises, which were to be undertaken by investors 

in the particular zones. The amendment consists in 

extending of document catalogue which a big entre-

preneur was obliged to submit with the offer placed to 

a bid or negotiation, with a document confirming ful-

filment of one or more criteria considering the incen-

tive effect. The Minister of Economy issued 14 regu-

lations changing the above on 19 May 2010. The new 

regulation started to bind on 3 July 2010 [13].

Effects of SSE functioning in Poland
The first zone in Poland was established in 1995 

and it was a zone in Mielec. The youngest is the Cra-

cow zone which started activity in 1998. The Cracow 

zone was the 17th one which emerged between 1995–

1998. In practice two zones did not start activity and 

were cancelled (Mazowiecka and Częstochowska zo-
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nes), and the next two (Żarnowiec and Tczew zones) 

were merged into one — Pomorska Special Econo-

mic Zone. Currently in Poland there are operating 14 

special economic zones.

According to the state on 31 December 2011 Spe-

cial Economic Zones covered grounds localized in 143 

towns and 203 communities of total area of 15 045,79 ha.

The issue of creation of new working places is one of 

the basic if not the most important decisions about cre-

ation of a special economic zone. Only a place offering 

proper human potential can presently and in the nearest 

future become a zone. This happens because of a simple 

reason: there will not arise a company which needs human 

labour in a place where does not exist working force [14].

Table 1

Working places in SSE

Item Zone
31.12.2009 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r.

Employment 
dynamics totally

(previous year = 100 %)

Total Preserved New Total Preserved New Total Preserved New
2010/
2009

2011/
2010

1 Kamiennogórska 4 087 271 3 816 4 349 273 4 076 4 618 205 4 413 106,4 106,2
2 Katowicka 40 724 9 041 31 683 43 473 9 181 34 292 48 541 10 861 37 680 106,8 111,7

3
Kostrzyńsko-

Słubicka
15 601 5 285 10 316 17 252 5 309 11 943 19 089 6 720 12 369 110,6 110,6

4 Krakowska 8 594 2 456 6 138 8 936 2 515 6 421 9 790 2 755 7 035 104,0 109,6
5 Legnicka 8 079 267 7 812 8 803 254 8 549 9 300 254 9 046 109,0 105,6
6 Łódzka 20 844 6 202 14 642 23 248 6 531 16 717 24 824 6 733 18 091 111,5 106,8
7 Mielecka 15 558 3 605 11 953 16 516 3 827 12 689 18 387 3 822 14 565 106,2 111,3
8 Pomorska 19 013 5 154 13 859 19 275 4 987 14 288 18 812 3 702 15 110 101,4 97,6
9 Słupska 2 383 729 1 654 2 683 723 1 960 3 390 804 2 586 112,6 126,4

10 Starachowicka 6 512 3 421 3 091 6 349 3 403 2 946 7 270 3 183 4 087 97,5 114,5
11 Suwalska 5 026 133 4 893 5 471 401 5 070 5 452 188 5 264 108,9 99,7
12 Tarnobrzeska 23 335 6 660 16 675 27 832 7 749 20 083 28 710 7 863 20 847 119,3 103,2
13 Wałbrzyska 28 473 9 544 18 929 30 057 7 545 22 512 31 276 6 756 24 520 105,6 104,1

14
Warmińsko — 

Mazurska
9 799 4 819 4 980 10 558 4 963 5 595 12 135 4 896 7 239 107,8 114,9

Razem 208 028 57 587 150 441224 802 57 661 167 141241 594 58 742 182 852 108,1 107,5
Source: MINISTRY OF ECONOMY: Information about realization of regulation about special economic zones. State on 31 De-

cember 2011), Warszawa 2012, page 14.

Because of creation of zones in areas of high unem-

ployment, an important and easy measured zone effec-

tiveness criterion is the number of new working places.

Table 1 shows information about the number of 

working places in particular zones between 2009–2011 

and about employment dynamics. Investors acting in 

the zones employed totally over 241 thousand employe-

es, where over 75 % were new working places, i. e. cre-

ated after getting permissions. In 2011 the number of 

working places increased with 7,5 %, while in 2010 it 

increased with 8,1 % comparing to the previous year. In 

the same period the average employment in sector of 

companies in Poland increased with 2,3 %. The biggest 

increase of working places were recorded in Słupska 

Zone — 26,4 %, Warmińsko-Mazurska — 14,9 % and 

Starachowicka — 14,5 %. The only decrease was recor-

ded in case of Suwalska Zone — by 0,3 % and Pomorska 

Zone — by 2,4 %. The biggest number of new working 

places was create by entrepreneurs acting in Katowicka 

Zone. This zone created over 20 % of working places 

in all zones. The next positions were taken by zones of: 

Wałbrzyska (over 13 % of all working places), Tarno-

brzeska (nearly 12,0 %), Łódzka (over 10 %).

Conclusion
Over 241 thousand of employees is surely a me-

aningful number for a labour market. We can boldly 

risk a statement, that activity of special economic zo-

nes caused positive results on labour market. But if we 

use employment rate to evaluate changes then it ap-

pears that development in this area was not specially 

big, because most investments flowed to metropolitan 

areas. Nevertheless you can indicate examples of re-

gions where outside capital inflow was accompanied 

by growing work activity of population. Undoubtedly, 

for labour market it was significant that in some com-

munities the number of labour places generated made 

real possibility for finding employment. The meaning 

of special economic zones for labour market can be 

evidenced by the fact that in some communities num-

bers of new created working places reached over the 

half of the number of employed people [15].

The additional, very significant factor which must 

be taken into account is fact, that increase of employ-

ment in zones influences employment growth in zone 

nearby areas. This is due to the fact that work force 

in zones generates demand for certain products and 

services which somebody must produce. There are 

estimates saying that each 1000 working places created 

in a zone results in next 350 in its surrounding [16].

On the other side there is a threat of appearing 

so called enclave effect. It appears when companies in 

zones take advantage of lower taxes and labour force 

but get provisions and sell goods outside the region. 

In this way the region practically does not receive any 

profits associated with existence of a special economic 

zone, except for lower unemployment rate [17]. Such 
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situation breaks principles of free market and compe-

tition, what can negatively influence other economic 

subjects functionining in the area but outside the zone 

and thus not having privileges and zone exemptions.

In order to assess special economic zones as an in-

strument of a regional policy, it would be necessary to 

know costs associated with their functioning. Unfortu-

nately there is no information about it, until now profits 

and costs of functioning of special economic zones have 

not been assessed yet. Such calculation should take into 

account the amount of the central and regional budget 

losses in form of tax exemptions (revenue tax — sta-

te, fixed property taxes — self-governments), but also 

grants for investments and creation of new working 

place, and what surely constitutes quite big item, costs 

spent on infrastructure investments.

It is necessary to pay attention to the fact that not 

always positive changes in a region which seemed to be 

associated with zones, were results of functioning of 

special economic zones. There are many examples of 

creation of special economic zones on areas attractive 

for investment (sub-zones operate in Warszawa, Łodź, 

Poznań and Wrocław).
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МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРУИЗНОГО БИЗНЕСА

Анотація. У статті проводиться аналіз сучасного стану світового круїзного ринку, розглядається його 

структура, оцінюється місткість та прибутковість, дається характеристика споживачів круїзів, на-

прямки розвитку суднобудування і потенціалу галузі. Виділяються сегменти споживачів круїзів. Визнача-

ються можливості розвитку круїзної індустрії та тенденції її зростання в майбутньому.

Ключові слова: світовий круїзний ринок, круїз, круїзна компанія, туристи, сегмент, аналіз, перспективи.

Summary. The article analyzes the current state of the global cruise market, is considered its structure, capacity, 

and estimated profitability, describes the consumer cruises, directions of development of shipbuilding and potential 

industries. Allocated customer segments cruises. Identifies opportunities for development of the cruise industry and 

trends of growth in the future.

Key words: the world cruise market, cruise, cruise line, tourists, segment analysis, perspective.

Постановка проблемы. Круизная индустрия 

начала свою историю еще в ХIX в., однако дей-

ствительно важным сегментом туристского рынка 

стала только с 70-х гг. XX в. Рост доходов граждан, 

повышающийся интерес к морским путешестви-

ям, новым маршрутам и впечатлениям, широкий 

спектр предлагаемых туров привели к тому, что 

круизный рынок в начале ХХI в. стал самым бы-

строрастущим сегментом в туризме — в среднем 

7,38 % в год за последние двадцать лет и почти 

90 млн. пассажиров, начиная с 1980 г. Тенденция 

развития круизной индустрии не показала замед-

ления роста даже в кризисные 2008–2009 гг. — 

если в 2007 г. в круиз отправилось 12,6 млн. чел, то 

в 2008 г. — 13 млн., а в 2009 г. — 13,6 млн. По стати-

стике Cruise Lines International Association (CLIA), 

в 2011 г. в круизные путешествия отправилось 

более 19 млн. чел, а в 2012 г. эта цифра перейдет 

границу в 20 млн. пассажиров и к 2014 г. сможет 

достичь 21,6 млн. чел (рис. 1) [1].

Рис. 1. Динамика роста и прогноз количества 

туристов, отправляющихся в круизы 

(1990–2015 гг.), тыс. чел. [1]

Такое изменение было бы невозможно без оп-

тимизма и стратегической работы круизных компа-

ний. Если в 80-х гг. прошлого века было построено 

около 40 новых круизных лайнеров, то в 90-х гг. их 

было в два раза больше, за первые пять лет XXI в. их 

количество увеличилось еще на 40 %, при этом нача-

ли появляться океанские суперлайнеры вместимо-

стью более 3000 пассажиров [2]. Многомиллионные 

инвестиции в новые, инновационные огромные 

суда, способные предложить более низкие цены за 

счет экономии на масштабе и короткие круизы, раз-

нообразная бортовая деятельность и сервис способ-

ны удовлетворить изменяющиеся представления об 

отпуске и предоставляют вариант круизного отдыха 

практически для каждого.

Анализ последних исследований и публикаций. 
К сожалению, анализ тенденций мирового кру-

изного рынка проводится в Украине от случая к 

случаю и зачастую решения принимаются специ-

алистами отраслей, исходя из разрозненной ин-

формации, поступающий из СМИ, и опыта рабо-

ты своего и коллег-конкурентов. Более широкий 

пласт исследований проводится экспертами кру-

изного рынка в США, что естественно, так как 

именно в этой стране находятся штаб-квартиры 

крупнейших круизных компаний. Однако для 

украинских менеджеров они часто малоинтерес-

ны из-за языкового барьера.

Цель статьи. Таким образом, интерес пред-

ставляет существующее состояние круизного 

рынка, динамика его развития, факторы, оказы-

вающие влияние на его изменение, тенденции 

поведения потребителей, перспективы судостро-

ения и положение ведущих круизных компаний.

Изложение основного материала исследований. 
На мировом рынке круизов в настоящее время, по 

данным CLIA, работает 44 круизных компании, 

из которых 10 входят в холдинг Carnival Cruise Line 

(CCL) и 5 — в корпорацию Royal Caribbean Inter-

national (RCI). Остальные компании составляют 

около 27 % рынка, тогда как пальму первенства в 

современной истории круизов держит Carnival — 

49 % (рис. 2) [3]. Кроме того, в 2012 г. емкость 

рынка, по прогнозам, составит около 33,5 млрд. 

дол., из которых около 16 млрд. заработает Carni-

val, а 7,9 млрд. — RCI [4].
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В связи с этим рынок круизов является 

достаточно высококонцентрированным, что 

подтверждает и коэффициент концентрации 

(84 %), и индекс Херфиндаля-Хиршмана (бо-

лее 3000). Эти характеристики свидетельствуют 

о возможности монополизации рынка и недо-

статочной конкуренции, что должно было бы 

негативно отразиться на потребителях. Однако 

реальность свидетельствует об ином: несмо-

тря на наличие признаков монополии, рынок 

показывает обратные от теории тенденции — 

удешевление круизных путевок, большее раз-

нообразие предложений, повышение качества 

предоставляемых услуг, расширение географии 

путешествий. Скорее всего, такая ситуация ста-

ла результатом довольно успешных стратегий и 

Carnival, и Royal Caribbean, которые стремились 

дифференцировать свою деятельность, а не 

концентрировать внимание только на круизах 

одного класса, то есть дать возможность своим 

клиентам выбирать путевки от эконом до пре-

миум класса в пределах одной компании.

Основные доходы круизной индустрии по-

ступают, по большей части, за счет пассажиров, 

которые оплачивают туры и тратят деньги на 

борту судна. С 70-х гг. круизные компании раз-

рабатывают новые стратегии для увеличения 

бортовых и портовых доходов. Современные 

круизные лайнеры предлагают широкий спектр 

магазинов и бутиков, центров отдыха и оздо-

ровления, фотоотделов и художественных аук-

ционов. Каютный сервис дополняется интерак-

тивными мультимедиа и телевидением, богатым 

мини-баром, личными услугами. Растет также 

предложение казино, экстремальных видов 

спорта, различных семинаров, тематических 

вечеров и т. д. Пассажиры могут принимать уча-

стие в различных береговых экскурсиях, право 

проводить которые заслуживают только самые 

надежные туроператоры на выгодных для кру-

изной компании условиях.

CLIA провела анализ доходов и затрат круиз-

ных компаний и выявила, что в среднем каждый 

пассажир на борту судна тратит около 237 дол. 

США в день, из которых 183 дол. приходится на 

стоимость билета, а 54 дол. — на бортовые рас-

ходы [5]. Детальнее структура денежных потоков 

представлена в табл. 1.

Рис. 2. Распределение рынка круизов 

между его участниками (2012 г.) [3]

Таблица 1

Cтруктура доходов и затрат в среднем на одного круизного туриста [5]
Статья доходов/затрат Доходы, дол. США Затраты, дол. США Структура доходов/затрат, %

Доходы круизной компании
Стоимость круизной путевки 1286 77,3

Расходы пассажира на борту,

в том числе:

— казино и бары

— экскурсии

— спа

— другие расходы на борту

378

208

76

38

57

22,7

12,5

4,6

2,3

3,3
Совокупные доходы 1663 100

Затраты круизной компании
Операционные расходы 241 14,5
Агентская комиссия 217 13
Стоимость топлива 213 12,8
Корпоративные затраты 193 11,6
Заработная плата 183 11
Амортизация 160 9,6
Питание 100 6
Бортовые затраты 73 4,4
Транспортировка 54 3,3
Процентные платежи 51 3,1
Общие затраты 1485 100
Прибыль до налогообложения 179 10,7

Кроме концентрации круизных компаний, кру-

изный рынок отличается и определенной тенденцией 

распределения потребителей. Для детального анализа 

рынка круизов и прогнозирования поведения тури-

стов маркетологи выделяют несколько критериев, по 

которым можно сегментировать потребителей [6]:

1) географический — страна происхождения, 

язык, культура;
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2) экономико-демографический — уровень 

доходов, возраст, стиль жизни, пол, образование, 

социальный статус;

3) психографические — интересы, жизнен-

ные цели, использование СМИ, восприимчивость 

к круизным брендам, поведение референтной 

группы, предпочтение активного или пассивного 

отдыха, ожидания от сервиса, отношения к груп-

повым путешествиям, опыт предыдущего отдыха.

Следуя выбранным параметрам, можно оха-

рактеризовать современный рынок круизов и ти-

пичного его потребителя.

Что касается страны происхождения и языка, 

то большинство круизеров — жители США, на вто-

ром месте — Западная Европа, где большим спро-

сом круизы пользуются у граждан Великобритании, 

Германии и Италии (рис. 3а, 3б), а языком общения 

на круизных лайнерах остается английский.

Рис. 3а. Распределение пассажиров по регионам 

проживания

Рис. 3б. Распределение пассажиров по странам 

проживания в Западной Европе

Менеджеры туристических фирм, проведя 

анализ статистики круизов, смогли охарактеризо-

вать типичного круизного туриста: мужчина или 

женщина с высшим образованием, 48 лет (или на 

пенсии старше 60 лет), с доходами более 100 тыс. 

дол. США, преимущественно в браке (рис. 4) [7].

Рис. 4. Демографическая структура круизеров [7]

Интерес представляет также высокий уровень 

удовлетворенности путешествиями: около 94 % кру-

изеров из США положительно отзываются о своем 

опыте пребывания в круизе и почти 45 % очень до-

вольны круизом. Совсем неудовлетворенными себя 

чувствовали всего 2 % туристов, что существенно 

ниже в сравнении с другими видами отдыха [7].

Кроме того, большинство круизеров отправ-

ляется в тур не одни — 77 % путешествуют вместе 

с супругами, 19 % — с друзьями, берут с собой 

детей до 18 лет около 18 %. Такое распределение 

ставит перед организаторами развлечений свои 

задачи: необходимо развлекать семейные пары 

вместе и, одновременно, предоставлять им раз-

дельные виды отдыха, обеспечить досуг детей 

разного возраста, придерживаясь при этом жест-

ких правил безопасности [7].

По длительности путешествия туристы боль-

ше всего отдают предпочтения недельным турам, 

вне зависимости от класса путешествия, причем 

на втором месте у круизеров с более высоким 

уровнем дохода круизы длительностью до двух 

недель, а с более низким — до трех дней. Если же 

турист впервые отправляется в круиз, то он, ско-

рее, выберет на пробу мини-круиз (3–5 дней), од-

нако у большинства туристов желаемым является 

семи-девятидневный тур [7].

Что касается расходов путешественников, то, 

несмотря на инфляцию и подорожание топли-

ва, они незначительно, но снизились: туристы в 

2011 г. в среднем тратят около 1790 дол. США на 

человека за круиз, что ненамного больше, чем в 

2008 г. (1880 дол. США). Конечно, меньше все-

го затрат у потребителей круизов класса «стан-

дарт» — около 1690 дол. США, больше — в классе 



Світове господарство і міжнародні економічні відносини

25

«премиум» и «люкс» (2080 и 2840 дол. США соот-

ветственно). При этом около 49 % получили скид-

ку или воспользовались акционным предложени-

ем от круизной компании [7].

Среди преимуществ круизов, в сравнении с 

другими видами отдыха, путешественники в ос-

новном называют:

— возможность побывать в нескольких раз-

ных местах (56 %);

— возможность доставить себе удовольствие 

(44 %);

— отличное качество ресторанов (51 %);

— способность увести от повседневной жиз-

ни (44 %).

Если сравнивать мнение круизеров и потре-

бителей наземных туров об отдыхе, который они 

пережили, оно будет существенно отличаться по 

многим ключевым параметрам (рис. 5) [7].

и активной жизненной позицией. Они предпо-

читают круизы, в которых можно заниматься 

альпинизмом, серфингом, выйти в море под па-

русом. Несмотря на опыт предыдущих туров, они 

всегда тщательно выбирают компанию и лайнер. 

Такие потребители медиа активны, любопытны 

хотят обучаться и узнавать что-то новое. Круиз-

ные компании имеют достаточный потенциал для 

роста в данном сегменте, однако таким туристам 

нужно предлагать новые возможности, новые 

виды активности и расширять в их направлении 

интернет-маркетинг;

4) «русалки» — это сегмент, состоящий из 

семей с доходом выше среднего, которые свое 

свободное время отводят для общения с детьми и 

между собой. Они стремятся максимально упро-

чить семейные связи, поэтому выбирают отдых с 

детьми и традиционные направления круизов;

5) «беглецы» — основной и целевой сегмент 

для большинства круизных компаний. Эти путе-

шественники просто ходят уйти от повседневно-

сти и не беспокоиться о быте. С их точки зрения, 

после тяжелого насыщенного года они в полной 

мере достойны качественного и полноценного 

отдыха. Этот сегмент несколько чувствителен к 

стоимости круизов, однако такие потребители 

всегда найдут деньги на поездку;

6) «сувениры» — это люди, имеющие работу, а 

не делающие карьеру, и живущие, а не придержива-

ющиеся определенного стиля жизни. Приоритетом 

для таких людей является скорее цена, а не круиз-

ная компания или направление. Как правило, они 

отправляются в круиз под воздействием положи-

тельного мнения и советов друзей и знакомых.

Потребности современных круизных пасса-

жиров учитываются маркетологами компаний не 

только в разнообразии развлечений и стоимости 

туров. Индустрия смотрит в будущее и готовит 

новые круизные лайнеры. Эксперты круизного 

рынка наблюдают две противоположные тенден-

ции в пассажирском судостроении. С одной сто-

роны, велик заказ на постройку мегагигантов, так 

называемых плавучих городов, пассажировме-

стимостью более 4000 чел., эксплуатация которых 

позволяет охватить наиболее перспективный и 

емкий сегмент рынка круизеров с доходом до 100 

тыс. дол. С другой стороны, такие компании, как 

Hapag-Lloyd, предлагающие эксклюзивные туры 

с исключительным сервисом и возможностями 

для отдыха, заказывают круизные яхты вместимо-

стью 400–500 пассажиров и считают этот сегмент 

рынка довольно прибыльным и перспективным, 

так как почти 7 % круизных туристов, имеющих 

более 200 тыс. дол. США годового дохода, явля-

ются их потенциальными клиентами.

В 2012 г. будут спущены на воду 7 круизных 

судов общей пассажировместимостью 18499 чел., 

в том числе Carnival Breeze (3690 пассажиров), 

Рис. 5. Оценка привлекательности круизов 

и наземных туров [7]

Таким образом, в результате анализа поведе-

ния путешественников специалисты круизного 

рынка выделили определенные сегменты потре-

бителей [8]:

1) «исследователи» — круизеры, которые со-

вершают четыре и более туров в год, обладают вы-

соким уровнем дохода и отдают много времени 

различным путешествиям. Для участников этого 

сегмента важны образование и социальный статус, 

соответствие ожиданиям общества и поведению 

окружающих. Это небольшой, но очень важный и 

прибыльный сегмент. Кроме того, он обладает вы-

соким потенциалом, так как семейные пары этого 

круга прививают своим детям любовь к круизам и 

такому стилю жизни, а в дальнейшем переходят в 

разряд обеспеченных пенсионеров, таким образом 

пополняя этот высококачественный сегмент;

2) «адмиралы» — потребители, отдающие пред-

почтение одной круизной компании и выбирающие 

традиционный отдых с соответствующими круизу 

ритуалами. Это сегмент возрастных круизеров, не 

восприимчивых к новшествам в круизной инду-

стрии с небольшим потенциалом для роста;

3) «морские пехотинцы» — это интересный, 

но сложный сегмент, состоящий из высококлас-

сных молодых специалистов с высоким доходом 
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MSC Divine (около 3000 пассажиров), Costa 

Fascinosca (3012 пассажиров) и Disney Fantasy 

(2500 человек). С 2013 по 2014 гг. будут построе-

ны еще 8 судов, способных принять более 24 тыс. 

пассажиров, среди которых 3 судна будут способ-

ны вместить 4000 и более человек, 4 судна — от 

2000 до 3600 человек и одна мегаяхта вместимо-

стью около 500 чел. Предполагается, что новые 

круизные суда добавят еще 2,3 млрд. дол. США 

годового дохода их владельцам [9].

Выводы. Таким образом, анализ текущего со-

стояния мирового рынка круизов позволяет вы-

делить его основные черты, а именно:

— круизный рынок устойчиво расширяется 

на протяжении последних 25 лет, и даже по пес-

симистичному сценарию Cruise Lines International 

Association в 2015 г. в круиз отправится около 22 

млн. чел., в то время как оптимистичный сцена-

рий обозначает цифру в 55 млн. чел. [10];

— стоимость круизного рынка также растет: 

в 2012 г. совокупные доходы его участников про-

гнозируются на уровне 34,1 млрд. дол. США, что 

на 16 % больше, чем в 2011 г. и на 25,5 % больше, 

чем в 2010 г. [11];

— круизный рынок на сегодняшний момент 

и в ближайшем будущем будет оставаться высоко-

концентрированным и слабоконкурентным, так 

как на первые две круизные компании — Carnival 

Corporation и Royal Caribbean Cruises Lines прихо-

дится около 73 % доходов рынка;

— по данным рейтинга Port Pulse, город 

Майами (Флорида, США) является самым ис-

пользуемым базовым круизным портом в мире, 

а порт Нассау (Багамские острова) — самым по-

пулярным портом захода. Предпочтения путе-

шественников, среди которых более 60 % — се-

вероамериканцы, также распределяются вполне 

закономерно: в общем, 22 % предпочитают по-

сетить в первую очередь Аляску, 21 % — Багам-

ские острова, 15 % — Гавайи, 15 % — Бермудские 

острова, Средиземноморье, острова Греции и 

Турцию — 14 %, Европу — 13 % [10];

— прямые расходы круизных компаний на 

пассажиров и членов экипажа во всех круизных 

портах мира оцениваются в 15,5 млрд. дол. США, 

что в совокупности с более 30 млрд. дол. доходов 

позволяет круизным компаниям в среднем полу-

чать около 10 % валовой прибыли [12];

— однако, несмотря на высокие темпы ро-

ста круизной индустрии, количество пассажиров, 

отдыхающих на море, в течение года составляет 

менее половины от числа туристов, посещающих 

Лас-Вегас. Специалисты круизного рынка видят 

высокий потенциал его дальнейшего роста не 

только за счет увеличения количества повторных 

путешествий в течение года, но и путем пропа-

ганды круизов среди путешественников, предпо-

читающих другие виды отдыха.

Перспективы роста отрасли специалистами 

расцениваются как очень сильные и практически 

выполнимые на фоне влияния многих факторов:

1. Относительно низкое проникновение на 

рынок (только около 20 % американцев путеше-

ствовали в круизах). Правильная маркетинговая 

стратегия может привести к значительному росту 

базы клиентов, а уровень проникновения на ры-

нок — достичь 70–80 % [10].

2. Существование высокого спроса на рынке: 

около 51 млн. американцев, составляющих боль-

шую часть мирового рынка круизов, заявили о 

своем желании в течение трех последующих лет 

отправиться в круиз, что обеспечивает мощный 

импульс для развития отрасли. Освоение рынков 

Европы и Азии, внимание к онлайн-потенциалу 

круизной индустрии представляет новые направ-

ления для эффективного роста.

3. Диверсификация продукции и услуг в ответ 

на возобновление потребительского спроса путем 

создания более интересных конструкций кораб-

лей, разнообразных развлекательных мероприя-

тий приносит дополнительные доходы круизным 

компаниям и повышает рентабельность. При-

быльность круизной индустрии обеспечивается в 

силу следующих причин:

— эффект масштаба, формируемый за счет 

снижения стоимости путешествия пассажира пу-

тем создания мегалайнеров с пассажировмести-

мостью более 4000 чел.;

— расширение спектра предлагаемых услуг 

повысило степень удовлетворенности круизеров 

и является основой для желания совершать по-

вторные путешествия (16 % туристов совершили 

более 6 круизов и около 58 % — больше 2) [10];

— несмотря на строительство новых круиз-

ных лайнеров и расширение рынка, предложе-

ние круизных компаний существенно отстает от 

спроса на круизы, что снижает вероятность цено-

вой конкуренции, тем самым также увеличивая 

прибыльность отрасли.
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ АНТИЧНОГО СВІТУ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? 
(ЧАСТИНА І)

Анотація. Зроблена спроба дослідити еволюцію такого явища, як глобалізація. У цьому напрямку до-

сліджено період античного світу. Визначена його специфіка та історія походження. Виявлені причини, які 

сприяли виникненню перших центрів глобальної економіки та їі подальшому розвитку. Обґрунтована необ-

хідність продовження досліджень у цьому напрямку.

Ключові слова: античний світ, напрямки людської діяльності, суспільні цінності, експонентний розвиток, 

планетарний масштаб, соціальна інтеграція, ієрархічні групи, регіони світу, гладіаторські ігри, містерії, ам-

фітеатри, міграція населення, мігранти, раціональні дії, натуральне господарство, глобальна економіка.

Summary. There was done the attempt to study the evolution of such phenomenon as globalization. The certain 

period of the ancient world was searched in this direction. There was determined its specificity and the story of its origi-

nation. The reasons which promoted the emergence of the first centers of the global economy and its future development 

were brought to light. The necessity of continuingof researches in this area was grounded.

Key words: ancient world, areas of human activity, social values, exponential growth, planetary scale, social inte-

gration, hierarchical groups, regions of the world, gladiatorial games, mysteries, amphitheaters, migration of popula-

tion, migrants, rational actions, natural economy, global economy.

Постановка проблеми. У сучасному світі різ-

ні напрями людської діяльності стають все більш 

взаємопов’язаними. Цю тезу підтверджує й 

остання світова криза, яка, розпочавшись у сфері 

фінансів та економіки, ледь не зруйнувала й такі 

суспільні цінності, як культура, наука й освіта. У 

цьому випадку це свідчить про незначну інерт-

ність як суспільної, так і індивідуальної свідомості 

та їх здатність оперувати стереотипами й реагува-

ти на зміни лише тоді, коли вони перетворюються 

у небезпечне явище. Не став винятком і сучасний 

глобалізм, який відзначається експонентним роз-

витком, що перетинає всі періоди цивілізованого 

розвитку людства і незворотно перетворює фраг-

ментарно-регіональний розвиток світу в єдиний 

організм планетарного масштабу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На-

уковий світ вже давно насичений чисельними 

дискусіями науковців і фахівців-практиків щодо 

визначення природи походження цього явища. 

Серед науковців, які здійснюють дослідження цієї 

проблематики, слід виділити праці таких вітчиз-

няних вчених: О. Азарян, В. Андрійчука, О. Біло-

руса, В. Будкіна, І. Бураковського, О. Власюка, 

А. Гальчинського, В. Гейця, Б. Губського, М. Дуд-

ченка, Г. Климка, А. Кредісова, Д. Лук’яненка, 

Ю. Макагона, О. Мозгового, В. Новицького, 

Є. Панченка, Т. Панфілова, Ю. Пахомова, А. По-
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ручника, В. Рокочі, А. Румянцева, В. Сіденка, 

С. Сіденко, С. Соколенка, А. Філіпенка, Т. Циган-

кової, І. Школи, О. Шниркова та багатьох інших. 

Але яскрава палітра поглядів з приводу визначен-

ня його еволюції так й залишається остаточно не 

завершеною.

Мета дослідження. Для заповнення такої 

прогалини ми пропонуємо сконцентрувати свою 

увагу на епізодичності цього явища, зокрема на 

періо ді античного світу.

Виклад основного матеріалу. Тенденція соці-

альної інтеграції діяла з перших кроків існування 

людства і навіть раніше. Підводні й надводні тва-

рини поступово об’єднувались у зграї, а високо-

розвинені — в ієрархічні групи, формуючи таким 

чином свої осередки. Яскравим прикладом такої 

еволюції є бджоли і мавпи. Первинні люди жили 

невеликими групами, потім, за мірою своєї ево-

люції, групи об’єднувалися в родини, родини            — у 

племена, племена — в народності. Отже, посту-

пово розвиток соціальної інтеграції сприяв ство-

ренню окремих держав. Стародавня Греція й інші 

регіони світу відзначаються існуванням таких 

міст-держав, між якими формувалася тенденція 

до об’єднання шляхом укладання угод та підко-

ренням інших. Наступний приклад — Стародав-

ній Рим — це місто-держава, яке поступово пере-

творилося на наймогутнішу імперію античності. 

Саме з періоду розквіту античного суспільства ми 

пропонуємо почати своє дослідження.

Писемні джерела, на підставі яких можна до-

сліджувати процес глобалізації античного світу, 

свідчать, що у Римі вже тоді існувала значна кіль-

кість багатоповерхових будинків, в яких мешкали в 

більшості випадків представники середніх і нижчих 

класів. Чотири- та п’ятиповерхові житлові будівлі 

були звичайним явищем. Були побудовані також і 

хмарочоси: добре відомий Фороський маяк — бу-

дівля висотою у 40 поверхів, на вершині якого роз-

міщений маяк. За оцінками літописців, кількість 

мешканців Риму складала майже 1 млн., Карфаге-

ну — понад 500 тис., Олександрії та Антіо хії — 300 

тис., Ліону — 200 тис. [23; 18; 24; 16], а показник 

щільності населення цих міст був максимально на-

ближеним до тих, якими відзначаються сучасні міс-

та Європи. Як і в наші дні, населення античних міст 

відзначалося багатонаціональністю. Це свідчить про 

його масові міграції. Так, населення Греції, почина-

ючи з V–IV ст. до н. е., все більше поповнювалось за 

рахунок іммігрантів, як зі сходу і півночі, так із за-

ходу. Населення Афін на початку V ст. до н. е. скла-

дало 400 тис., з яких понад 2/3 були іноземцями [17]. 

Рим до початку II ст. н. е. вже відзначався мільйон-

ним населенням, понад 90 % якого складали іммі-

гранти або їх нащадки [15]. Кількість самих римлян, 

які емігрували з Італії протягом II ст. до н. е. — I ст. 

н. е., переважно в західне Середземномор’я, на-

раховувала декілька мільйонів осіб [13]. Це сприя-

ло виникненню різнонаціонального населення в 

містах Північної Африки, Іспанії, Галлії, яка була 

у складі самого Риму та до якої в майбутньому емі-

грували греки, сирійці, євреї зі Сходу, а германці й 

слов’яни — з Півночі. За даними французького істо-

рика М. Лекле, в Ліоні, який вже вважався найбіль-

шим містом Галліі у II ст. н. е., 22 % його мешканців 

носили грецькі імена, значний відсоток населення 

складали італійці, сирійці, карфагеняни й інші ім-

мігранти [19]. Таким чином, великі міста античнос-

ті за кількістю національностей стали схожими на 

стародавній Вавилон або на такі сучасні міста, як 

Лондон або Париж. Значна кількість істориків у 

своїх дослідженнях увагу акцентують на таких роз-

вагах, як гладіаторські бої. Лише незначна кількість 

відзначає їхню дороговизну і фінансування за раху-

нок спонсорів. Крім того, імператор Август праг-

нув всіляко їх обмежити. Так, гладіаторські ігри 

почали проводитись 2–3 рази на рік із участю не 

більше 60 пар гладіаторів. Найчастіше проводи-

лись такі розважальні заходи, як «містерії» — релі-

гійні ходи на честь богів, яких було понад кількох 

десятків, із ходінням з одного міста до іншого. Як 

правило, у них приймала активну участь вся міська 

громада, яку розважали танцівники й артисти, які 

переміщувались разом з процесією. Іншим видом 

містерій були вистави, що влаштовувалися безко-

штовно в античних амфітеатрах та вміщували всіх 

бажаючих глядачів. Тобто, крім багатоповерхового 

будівництва і великої кількості іммігрантів, були й 

розваги, притаманні і нашому часу. На думку аме-

риканського історика Р. Макмуллена, релігійним 

містеріям та святам в античності «відводилось голо-

вне місце в економічному житті» [20], оскільки вони 

збирали значну кількість народу з сільської місце-

вості та інших міст, то вже тоді була зроблена спроба 

об’єднати їх. З певним припущенням слід зробити 

висновок, що доходи міста від продажу населенню 

товарів і послуг під час таких свят значно зростали 

та перевищували всі організаційні внески і були ви-

гідними для міста. У Римській республіці було по-

над 160 таких святкових днів на рік, тобто майже 

кожен другий день був безпосередньо або опосеред-

ковано пов’язаний із певним святом, а в наступні 

століття їх кількість ще більше зросла [1]. Крім на-

селення, на свята збиралися й різноманітні торгов-

ці, ремісники та інший мастеровий люд. Всі вони 

пропонували свої товари або послуги [20]. Деякі до-

слідники вважають, що, не дивлячись на религійну 

спрямованість містерій, більшість їх учасників не 

проявляли значного інтересу до релігії, а сприймало 

їх лише як розважальні заходи [20; 21]. У цей період 

мільйони людей подорожували з однієї країни або 

провінції в іншу як мандрівники та комерсанти, 

пізнаючи таким чином світ і вирішуючи свої еконо-

мічні проблеми. Вартість подорожі морем з Греції до 

Єгипту або на узбережжя Чорного моря для родини 

з дітьми у IV ст. до н. е. складала всього 2 драхми, що 
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відповідало середньому денному заробітку робітни-

ка в Греції. Отже, таке явище було природним, і не 

викликало ніяких ексцесів і сприяло прискоренню 

іммігрантських потоків, які поширювали одні й 

ті ж самі звичаї і традиції,розваги та послуги. Мі-

гранти переслідували цілком конкретні економічні 

цілі — покращити своє матеріальне становище. Їм 

були притаманні раціональні дії та повна відсут-

ність ілюзій. У VIII ст. до н. е. в Греції ще переважа-

ло натуральне господарство, і Гесіод, який жив там 

у той час, писав про те, як важливо мати хорошого 

сусіда, який взяв би на себе виконання окремих 

видів робіт, які кожному селянському господарству 

доводилося виконувати самостійно [22]. Разом із 

зростанням щільності населення, яка у V ст. до н. е. 

у ряді областей Греції, за оцінками французького іс-

торика Г. Глоца, складала понад 80 осіб/кв. км. [17], 

протягом VII–V ст. до н. е. відбувся перехід від на-

турального господарства до ринкової економіки, 

коли селяни вже значну частину своєї продукції 

продавали на ринку і на виручені гроші купували 

необхідні їм промислові товари, одяг і послуги. Це 

супроводжувалося швидким розвитком міст, спри-

яло подальшому розподілу праці, спеціалізації місь-

кого населення та давало значні переваги селянам. 

Сприятливі умови подальшого розвитку в май-

бутньому призвели до перенаселення. Його перші 

ознаки почали проявлятися в середині VIII в. до 

н. е., коли греки почали масово емігрувати у коло-

нії [14]. Іншим результатом став швидкий розвиток 

товарно-грошових відносин. Слід відзначити схо-

жість наведеного вище показника щільності насе-

лення з аналогічним показником Північної Італії 

та Нідерландів пізнього середньовіччя. З однієї 

точки зору, це можно розглядати як збіг обставин, 

а з іншої — він підкреслює значення концентра-

ції населення в розвитку ринкових відносин: цим 

найбільш густонаселеним регіонам була відведена 

роль перших центрів глобальної економікі, яка вже 

почала формуватися та активно розвиватися.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Таким чином, мігрантські потоки сприя-

ли розвитку товарно-грошових відносин, пере-

слідування конкретних цілей — розподілу праці 

і спеціалізації й формуванню центрів глобальної 

ринкової економіки, яка вже розпочала свій ак-

тивний розвиток. Автором був зроблений лише 

перший крок в напрямку цього дослідження, яке 

обов’язково буде продовжено, а результати опре-

люднені в наступних публікаціях.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ И ЖИЗНЕННАЯ ПРАКТИКА

Анотація. Обговорюється рішення проблеми інтелектуальної еволюції у контексті сучасної політики, 

державної та суспільної практики. Розглянуто варіанти сполучення попиту в нарощуванні інтелектуально-

го потенціалу з можливостями життєвої практики.

Ключові слова: інтелектуальний потенціал, науковий, економічний і соціально-суспільний прогрес.

Summary. A discussion of the solutions to the issue of intellectual evolution in the context of modern politics, 

governmental and social practices. A look at possible combinations of correlation between requirements for an increase 

in intellectual potential and capabilities of life practices.

Key words: intellectual potential, scientific, economic, social and social progress.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Постановка проблемы. Научный, экономиче-

ский и социально-общественный прогресс во все 

времена обеспечивался вследствие практического 

использования накопленного интеллектуального 

потенциала. Прогресс (от лат. progressus) — движе-

ние вперёд, направление развития, для которого 

характерен переход от низшего к высшему, от ме-

нее совершенного к более совершенному. О про-

грессе можно говорить применительно к системе в 

целом, отдельным её элементам, структуре разви-

вающегося объекта. Понятие прогресса противо-

положно понятию регресса [1, с. 963].

Сам по себе прогресс как продвижение впе-

рёд, его скорость, масштабы охвата системы в 

целом и её элементов (идёт ли речь, например, об 

экономике мира или отдельной страны, об отрас-

ли или составляющих её предприятиях) есть ре-

зультат материализации интеллекта, то есть ин-

теллект и прогресс — взаимосвязанные понятия, 

первичное и вторичное, причина и следствие. 

При этом важно подчеркнуть, что недопустимо 

отождествлять понятия прогресса и роста. Рост 

может обеспечиваться механическим тиражиро-

ванием общеизвестного; в этом случае происхо-

дит количественный рост. Результатом прогресса 

всегда есть качественный рост, то есть синонима-

ми являются только прогресс и качественный рост.

Рассмотрение этих дефиниций подводит нас 

к формулированию, постановке проблемы относи-

тельно изучения всех тех обстоятельств, совокуп-

ное действие (или бездействие) которых выража-

ется в наращивании числа носителей интеллекта, 

способного обеспечивать прогресс; в создании 

системы, механизмов практического воплощения 

интеллектуального потенциала в показатели про-

гресса; и наоборот, когда, в силу определённых 

обстоятельств, число носителей такого интел-

лекта не увеличивается, а потенциал прогресса 

исчерпывается до такой степени, что возникает 

угроза регресса. Недостаточное внимание к изу-

чению этих обстоятельств приводит к тому, что 

возникает опасная подмена понятий, когда, на-

пример, какой-то количественный рост объявля-

ется прогрессом, но при этом все удивляются, что 

конкурентоспособность отрасли или страны, где 

этот рост произошёл, не дотягивает до мировых 

показателей или даже снижается, то есть факти-

чески имеет место регресс.

Цель статьи состоит в системном представле-

нии обстоятельств (факторов) наращивания ин-

теллектуального потенциала посредством управ-

ляемого увеличения числа его носителей.

Изложение материалов исследования. Ум и 

знания во все века высоко ценились в цивилизо-

ванных странах. Естественно поэтому стремление 

людей научиться измерять степень (уровень) ума 

и знаний, потому что качественные оценка типа 

«умный», «гений», «дурак», как исключительно 

субъективные, не давали возможности ответить 

на главные вопросы: откуда берётся, от чего за-

висит ум; что могут сделать умные из того, что 

не могут сделать глупые; как сделать человека 

умным; рождаются ли люди уже умными или глу-

пыми и т. д. История поисков методов измерения 

ума (интеллекта) содержит огромное число как 

выдающихся, так и трагикомических примеров.

Примерно со второй половины XIX века на-

ука, вдохновлённая успехами количественного 

подхода в физике, начала всё шире применять его 

и к более сложным явлениям. «Измеряй всё, что 

можешь», — провозгласил выдающийся учёный, 

основатель биометрии Фрэнсис Гальтон. Следуя 

этому пути, специалисты разных областей знаний, 

в том числе и психологии, стали прибегать к раз-

личным попыткам измерить те или иные качества 

и возможности человека. Именно Ф. Гальтон пер-

вым ввёл в словарь психологии понятие тест (по-

английски это слово значит «проба») и предложил 

ряд тестов, которые строились на предположении, 
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что тонкость и острота органов чувств человека 

коррелируют с его умственными способностями. 

Однако на практике оно не подтвердилось.

На рубеже XIX–XX веков психология была 

совсем молодой наукой, а возрастная психология 

ещё не оформилась как отдельная область знаний. 

Казалось само собой разумеющимся, что ребёнок 

с возрастом умнеет; это выражается в успешности 

выполнения им школьных заданий, а значит, та-

ким образом можно измерить ум. Тест, созданный 

французскими психологами Альфредом Бине 

и Теодором Симоном, был наиболее тщательно 

проработанной и статистически обоснованной 

попыткой такого измерения. С 1905 года их тест 

широко применялся во Франции для определе-

ния пригодности ребёнка к обучению в школе. 

Они же в 1908 году ввели в психологию понятие 

умственного возраста, то есть возраста, в котором, 

по среднестатистическим данным, люди могут 

решить тестовые задания определённого уровня 

сложности; за основу был взят уровень интел-

лектуального развития человека по сравнению с 

уровнем интеллекта людей такого же возраста. В 

1911 году немецким психологом Вильямом Штер-

ном был введен новый термин — коэффициент ум-

ственного развития, который в виде обозначения 

IQ стал широко известен в мире; он же в 1912 году 

предложил формулу для расчёта IQ как коэффици-

ента интеллекта (IntelligenceQuotient): 

 IQ = УВ/ХВ100,  (1)

где УВ — умственный возраст, лет;

ХВ — хронологический возраст, лет.

Коэффициент умственного развития (коэффи-

циент интеллекта) рассчитывается относительно 

уровня интеллекта среднестатистического челове-

ка такого же возраста, то есть, например, человек 

20 лет от роду, интеллектуальный возраст которого 

составляет 22 года, имеет IQ = 22/20100 = 110. Это 

значит, что одинаковый IQ могут иметь и 12-лет-

ний ребёнок и выпускник ВУЗа, если развитие 

каждого из них соответствовало своему возрасту.

Для определения IQ необходимы специаль-

ные тесты, которые предназначены для оценки 

мыслительных способностей, а не уровня знаний 

(эрудированности).

История создания таких тестов свидетельству-

ет о чрезвычайной сложности задачи. Тест А. Бине 

и Т. Симона, созданный в начале XX века, не вы-

шел за пределы Франции, но он лёг в основу после-

дующих разработок. В годы Первой мировой вой-

ны психолог Стэнфордского университета (США) 

Льюис Термен модернизировал его для определе-

ния умственных способностей призывников с тем, 

чтобы распределять их на группы солдат с разными 

по сложности предстоящими задачами (например, 

для службы в артиллерийских расчётах). В таком 

ограниченном качестве экспресс-оценки интел-

лекта для грубой первичной сортировки большого 

числа людей (вернее, целая группа тестов, полу-

чившая название «батарея Стэнфорд-Бине») рабо-

тали вполне эффективно.

Однако по мере применения тестов и нако-

пления данных росли и сомнения относитель-

но того, что именно их результаты отражают. Всё 

менее однозначной казалась связь между умом 

и школьными успехами. Действительно, дети 

со слабым развитием практически всегда учатся 

плохо. Но известно и другое: очень многие обла-

датели мощного и даже выдающегося ума в школе 

тоже не блистали успехами или, по крайней мере, 

учились крайне неровно. Кроме того, не так уж 

мало школьных отличников оказывались плохо 

приспособленными к самостоятельной жизни, 

теряясь всякий раз, когда ситуация требовала 

хотя бы небольшого отклонения от стереотипов.

Получается, что если внизу «шкалы» наш из-

мерительный инструмент работает достаточно 

надёжно, то на противоположном краю его по-

казания всё сильнее расходятся с нашими интуи-

тивными представлениями.

Ещё одной проблемой стало сравнение ин-

теллекта людей разных культур и рас, что ярко 

проявилось на опыте США. В 1910 году в филь-

трационном лагере на острове Эллис (бухта 

Нью-Йорка) были организованы тестовые ис-

пытания для вновь прибывающих иммигрантов 

с тем, чтобы с их помощью отсеять «социальный 

балласт», ограничить приток в страну людей с 

недостаточным интеллектом.

Иммиграционные службы прибегли к тестам, 

потому что о полноценном клиническом обследо-

вании всех соискателей американского гражданства 

не могло быть и речи. Результаты оказались обе-

скураживающими: 79 % итальянцев, 80 % венгров, 

83 % евреев и 87 % русских были признаны «слабо-

умными». После разбирательства выяснилось, что 

большинство вновь прибывших очень плохо знают 

английский язык и просто не понимают заданий те-

ста. Пока в тесты вносили поправки, процент отка-

зов во въезде в страну возрос почти в 6 раз [2].

В этот же период обнародовали результаты 

тестирования 2 млн. призывников (тестирование 

проводилось под руководством профессора Стэн-

фордского университета Льюиса Термена), из ко-

торых стало известно, что средний американский 

новобранец имел IQ 13-летнего ребёнка. Объяс-

нение нашлось и этому «феномену»: подавляю-

щее большинство новобранцев были призваны из 

деревни, где вследствие информационно бедной 

среды дети примерно на 5 лет отставали в своём 

развитии от городских. Психологи получили, та-

ким образом, основания для вывода: интеллект 

зависит не только от генов (на чём настаивала 

генетика), но и от среды, культурных навыков и 

традиций, то есть от воспитания людей. Обосно-
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вывалась, следовательно, идея возможности раз-

вития интеллекта.

Следует, однако, заметить, что до сих пор яв-

ляется предметом дискуссий вопрос: насколько 

всё-таки интеллект тренируем, а насколько он 

заложен от природы? В поисках ответа на него 

сталкиваются политические, идеологические, 

конъюн ктурные подходы, в связи с чем в тех или 

иных странах при той или иной власти перио-

дически на пути исследователей воздвигаются 

какие-то барьеры, преступать которые «не реко-

мендуется» по соображениям политической или 

идеологической корректности.

В недавнем прошлом к числу таких барьеров 

относились идеологические мифы о пролетариате 

как самом передовом и прогрессивном классе на 

планете, о равенстве качества людей от рождения 

и др. Несмотря на то, что, в частности, эти мифы 

развенчаны (есть, например, всеобщее согласие по 

поводу того, что XXI век открыл Эру Знаний как 

условия прогресса; генетику уже не обзывают «про-

дажной девкой империализма», а тесты на интел-

лект — «буржуазными извращениями, направлен-

ными против рабочих», потому что сами рабочие 

мощно двинулись к знанию), продолжается новое 

мифотворчество, затрудняющее поиск ответов на 

действительно актуальные вопросы о природе ин-

теллекта и возможностях его оценки и развития.

В США, например, сейчас не «рекомендуется» 

ссылаться на труды Артура Дженсена, в которых 

он привёл фундаментальные доказательства зна-

чительного различия коэффициента интеллекта 

чернокожих и белых (минимум на 10 пунктов) [3]. 

При этом не берётся в расчёт, что А. Дженсен, как 

учёный-психолог, не подрывал устои государства, 

а лишь констатировал своими доводами наличие 

огромного разрыва в социальном положении од-

них и других в тот послевоенный период.

Можно предположить, что благодаря по-

добным работам других учёных США (а не толь-

ко движению за расовое равноправие) во второй 

половине XX века государство было принужде-

но сделать многое для отладки своей социаль-

ной системы (особенно системы образования) и 

«расчистки» социального дна, в результате чего 

существенно снизилась степень люмпенизации и 

деградации традиционных его обитателей. Впол-

не возможно, что этот прогресс позволил к концу 

XX века несколько скорректировать обозначен-

ный А. Дженсеном разрыв интеллекта в расовых 

группах, однако вряд ли изменил бы его вывод 

о зависимости интеллекта на 80 % от генов и на 

20 % — от среды, воспитания, тренировки [3], по-

тому что близкие по значению доводы приведены 

в огромном числе трудов учёных (и не только пси-

хологов) разных стран мира [4].

А. Дженсена поддержали десятки специ-

алистов, в том числе Нобелевские лауреаты. Они 

приводили данные о том, что, например, в Ка-

лифорнии 62 % учащихся в классах для умствен-

но отсталых детей являются чернокожими, в то 

время как они составляют лишь 28 % населения 

штата. Они говорили, что констатация научного 

факта ещё не есть расизм. И если в среднем по 

интеллекту чернокожие уступают белым, а жен-

щины — мужчинам, то ничего страшного в этом 

нет — всё равно в капиталистической гонке все 

соревнуются индивидуально, а не командно.

При честном, а не «политкорректном» рас-

смотрении этой проблемы станет ясно, почему 

из-за финансово-экономического кризиса в мире 

падает коэффициент интеллекта, который за 

минувшие 50 лет в большинстве развитых стран 

непрерывно возрастал: в этих странах кризис су-

щественно поразил не только систему воспро-

изводства интеллектуального потенциала, но и 

первичную ячейку общества — семью, особенно 

имеющую низкие доходы или вообще лишив-

шуюся постоянных доходов из-за потери работы 

родителями; в развивающихся странах к этим 

проблемам следует добавить очень неприятную 

властям проблему резко возросшего числа бес-

призорников, весь «интеллект» которых направ-

ляется только на физическое выживание.

Известный новозеландский исследователь 

проблем человеческого разума Джеймс Флин на 

базе проведенных экспериментов установил, что 

за последние 2–3 года рост IQ в мире не только 

прекратился, но и стал стремительно падать. По 

его мнению, бурный рост экономики в прошлом 

поддерживался главным образом «интеллекту-

альным топливом», однако в современных усло-

виях из-за сокращения ресурсов поддержания и 

развития собственного интеллекта, особенно в 

раннем детстве, уменьшился приток в экономи-

ку граждан с высокими умственными способно-

стями и здоровой психикой [5].

В развитых странах для выравнивания поло-

жения уже разработаны и реализуются програм-

мы многомиллиардных расходов на улучшение 

школьной системы и дошкольных учреждений, на 

поддержку семей, имеющих детей, на кредитова-

ние учёбы студентов колледжей и университетов, 

на стимулирование работодателей, открывающих 

рабочие места для молодёжи. На примере США 

можно сказать, что это крупные и долговремен-

ные проекты социального характера, имеющие 

вполне адресную направленность. В связи с этим 

в таких странах проблема разработки тестов для 

измерения интеллекта граждан разного возрас-

та, социального положения, расово-этнического 

происхождения становится ещё более актуальной.

После изобретения тестов системы «Стэн-

форд-Бине» следующий крупный шаг в этом 

направлении сделал главный психолог клиники 

Бельвью (США) Дэвид Векслер (иммигрант из 



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 3 (19) 2012

34

Румынии, попал в США в 6-летнем возрасте). В 

1939 году он разработал собственный комплект 

тестов (так называемые «тесты Векслер-Бель-

вью»), основанный на тех же идеях, что и тесты 

«Стэнфорд-Бине», но более гибких и менее за-

висимых от культурного багажа тестируемых [6]. 

Тесты представляли собой систему микрозадачек 

на сообразительность, и значительная их часть 

вообще не требовала каких-либо словесных отве-

тов: испытуемый должен был, например, завер-

шить схематическую картинку, уловив законо-

мерность, которой подчиняется ряд других таких 

картинок. В зависимости от сложности заданий 

им присваивались определённые баллы, которые 

с помощью разработанной Д. Векслером шкалы 

преобразовывались в числа — коэффициенты 

IQ. Таким образом, после изобретения самого 

термина ещё в 1911 году, стало возможным стан-

дартизировать его вычисление (табл. 1).

обосновать неравенство между людьми. Однако 

предвзятость, идеологическая ангажированность 

и откровенная демагогия этих обвинений убежда-

ют в обратном: как бы ни казалось неприятным 

изображение в зеркале, надобность зеркала от-

рицать глупо и просто непрактично. Энтузиасты 

тестирования интеллекта пытаются убедить скеп-

тиков в полезности таких оценок для самих испы-

туемых, для их родителей, для учебных заведений, 

в том числе и дошкольных, для страны в целом, 

но при этом и не преувеличивать их роль.

Если связь между величиной IQ и реальны-

ми интеллектуальными возможностями человека 

продолжает оставаться предметом дискуссий, то 

высокая корреляция этого показателя с успехами 

в учёбе (не только в средней, но и в высшей шко-

ле) — достоверный факт. Поэтому предваритель-

ное определение IQ будущих учеников может быть 

полезно как им самим, так и учебным заведениям. 

При этом особенно важно правильное отношение 

к результатам тестирования: низкий IQ — это не 

клеймо, а сигнал о том, что у ребёнка есть серьёз-

ные психологические проблемы. Какие именно — 

отставание в умственном развитии, чрезмерная 

тревожность, неспособность к самоконтролю или 

что-то ещё — должен определить специалист, но в 

любом случае игнорировать сигнал нельзя. Без ре-

шения специалистов учёба для ребёнка может пре-

вратиться в ненужное или даже вредное насилие.

Очень высокий IQ тоже лучше рассматривать 

не как повод для гордости, а предостережение о 

возможных в будущем проблемах другого рода — 

в отношениях с педагогами и соучениками. Когда 

в жизни возникали подобные ситуации, а мнение 

специалистов воспринималось с пониманием, 

то обычно организовывались индивидуальные 

коррекционные программы обучения, а резуль-

татом таких программ являются нередкие случаи 

поступления в университеты совсем юных детей 

(12–14-летних) или переключение ребёнка после 

окончания общеобразовательной школы на до-

ступную трудовую деятельность.

Какими бы мотивами ни руководствовались 

критики, они не имеют права подталкивать моло-

дых людей к трагедиям изгоев или непризнанных 

гениев и при этом испытывать гордость от своей 

моральной непорочности. Последнее замечание 

относится как к индивидуальным отрицателям 

научных доводов генетиков, психологов, меди-

ков, педагогов, так и к официальным властям, 

поддерживающим и поощряющим воинству-

ющих невежд. Память старшего поколения со-

ветских людей до сих пор хранит драматические 

события «лысенковщины», уничтожения учёных-

генетиков, а вместе с ними — идей и школ, кото-

рые так необходимы сейчас.

Для взрослых людей тест на IQ может слу-

жить проверкой пригодности к профессиям, в 

Таблица 1

Ранг интел-
лекту аль ной 
способности 
(I. Q. Range), 

еди ниц

Классификация интеллекта 
(Intelligence Classification) 

1 2

1–24
Глубокое умственное запаздывание 

(Profound Mental Retardation) 

25–39
Сильное умственное запаздывание 

(SevereMentalRetardation) 

40–54
Умеренное умственное запаздывание 

(ModerateMentalRetardation) 

55–69
Мягкое умственное запаздывание 

(MildMentalRetardation) 

70–84
Граничное умственное запаздывание 

(Borderline Mental Retardation) 
85–114 Средний интеллект (Average Intelligence) 

115–129
Яркий, блестящий интеллект 

(BrightIntelligence) 

130–144
Умеренная одарённость 

(Moderately Gifted) 
145–159 Высокая одарённость (Highly Gifted) 

160–175
Исключительная одарённость 

(Exceptionally Gifted) 
Over 175 Глубокая одарённость (Profoundly Gifted) 

Шкала (табл. 1) и батарея тестов Д. Векслера 

очень быстро приобрели огромную популярность 

во всём мире, но до сих пор являются объектом 

самой яростной критики. Вероятно, подобная 

судьба ждала бы любую методику, претендующую 

на измерение интеллекта. Ведь от результатов те-

стирования зависит очень многое: поступление 

в престижный университет, приём на работу, по-

вышение в должности… Самым распространён-

ным лейтмотивом откликов на работы Д. Век-

слера и его учеников — Дж. Равена, Р. Амтхауэра, 

Р. Б. Кеттелла и других учёных — есть отрицание 

их необходимости и даже утверждение об их вред-

ности под тем предлогом, что они насаждают ра-

сизм, утверждают мужской шовинизм, пытаются 
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которых требуются «школьные» качества: испол-

нительность, прилежание, быстрое и аккуратное 

решение стандартных задач. Тесты на IQ хороши 

своей стабильностью: один и тот же человек при 

нескольких тестированиях показывает примерно 

одинаковые результаты, которые мало меняются 

с возрастом и (после нескольких «пробных» про-

гонов) не зависят от предыдущего опыта.

Для определения других возможностей чело-

века — технических, музыкальных, двигательных 

и т. д. — существует множество тестов на про-

фессиональные способности. Один из них — так 

называемый «вербальный тест Айзенка». Мето-

дика теста (разработана английским психологом 

Гансом Айзенком) предназначена для измерения 

способностей нестандартного мышления у людей 

в возрасте от 18 до 50 лет, имеющих образование 

не ниже среднего. Тест состоит из 50 заданий, на 

выполнение которых даётся 30 мин. К концу се-

рии задания усложняются. Ответ может состоять 

из букв или слова, иногда нужно произвести вы-

бор из нескольких возможностей, иногда испыту-

емый должен придумать ответ сам. Шкала Айзен-

ка измеряет интеллект в баллах — от 0 до 160 [7].

Следует напомнить, однако, что эти тесты бо-

лее полезны для работодателя (особенно при бы-

стром массовом наборе персонала), чем для самого 

носителя способностей. Небольшая вероятность 

ошибки для работодателя допустима: напрасно 

принятого работника он вскоре уволит, а о напрас-

но отвергнутом просто ничего не узнает. Практика 

обязательного предварительного тестирования при 

найме персонала широко применяется многими 

компаниями, например, в США. После тестирова-

ния на определение у человека важных для компа-

нии способностей (обычно проводится менеджером 

по персоналу) происходит личное собеседование 

претендента с будущим боссом. Именно на этом 

этапе принимается окончательное решение.

Такая практика доказывает, что идеальных 

тестов нет, поэтому полностью полагаться на 

них при решении кадровых задач нельзя. Успеш-

ность выполнения теста на профессиональные 

способности не может зависеть только от интел-

лекта испытуемого; требуется учесть ряд «посто-

ронних» факторов, характеризующих личность, в 

частности, коммуникабельность, поведение в не-

стандартных ситуациях, реакцию на стрессовые 

воздействия и т. д. Таким образом, необходимо раз-

граничивать использование тестов на интеллект и 

на определение профессиональных способностей, 

учитывая особенности тестируемого (например, 

возраст, образование) и цели измерений.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОБЛЕМ БЕЗРАБОТИЦЫ

Анотація. Розглянуто соціальні наслідки кризи та узагальнено методи мінімізації впливу безробіття на 

збереження людського капіталу.

Ключові слова: безробіття, економічна криза, людський капітал.

Summary. Evaluation of possible social consequences of the crisis and a summary of strategies to minimize impact 

of unemployment on replenishment of human capital.

Key words: unemployment, economic crisis, human capital.

Постановка проблемы. Содержание потеряв-

ших работу людей не является простой задачей ни в 

одной стране мира. Учитывая современные масшта-

бы экономического кризиса, динамику наращи-

вания его последствий в виде спада производства, 

сокращения инвестиций, уменьшения внутренне-

го потребления, роста инфляции и т. д., темпы за-

крытия рабочих мест и прекращения работы целых 

предприятий, что неуклонно увеличивает уровень 

безработицы, необходимо констатировать переход 

этой задачи в иное качество — в острую социальную 

проблему почти всех стран мира.

Безработица, как неизбежное явление эко-

номической жизни, была всегда. Это явление в 

разные периоды имело множество характеристик: 

явная (формальная) и неявная (неформальная, 

скрытая) безработица; естественный уровень (на-

пример, как следствие технологических нововве-

дений, так называемая структурная безработица) 

и спровоцированный уровень (то есть вызванный 

кризисом экономики, войнами, техногенными и 

природными катастрофами, приведшими к раз-

рушению базы производства); макроэкономиче-
ская, региональная, локальная, отраслевая безрабо-
тица, то есть когда охватывается экономика всей 

страны, отдельного региона, какой-либо группы 

предприятий, отдельной отрасли; экономически 
допустимый и социально опасный уровень безрабо-
тицы, когда ресурсы экономики позволяют со-

хранять безработным минимальные стандарты 

качества жизни и когда эти ресурсы недостаточны 

настолько, что потерявшие работу переходят даже 

в более низкую социальную группу.

Современное состояние мировой экономики 

обусловило крайние параметры безработицы: поч-

ти во всех странах превышены рекордные показа-

тели явной безработицы (в США по состоянию на 

февраль 2009 года был превышен 60-летний мак-

симум числа безработных — 12,467 млн. чел., что 

составило 8,1 % трудоспособного населения [1]; в 

России к концу марта 2009 года — около 10 %; в 

Украине — около 15 % и так далее). Уровень не-
явной безработицы (то есть с учётом сокращения 

или «замораживания» зарплаты в связи с органи-

зацией работы по неполному графику) ещё более 

негативно характеризует состояние рынка труда. 

Безработица спровоцирована углубляющимся 

эконо мическим кризисом, и о технологических 

нововведениях в этот период речь уже идти не мо-

жет, а потому при значительной продолжитель-

ности этого периода неизбежна деградация базы 

производства. Безработица имеет общеэкономи-

ческий характер, что создаёт опасность разруше-

ния складывавшихся десятилетиями технологиче-

ских и кооперационных связей не только внутри 

стран, но и во внешнеэкономических отношениях. 

Безработица достигла социально опасного уровня 

даже в благополучных странах Первого мира и ста-

ла катастрофической в остальных странах.

Только мощные экономики за счёт больших 

внутренних ресурсов и определённой инерци-

онности продолжающегося (хотя и с меньшей 

скоростью) движения в состоянии не допустить 

перерастания социально опасной безработицы в 

катастрофу наиболее уязвимых сфер — воспро-

изводства интеллектуального потенциала, обра-

зования, науки, здравоохранения, семьи, мате-

ринства, детства. В слабых экономиках кризис, 

усиливаемый малоэффективным государствен-

ным управлением, уже поразил эти сферы до та-

кой степени, что их восстановление в докризис-

ном состоянии представляется проблематичным 

даже в обозримом будущем.

Перманентный характер безработицы потре-

бовал выработки таких механизмов, которые по-

зволяли бы минимизировать её влияние не только 

на самих безработных, но и на различные уязви-

мые сферы экономики. Опыт в этом отношении 

настолько разнообразен и неоднозначен, что его 

оценка с точки зрения возможности применения 

в других странах является актуальной проблемой.

Цель работы заключается в формировании 

системного взгляда на методологию предотвра-

щения последствий социально опасного уровня 

безработицы.

Изложение материалов исследования. Научно-

технологический прогресс, рост количества пред-

приятий, расширение производства, углубление 

специализации труда и другие обстоятельства 

способствовали формированию такой системы 
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экономических взаимоотношений, при которой 

стало неизбежным образование потенциально 

уязвимых групп населения.

Полностью исключить их создание невоз-

можно, поэтому государства с давних времён 

пытаются вывести из этого процесса те сферы, 

которые не имеют материальных возможностей 

противостоять объективным факторам регулиро-

вания занятости на основе спроса, но специфиче-

ский продукт деятельности которых определяю-

щим образом влияет на все стороны жизни любой 

страны как в данный момент, так и в будущем.

Степень государственной защиты этих сфер 

различна в разных странах, зависит от приоритетов 

правящих сил и влиятельных партий, состояния 

экономики, уровня организации общественной 

жизни и так далее. Но, как свидетельствует опыт 

стран Первого мира, приоритетными в них всегда 

были образование и наука, а в наиболее социаль-

но «продвинутых» из них этот перечень дополня-

ют здравоохранение, физическая культура и спорт, 

поддержка материнства, детства и старости. На по-

мощь государству в последних активно приходят 

церковь, спонсоры, многочисленны волонтёры.

Очевидным подтверждением реального дей-

ствия этих приоритетов в странах Первого мира 

является тот факт, что первыми антикризисными 

действиями в них стали государственные про-

граммы поддержки образования, науки, здравоох-

ранения и только потом — программы оздоровле-

ния финансового сектора и реальной экономики.

Такая политика ни в малейшей степени не 

может отождествляться с благотворительной 

данью или милосердием государства; в ней во-

площается исторически сформировавшееся по-

нимание выгодности именно такой политики 

для устойчивости политической системы в дли-

тельной временной перспективе. Попытки под-

верстать объяснение причин такой политики в 

этих странах какими-то особыми действиями в 

старой и современной истории лишь дополня-

ют эту идею частностями. Все другие страны, где 

устанавливаются иные приоритеты, действуют 

алогично по отношению к будущему своих наро-

дов; не выдерживают критики объяснения упадка 

образования и науки причинами кризиса; в пери-

од кризиса могут изменяться только физические 

объёмы поддержки, но политика приоритетов 

должна оставаться неизменной.

Однако государство не может быть благотво-

рительной организацией по отношению к тем лю-

дям, у которых есть сила, здоровье, реальная про-

фессия, способность и возможность переучиваться 

и которые в трудные периоды должны самостоя-

тельно заботиться о своих семьях и близких.

По мере того, как всё большее число людей 

становится работниками коммерческих структур, 

увеличивается зависимость наёмных работников 

от заработной платы, гонораров, медицинских и 

социальных льгот и так далее. Соответственно, в 

случае финансово-экономических кризисов их 

выживание в условиях нынешнего уровня раз-

вития системы рыночных отношений полностью 

зависит от выплат, совершаемых работодателями. 

Государство же обязано контролировать соблюде-

ние работодателями законов о труде и формиро-

вание фондов для содержания потерявших работу 

в связи с экономическими причинами.

По данным International Labor Organization 

(Международная организация труда), в 2007 году 

число безработных в мире увеличилось на 

2,9 млн. чел. и достигло 189,9 млн. чел.; в этом же 

году было открыто 45 млн. новых рабочих мест, 

что не оказало особого влияния на уровень без-

работицы — в 2006 и 2007 гг. её показатель оста-

вался неизменным — 6 %.

В 2007 году в мире были трудоустроены 

почти 62 % людей трудоспособного возраста 

(3 млрд. чел.). Примерно 16,7 % всех работающих 

(487 млн. чел.) получали ничтожно мало — их се-

мьи жили на 1 доллар в день; семьи ещё 43,5 % ра-

ботающих (1,3 млрд. чел.) жили на 2 доллара вдень.

В 2007 году самый высокий уровень безра-

ботицы был зарегистрирован в странах Ближне-

го Востока (11,8 %) и Северной Африки (10,9 %). 

В странах Восточной Европы и СНГ в 2007 году 

не работало 8,5 % трудоспособного населения, а 

в странах Западной Европы и Северной Америки 

было 6,2 % безработных [2].

Хотя ещё не опубликованы данные ILO за 

2008 год, ясно, что абсолютные и относитель-

ные показатели занятости в мире значительно 

ухудшились, но территориальная картина безра-

ботицы осталась той же, то есть стали ещё более 

острыми проблемы выживания людей в Африке, 

на Ближнем Востоке, в Восточной Европе, Сред-

ней Азии, в ряде стран Юго-Восточной Азии.

Из ранее проведенных наблюдений известно, 

что рост безработицы в период кризиса и в его выс-

шей стадии — рецессии не прекращается после их 

окончания; более того, уровень безработицы резко 

увеличивается, а лаг составляет от 4 до 20 месяцев 

[2]. Это означает, что если окажутся верными про-

гнозы об окончании рецессии к началу 2011 года, 

то тяжёлое состояние рынка труда в мире сохра-

нится ещё как минимум год. Это ставит перед меж-

дународными организациями и странами Первого 

мира задачу особой сложности в части экономи-

ческой помощи странам, которые с неизбежной 

и катастрофической проблемой голода населения 

самостоятельно справиться не смогут.

Исследование форм и методов количествен-

ного и качественного сохранения и развития ра-

бочей силы как важнейшего элемента произво-

дительных сил всегда было и остаётся актуальной 

научной проблемой; её важной частной задачей 
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является вопрос об установлении пособий безра-

ботным. Современный кризис дополнил этот во-

прос многими новыми факторами: каким должно 

быть соотношение ответственности перед безра-

ботными со стороны государства и хозяев бизне-

са; как и в какой мере за проблему безработицы в 

своей стране должен отвечать крупный капитал, 

который перевёл свои производства (рабочие ме-

ста) в другие страны; каким образом необходимо 

в высокотехнологичную эпоху стимулировать (ак-

тивизировать) безработного в приобретении новой 

профессии и поиске новой работы и так далее.

Теоретически любое государство должно 

быть заинтересовано в выплате пособий безра-

ботным. Однако у этой идеи, кроме неоспоримых 

достоинств, есть и серьёзные недостатки.

В 50–60-е годы было принято считать, что 

пособия по безработице выполняют роль свое-

образного экономического стимулятора. Логика 

здесь следующая: безработный получает в своё 

распоряжение дополнительные финансы, которые 

он тратит и оживляет таким образом экономику.

В 70-е годы возобладала иная теория: было 

доказано, что влияние пособий на экономику 

весьма невелико. Однако сторонники этих край-

них взглядов остаются на своих позициях, и деба-

ты продолжаются до сих пор.

К примеру, экономист Mark Zandi в 2004 году 

доказывал, что увеличение бюджетных ассигно-

ваний на пособия по безработице стимулирует 

экономику: каждый доллар, вложенный в эти 

программы, даёт отдачу в размере 1,73 доллара. 

Для сравнения — сокращение налогов на диви-

денды по акциям даёт экономический эффект в 

размере 0,09 доллара на один доллар [2].

С выводом M. Zandi согласуется и анализ 

Бюджетной службы Конгресса США (Congres-

sional Budget Office), которая в 2008 году рассмо-

трела различные варианты помощи кризисной 

экономике и сделала заключение, что увеличе-

ние пособий по безработице — один из наиболее 

эффективных методов [3].

Весомые аргументы выдвигают и противники 

такой политики. По их мнению, слишком значи-

тельные (то есть чрезмерно большие по размерам 

и/или по продолжительности выплат) пособия по 

безработице приводят к тому, что трудоспособный 

человек дольше пребывает без работы и менее за-

интересован в поисках нового рабочего места, в 

результате чего повышается уровень безработицы 

и снижаются темпы экономического роста.

К примеру, в 2003 году International Monetary 

Fund (Международный валютный фонд) опубли-

ковал доклад, в котором указывалось, что эконо-

мические трудности многих европейских стран и 

традиционно высокий уровень безработицы в них 

во многом вызваны неэффективной деятельно-

стью институтов, регулирующих рынок труда, в 

том числе отвечающих за пособия по безработи-

це. IMF порекомендовал тогда европейцам взять 

на вооружение соответствующий опыт США.

Дело в том, что хорошо известно следующее 

наблюдение: в отличие от стран Западной Евро-

пы, в США легче потерять работу и размеры по-

собий по безработице весьма скромны, однако 

американцу легче, чем европейцу, найти новую 

работу. В целом, по данным OECD (Организация 

экономического сотрудничества и развития), в 

последние десятилетия в США (до наступления 

нынешнего кризиса) фиксировался более низкий 

уровень безработицы общей и меньший уровень 

безработицы хронической (когда учитываются и 

люди, неспособные найти работу более 26 недель, 

то есть более полугода).

Кроме того, США меньше тратили на про-

граммы поддержки безработных, меньше регу-

лировали отношения между работодателями и 

наёмными работниками, взимали меньшие (чем 

в европейских странах) по размерам социаль-

ные налоги с работодателей, что, по заявлениям 

официальных органов, позитивно отражалось на 

состоянии экономики. В частности, поэтому эко-

номика США в последние два десятилетия росла 

быстрее, чем экономики большинства европей-

ских государств. Даже в период нынешнего кри-

зиса все макроэкономические показатели в США 

ухудшились существенно меньше, чем в осталь-

ных высокоразвитых странах [4].

В 2007 году известный американский эконо-

мист Джонатан Грубер опубликовал книгу «Обще-

ственные финансы и общественная политика», в 

которой привёл следующие данные: увеличение 

пособия по безработице на 10 % вызывает сни-

жение уровня личного потребления на 2,65 % [5]. 

Исследовательский центр Heritage Foundation 

также опубликовал результаты своих разработок 

о воздействии «лишнего» доллара, получаемого в 

рамках пособия по безработице. Учитывалось уве-

личение пособий в объёмах (к примеру, если посо-

бие выросло с 10 долларов до 11 долларов в день), 

так и по времени выплат (например, если пособие 

выплачивается не 1 день, а несколько больше, то 

есть безработный получает не 10 долларов, а те же 

11 долларов). Подсчёт показал, что дополнитель-

ный 1 доллар приводит к увеличению ВВП США 

на 0,25 доллара. Поскольку это крайне низкий ре-

зультат, Heritage Foundation заключила, что выпла-

ты пособий не стимулируют экономический рост.

Многие исследования показывают, что нали-

чие пособия значительно уменьшает мотивацию 

безработного на поиск нового места. Многолет-

ние данные Bureauof Labor Statistics (Бюро стати-

стики труда) показывают, что большинство безра-

ботных находят себе работу в течение 2–3 недель 

после окончания срока получения ими пособия. 

Называется много причин такого явления: уво-



Економіка та управління національним господарством

39

лившее людей предприятие снова начало наби-

рать сотрудников; изменилась экономическая 

конъюнктура; безработный согласился на ранее 

не устраивавшее его предложение; переехал в дру-

гой город, где нашлась подходящая работа и др.

Однако такие исследования страдают суще-

ственными методологическими изъянами. По-

скольку BLS ведёт исследования рынка труда США 

непрерывно в течение многих десятилетий, мож-

но было зафиксировать наличие (или отсутствие) 

устойчивой тенденции в стремлении людей найти 

работу как можно быстрее или не искать её вообще.

Дело в том, что, по сведениям отдельных 

компаний, где хорошо поставлен менеджмент 

персонала, высококвалифицированные, с каче-

ственным образованием сотрудники, уволенные 

по причине экономических трудностей компа-

нии, находят работу максимум в течение месяца. 

Действующее обычно правило, по которому о 

предстоящем сокращении штата сотрудники уве-

домляются за месяц, а после увольнения в течение 

месяца получают от компании прежний оклад, ос-

вобождает их от необходимости регистрироваться 

на бирже труда в качестве безработных; эти люди 

чаще всего не хотят выглядеть неудачниками по 

принципиальным соображениям, и эти же сооб-

ражения играют определяющую мотивационную 

роль в быстрейшем трудоустройстве людей.

Давно известно, что в самые тяжёлые времена 

в странах Первого мира проблема безработицы ка-

салась высококвалифицированных специалистов 

в 4–5 раз меньше, чем остальных работников (то 

есть рабочих и служащих). Если, к примеру, об-

щий уровень безработицы в США к началу апреля 

2009 года достиг 8,5 %, то среди специалистов этот 

показатель остался, как и в прошлом, на уровне 

2–2,5 %. Отсюда вывод, который обходят стороной 

практически все исследователи: проблема пособий 

безработным (как по размерам, так и по срокам их 

выплаты) касается исключительно рабочих и слу-

жащих (в том числе и финансовых учреждений), 

адаптационные возможности которых, как пока-

зывает жизненная практика, очень ограниченны.

Существует еще один момент, который также 

не затрагивается в исследованиях рынка труда и 

в дискуссии по проблеме пособий безработным. 

В любой высокоразвитой стране важную роль в 

использовании трудового потенциала играет го-

сударственный заказ, в связи с чем компании и 

целые отрасли, получающие его, находятся в при-

вилегированном положении. Даже в период кри-

зиса ВПК США (надо полагать — и других стран, 

где эта сфера решает важные оборонные и экс-

портные задачи) не снизил объёмы производства 

и не сократил работников. Таким образом, нужно 

акцентировать внимание на вопросах более уме-

лого прогнозирования рыночной конъюнктуры в 

общегражданском материальном производстве и 

в многочисленных сферах производственного и 

непроизводственного сервиса, то есть на тех во-

просах управления, которым не уделяют должно-

го внимания ни компании, ни структуры власти, 

ни высшие учебные заведения в процессе подго-

товки будущих специалистов.

Наконец, последний комментарий по пово-

ду исследований BLS и других организаций: в них 

упорно «не замечается» та специфическая часть 

официальных безработных, которые не отличают-

ся прилежным стремлением искать работу, исполь-

зуют многочисленные лазейки в законодательстве 

для бесконечного продления сроков получения 

государственных пособий, активно эксплуатиру-

ют благотворительность большого числа церков-

ных и общественных организаций и, в принципе, 

в силу всех этих показателей вполне подходят под 

определение «профессиональных безработных» 

(по разным источникам, эта категория людей со-

ставляет устойчивую «общность» в 12–15 % от 

зарегистрированных на биржах труда США без-

работных). Очевидно, что по отношению к таким 

«безработным» лишены всякого смысла научные 

ухищрения в установлении влияния выплачивае-

мых им пособий на их «трудовую активность». Для 

чистоты исследования эта категория безработных 

вообще должна быть исключена из выборки; тогда 

их результаты приобретут практическую пользу.

Исследование [6] показало, что каждая до-

полнительная неделя получения пособия по без-

работице приводит к тому, что срок пребывания 

без работы увеличивается на период с 0,16 до 

0,2 недели. Последняя работа такого рода [7] со-

держит данные о том, как ищут работу люди, ко-

торым выплачивают пособие, и безработные, не 

имеющие пособия. Среднестатистический без-

работный расходует на поиски работы 32 мин. 

в день, а безработный, получающий пособие, 

во время 15-й недели пребывания без работы — 

20 мин. В последнюю, 26-ю неделю получения по-

собия расход времени на поиск работы возрастает 

до 70 мин. в день. Этим примером исследователи, 

не давая категорической рекомендации, подводят 

к выводу об отсутствии стимулирующего эффекта 

пособия в поиске работы.

Работа [7], как и другие рассмотренные 

нами, может быть отнесена к той довольно рас-

пространённой в американской научной лите-

ратуре продукции, авторы которых подменяют 

практический смысл исследования математи-

ко-статистической эквилибристикой. В ряду по-

добных статья Stepan Jurajda и Frederick Tannery 

[8], исследующая косвенный эффект пособия по 

безработице, в частности, как влияет пособие по 

безработице на членов семьи безработного. Авто-

ры сделали исключительно «полезное открытие»: 

как оказалось, супруги безработных, получающих 

пособие, работают меньше, чем супруги тех, кто 
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пособия не получает. Каждый полученный сред-

нестатистическим безработным 1 доллар в рамках 

пособия уменьшает размеры зарплаты супруга на 

0,36–0,73; при этом безработные, получающие 

пособие, предпочитают не тратить, а экономить, 

что ограничивает влияние этих средств на эко-

номику (последний вывод, вероятно, отражает 

априорную убеждённость авторов в том, что, бу-

дучи лишёнными здравого смысла, безработные 

должны немедленно «прокутить» своё убогое по-

собие для того, чтобы «оздоровить» экономику).

Ещё один довод противников «слишком 

больших» и «слишком продолжительных» посо-

бий заключается в том, что эта система, де-факто, 

побуждает работодателей избегать оформления 

долговременных отношений со своими сотруд-

никами; чтобы не тратиться на социальные вы-

платы, они предпочитают нанимать временных 

сотрудников и сторонних подрядчиков, что ещё 

более осложняет ситуацию на рынке труда и в си-

стеме социальной защиты.

Однако эти доводы имеют спорный характер, 

поскольку специалисты высокой квалификации, 

работающие в частных компаниях, сами заинте-

ресованы во временном контракте (в этом случае 

они более свободны в перемене места работы, 

если получают выгодное предложение); что же 

касается, например, заводских или строительных 

рабочих, то самому работодателю нет никакого 

смысла нанимать их временно, до завершения 

какого-то проекта.

Общее, что характеризует позицию против-

ников выплаты пособий по безработице, состоит 

в том, что ни в одной их работе не предлагается 

никакой альтернативы, то есть вопросы выжива-

ния людей (безработного и членов его семьи) в 

тяжёлый период их жизни авторы научных трак-

татов оставляют решать самим пострадавшим.

Ввиду того, что дискуссия сторонников и 

противников пособий по безработице носит пре-

имущественно схоластический, псевдонаучный 

характер, власть вынуждена искать решение этой 

острой социальной проблемы опытным путём. 

Наибольшим вниманием в мире пользуется опыт 

США. В целом позитивная оценка организации 

системы поддержки безработных в США и си-

стемы стимулов к быстрейшему выходу людей из 

этого качества делает актуальным рассмотрение 

основных этапов их становления.

Развитие системы помощи безработным в 

США носило прагматический характер. Любые 

предложения об изменениях в системе социаль-

ного обеспечения, как правило, были попытками 

решить проблему в какой-либо специфической 

области и редко носили общенациональный ха-

рактер. Другая особенность американской систе-

мы — высокая степень децентрализации поли-

тики в этой сфере. Некоторые программы почти 

полностью проводятся федеральным правитель-

ством, другие — властями штатов.

Изначально США были преимущественно 

аграрной страной — вплоть до 1870 года более по-

ловины трудоспособного населения были ферме-

рами. В последующие годы индустриализация и 

урбанизация создали условия, при которых рабочие 

становились более зависимыми от зарплат, необхо-

димых для содержания их семей. Постепенно, под 

влиянием высоких темпов роста слоя индустриаль-

ных рабочих, штаты и федеральный центр осозна-

ли необходимость создания системы социального 

обеспечения. Во многом США строили её на опыте 

Германии, которая первой в мире (в 1883 году при 

канцлере Отто фон Бисмарке) создала систему го-

сударственного социального страхования.

В США, как и в большинстве индустриаль-

ных стран мира, система социального страхова-

ния первоначально была введена в виде выплат 

компенсаций рабочим. Однако проблема безра-

ботицы привлекла внимание государства далеко 

не сразу. В периоды экономических потрясений 

конца XIX века профсоюзы и политические пар-

тии, представлявшие интересы рабочих, начали 

требовать разработки государственных программ 

обеспечения занятости, а также помощи со сторо-

ны правительств штатов и местных органов власти.

Так, в 1894 году бизнесмен Jacob Coxey на-

чал пропагандировать программы государствен-

ной поддержки занятости. Согласно его плану, 

государство должно было израсходовать 500 млн. 

долларов и нанять безработных для выполнения 

государственных заказов. Таким образом, J. Cox-

ey стал первым, кто выдвинул идею общественных 

работ для обеспечения занятости населения в пе-

риоды экономических кризисов. Однако эта идея 

не получила одобрения в консервативных кругах, 

не поддержал её и Конгресс США.

Ситуация изменилась лишь в начале ХХ века, 

когда давление со стороны профсоюзов усили-

лось и работодатели были вынуждены пойти на 

некоторые уступки. Именно в этот период в США 

впервые была разработана программа по эконо-

мическому регулированию и выплате пособий 

безработным.

Беспрецедентный экономический кризис 

30-х годов (Великая Депрессия), ставший при-

чиной невероятно высокой безработицы (около 

25 %), показал, что ни власти всех уровней, ни 

частные компании не в состоянии позаботиться 

о нуждающихся. Ситуация требовала кардиналь-

ного решения проблемы социального обеспече-

ния на уровне федерального правительства. Тогда 

государство, впервые за всю историю США, хотя 

и негласно, взяло на себя ответственность за обе-

спечение занятости населения, создав большое 

количество рабочих мест в государственном сек-

торе (то есть была реализована идея J. Coxey).
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Начиная с 1932 года федеральное правитель-

ство стало предоставлять кредиты и гранты пра-

вительствам штатов, которые, в свою очередь, 

направляли их на выплату пособий. В 1935 году 

президент Ф. Рузвельт предложил Конгрессу 

проект законодательства о системе социаль-

ного обеспечения. Вскоре был принят Закон о 

социальном обеспечении (Social Security Act), 

который вступил в силу в августе 1935 года и 

предусматривал создание программ помощи без-

работным общенационального масштаба.

В 1946 году Конгресс США принял очеред-

ной важный Закон о труде (Employment Act), ко-

торый впервые в истории страны установил, что 

государство ответственно за обеспечение своих 

граждан работой и средствами к существованию, 

а также должно действовать в тесном сотрудниче-

стве с частным сектором.

В 1978 году приняли последний важный за-

кон такого рода — Закон о полной занятости и 

сбалансированном росте (Full Employmentand 

Balanced Growth Act), в котором предписано, 

что США берут на себя обязательство решать 

4 основные задачи: полная занятость населения, 

рост экономики, поддержание стабильности цен 

и баланса в сфере торговли и бюджета. Особо 

подчёркнуто, что при достижении этих целей го-

сударственные власти рассчитывают прежде все-

го на частный бизнес.

Эта система продолжает действовать на уров-

не принципов по сей день, хотя и претерпела 

определённые изменения: принимая, в общем, 

декларативный закон, его авторы были убеждены 

в незыблемости экономической системы, но ре-

альная жизнь заставила в последующие годы при-

нимать более соответствующие состоянию эко-

номики дополнения и поправки к Закону.

Ни в одной стране мира система поддержки 

безработных не имеет ничего общего с благотво-

рительностью; не является она таковой и в США: 

в частности, на пособие не могут рассчитывать все 

потерявшие работу; размер пособия весьма скро-

мен; продолжительность его выплаты составляет 

26 недель, но в исключительных обстоятельствах 

может быть продлена не более чем на 7 недель и 

так далее. Однако установлены простые правила, 

при выполнении которых пособие начисляет-

ся немедленно и выплачивается пунктуально, то 

есть минимизированы бюрократические проце-

дуры для получения пособия, но предельно жёст-

ко ведётся контроль поведения безработного. 

Как следствие, сохраняется баланс обязательств 

государства перед безработным и ответственно-

сти безработного перед государством. Благодаря 

этому качеству американская система социаль-

ного обеспечения безработных считается одной 

из наиболее прогрессивных в мире. Рассмотрим 

более конкретно некоторые её механизмы.

В отличие от подавляющего большинства 

стран мира, в США федеральные власти устанав-

ливают лишь общие правила, а каждый штат ва-

рьирует их (иногда очень значительно) с учётом 

конкретных обстоятельств. Например, вопреки 

закону 1978 года, во вполне благополучном для 

экономики 2003 году пособия по безработице 

смогли получить лишь 74 % американцев, лишив-

шихся работы не по собственной вине. Чтобы по-

лучить пособие, работающий американец должен 

работать определённое время и заработать опре-

делённую сумму (конкретные требования по этой 

части устанавливает каждый штат). Уровень посо-

бия рассчитывается путём оценки зарплаты каж-

дого безработного обычно за 6–12 отработанных 

им месяцев года, предшествовавших увольнению. 

Для того, чтобы претендовать на пособие в шта-

те Коннектикут, безработный должен был зара-

батывать не менее 600 долларов в месяц, в штате 

Мэн — 376 долларов, в штате Невада — 400 дол-

ларов; в штатах Вирджиния и Делавэр подобных 

ограничений не существует, а в штате Вашингтон 

необходимо отработать не менее 680 часов в базо-

вом году, то есть 12 из последних 18 месяцев рабо-

ты [9]. Кроме того, человек не должен быть уво-

ленным за нарушение трудовой дисциплины или 

за неспособность выполнять свои обязанности; 

но в некоторых штатах пособие может получать и 

уволившийся по собственному желанию.

Далеко не все безработные, которые соот-

ветствуют установленным нормативам, имеют 

возможность получать пособие: во многих штатах 

шансов на пособие не имеют представители сво-

бодных профессий и некоторые категории сель-

скохозяйственных рабочих.

В ряде штатов при начислении пособия учи-

тывается стоимость жизни в данной местности, а 

в 13 из 50 штатов — наличие в семье безработно-

го детей и иждивенцев. Следует заметить, что за 

последние годы стала проявляться тенденция к 

унификации правил, в результате чего постепен-

но ограничивается масштаб «самодеятельности» 

властей, особенно по части различных дискрими-

наций, и система поддержки безработных стано-

вится более «социальной».

В любом случае, в абсолютном большинстве 

штатов безработный не может получать в качестве 

пособия более половины своей последней макси-

мальной зарплаты. На случай, если зарплата значи-

тельно выше средней, то штат устанавливает мак-

симальный размер пособия; в масштабах страны 

этот показатель составляет около 47 %. Любопыт-

но, что женщины здесь имеют определённое пре-

имущество; как правило, они зарабатывают мень-

ше, поэтому в среднем пособие покрывает 49 % от 

их потерянного дохода, а у мужчин — 46 %.

В результате в штате Оклахома размер еже-

недельного пособия колеблется от 116 долларов до 
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275 долларов, а в штате Вашингтон — от 109 долла-

ров до 496 долларов (в среднем по США в 2008 году 

пособие составляло 292 доллара в неделю). Как 

правило, не оплачиваются первые 7 дней пребыва-

ния без работы (учитывается выходное пособие). 

После получения пособия безработный должен 

еженедельно отчитываться о ходе поиска работы и 

не отказываться от полученных предложений.

Последнее правило нередко порождает се-

рьёзные конфликты: если доводы безработно-

го по поводу его недостаточной активности или 

чрезмерной «разборчивости» в отношении пред-

ложенной работы покажутся чиновникам органа 

социального обеспечения неубедительными, вы-

платы могут быть остановлены, уменьшены или 

отменены. Во всех штатах пострадавший от по-

добных решений чиновников безработный может 

их опротестовать, пожаловавшись в надзорные 

органы или в суд. Следует заметить, что подобные 

ситуации больше относятся к де-юре, но де-факто 

крайне редки. Просто в стране, где максимально 

формализованы все стороны жизни (зачастую — 

до потери здравого смысла), в правовых регла-

ментациях могут быть прописаны самые неверо-

ятные обстоятельства.

Тем не менее считать систему социальной за-

щиты безработных в США безупречной нет осно-

ваний. Пособия по безработице не способны за-

менить потерю постоянного заработка, особенно 

той (хотя и немногочисленной) категории безра-

ботных, которые имели высокий профессиональ-

ный и социальный статус.

Исследования Congressional Budget Office 

(Бюджетный офис Конгресса США) показали, 

что доход безработных, получающих пособие, 

снижается на 40 % по сравнению с периодом на-

личия у них постоянной работы. Кроме того, 25 % 

получателей пособий, которые оказались не в со-

стоянии найти работу на протяжении 4 месяцев, 

опускались за черту бедности, впадали в тяжёлую 

депрессию с большой вероятностью моральной 

деградации. Во многих случаях положение поте-

рявших работу усугубляется «национальной тра-

дицией» жить в долг: кроме потери постоянного 

заработка, немедленно встаёт проблема возмеще-

ния кредитных долгов.

В большинстве штатов пособие по безрабо-

тице выплачивается 26 недель. По данным Мини-

стерства труда США, среднестатистический без-

работный получал пособие в течение 16,4 недели 

в 2003 году и 15,8 недели — в 2008 году; как прави-

ло, выплаты прекращались в связи с получением 

работы или, что реже — вследствие каких-то на-

рушений правил. В 2003 году 43,5 % американских 

безработных, получавших пособие, перестали его 

получать по истечении 26 недель и фактически 

остались без средств к существованию [2]. В ка-

честве полумеры Конгресс США в 2008 году при-

нял ряд нормативных актов, которые увеличили 

срок получения пособий в большинстве штатов 

на 7 недель, а в штатах с уровнем безработицы 

свыше 6 % — на 13 недель.

Кроме пособия, безработные могут сохранить 

обычно на 18 месяцев свою медицинскую стра-

ховку, которую ранее оплачивал работодатель. Это 

очень важный фактор, учитывая весьма высокую 

стоимость медицинской помощи. Программа та-

кой помощи безработным разработана согласно 

закону Consolidated Omnibus Budget Reconciliation 

Act, принятому ещё в 1986 году. Однако реально 

воспользоваться такой программой могут лишь 

те немногие безработные, которые до увольнения 

получали очень большую зарплату (свыше 60 тыс. 

долларов в год), потому что для получения меди-

цинских услуг они должны платить из своего по-

собия взносы страховой медицинской компании.

В свете рассмотренных проблемных недостат-

ков системы социального обеспечения безработных 

в США, общепризнанно оцениваемой как лучшая в 

мире, такой взгляд представляется крайне противо-

речивым. С одной стороны, она предусматривает 

неплохие гарантии для работников с высоким уров-

нем оплаты их труда в период временной потери 

работы, но с другой — фактически отбрасывает за 

черту бедности почти половину низкооплачивае-

мых категорий трудящихся (в основном служащие 

и малоквалифицированные рабочие).

В период современного кризиса экономиче-

ское положение таких людей во всех странах Пер-

вого мира становится катастрофически тяжёлым. 

Это обстоятельство побуждает пристальнее взгля-

нуть на систему «свободного» рынка и объек-

тивно переоценить устоявшиеся мнения относи-

тельно её справедливости. В последнее время в 

научной печати и СМИ данная тема затрагивается 

всё чаще, а диапазон мнений отличается большим 

разбросом — от сдержанных рассуждений о «вре-

менных трудностях в целом безальтернативной 

системы капитализма» до панических утвержде-

ний о «кончине рыночной экономики».

Попытки спокойно оценить ситуацию при-

водят аналитиков к центристскому взгляду. Как 

характерный пример, можно привести публика-

цию в английской газете The Guardian [10]. Из-

вестный обозреватель Эрик Хобсбаум вопрошает: 

«Социализм потерпел фиаско, капитализм про-

горел, что дальше?» Автор обосновывает свой во-

прос следующим рассуждением: «Мы пока не на-

учились мыслить в духе XXI века, но сделать это 

будет не так трудно, как кажется: основная поли-

тико-экономическая идея прошлого века исчезла 

в сливном отверстии истории».

Крупные деловые издания типа The Guard-

ian, как рупоры промышленного, финансового 

капитала и власти, не выступают по основопола-

гающим проблемам Системы беспричинно, так 
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сказать, в порядке дискуссии. Дан чёткий сигнал: 

для сохранения её в целом необходимо срочно из-

менять некоторые её базовые детали, в частности, 

систему социальных гарантий. В статье утвержда-

ется, что больше не стоит понимать современную 

промышленную экономику в духе противостояния 

двух взаимоисключающих систем — капитализма 

и социализма, ибо обе системы рухнули. Буду-

щее — за экономикой смешанного типа, где обще-

ственный и частный секторы переплетены в той 

или иной форме. Над конкретной моделью при-

дётся поломать головы всем, но особенно — мыс-

лителям левого толка. «Никто всерьёз не думает о 

возвращении к социализму советского типа, так 

как его экономика медлительна и неэффективна; 

впрочем, не следует преуменьшать впечатляющие 

социальные и образовательные достижения этого 

строя», — пишет автор (выделено нами).

Это замечание — камень в огород тех полити-

ков и обслуживающих их учёных из постсоветских 

стран, которые выбросили в мусорную корзину 

хорошо работавшие инструменты народнохо-

зяйственного планирования и социального обе-

спечения и с радостью туземцев набросились на 

сверкающие игрушки «вольного рынка». Сейчас, 

взирая на руины экономики и многомиллионные 

ряды безработных, на подорванные институты 

образования, здравоохранения, науки, социаль-

ного обеспечения, они не знают, что с этими ры-

ночными «игрушками» делать.

Получается, что понадобилось тяжёлое сотря-

сение мозгов, чтобы апологеты «чистого» рынка и 

социализма поняли: сейчас обе системы равноуда-

лены от некоей своей «смеси», то есть от экономи-

ки смешанного типа, но чтобы прийти к ней, од-

ним нужно отказаться от чрезмерных «вольностей» 

крупного капитала, а другим — от чрезмерной ре-

гламентации предпринимательства.

В качестве примера действий, подорвавших 

веру в капитализм, издание [10] приводит опыт 

британских «новых лейбористов», которые с 

1997 года сделали ставку на «теологию глобаль-

ного свободного рынка»: страна дерегулировала 

биржу, распродала промышленность, прекрати-

ла производство товаров на экспорт и предпочла 

стать раем для мультимиллиардеров, отмываю-

щих деньги. Поэтому кризис ударит по Велико-

британии и фунту стерлингов сильнее, чем по 

другим западным странам, — прогнозирует обо-

зреватель. Заметим, что подобные процессы в 

этот период происходили и при республикан-

ской администрации в США, о чём свидетель-

ствуют подобные же плачевные социально-эко-

номические результаты.

Выводы. Приходит понимание, что экономи-

ческий рост и процветание — это лишь средство 

для повышения жизненного уровня населения. 

Жесточайшая безработица лишила социальных 

гарантий миллионы людей в странах Первого 

мира, то есть экономический кризис как кон-

центрированное воплощение пороков «свобод-

ного рынка» породил самую опасную для него в 

новейшей истории острую социальную проблему. 

В этих условиях нужно взять курс не на макси-

мальное увеличение темпов экономического ро-

ста и доходов монополий, а на расширение соци-

альных перспектив для всех граждан. Опыт США 

показал, что эту проблему невозможно решить 

полумерами в виде корректировки законодатель-

ства, изменения правил и регламентов, ситуаци-

онного реагирования на положение безработных 

в отдельных регионах и так далее.
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ВНЗ 

В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ

Анотація. У статті запропоновано послідовність формування стратегії підвищення конкурен-

тоспроможності випускників ВНЗ в умовах формування інноваційної моделі економіки. Визначено основні 

фактори, які справляють вплив на підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ на ринку праці. 

Розроблено альтернативи щодо формування загальнодержавної стратегії підвищення конкурентоспромож-

ності випускників ВНЗ в Україні та оцінено результати їх впливу на розвиток національної економіки.

Ключові слова: конкурентоспроможність випускників ВНЗ, стратегія, ринок праці, ринок освітніх по-

слуг, молоді фахівці з вищою освітою.

Summary. The sequence of the formation of competitiveness increase strategy in the conditions of the formation of 

innovative economic model is delivered in the article. Basic factors which influence the increase of university graduates’ 

competitiveness at the market of labour are defined. The alternatives of the formation of national strategy of university 

graduate’ competitiveness increase in Ukraine were developed and the results of their influence on national economy 

development were evaluated.

Key words: competitiveness of university graduates, strategy, labour-market, market of educational services, 

young specialists with higher education.

Постановка проблеми. У сучасних умовах ви-

сокий ступінь відкритості економіки, її залежність 

від багатьох зовнішніх факторів впливу, посилен-

ня тенденцій глобалізації вимагають адекватно і 

своєчасно реагувати на зміни, що відбуваються у 

внутрішньому і зовнішньому середовищі країни, 

зокрема, у сфері забезпечення збалансованого 

розвитку ринків праці та освітніх послуг.

Запровадження системи стратегічного пла-

нування як основної функції управління поля-

гає у розробленні та послідовному виконанні 

збалансованих і пов’язаних між собою довго-, 

середньо- та короткострокових програм, пла-

нів і прогнозів економічного та соціального 

розвитку. Визначальним пріоритетом подаль-

шого розвитку України сьогодні є формування 

інноваційної моделі національної економіки. 

Вагому роль у досягненні цієї стратегічної мети 

повинні відігравати висококваліфіковані фахів-

ці. При цьому надзвичайно актуальним є під-

вищення кваліфікаційного рівня саме молодих 

кадрів, оскільки вони, як правило, найбільш 

гнучко реагують на інновації та нововведення, 

здатні запроваджувати новітні досягнення на-

уки і техніки у практичну діяльність, генерувати 

і поширювати принципово нові знання.

Стан вивчення проблеми. Дослідження процесу 

зростання економічної ролі вищої освіти, соціаль-

но-економічні проблеми підготовки, працевла-

штування та зайнятості кадрів з вищою освітою, 

якісного розвитку трудового потенціалу розгля-

далися у роботах вітчизняних вчених: Л. Антош-

кіної, З. Бараник, Д. Богині, І. Бондар, В. Гейця, 

Д. Дмитренка, М. Долішнього, Т. Заяць, Т. Кір’ян, 

А. Колота, В. Куценко, О. Левченка, Е. Лібанової, 

Л. Лісогор, В. Лича, І. Манцурова, В. Савченка, 

Л. Семів, О. Сологуб, Н. Ушенко, Л. Федулової, 

А. Чухна, Л. Янковської та інших дослідників.

У той же час потребують подальших дослі-

джень питання забезпечення підготовки фахівців 

з вищою освітою у відповідності до потреб ринку 

праці, а також формування національної стратегії 

та запровадження в дію сучасного організаційно-

економічного механізму забезпечення підготовки 

конкурентоспроможних кадрів з вищою освітою 

на інноваційних засадах.

Метою статті є визначення послідовності 

формування стратегії підвищення конкуренто-

спроможності випускників ВНЗ на ринку праці 

та оцінка альтернатив формування цієї стра-

тегії в умовах побудови інноваційної моделі 

економіки в Україні.

Результати дослідження. Питання підвищен-

ня конкурентоспроможності випускників вищих 

навчальних закладів набуває особливої значу-

щості в контексті забезпечення конкурентних 

переваг національної економіки. Водночас ви-

сока конкурентоспроможність молодих фахів-

ців на ринку праці повинна сприяти зростанню 

їх доходів, підвищенню рівня життя та форму-

ванню середнього класу в країні. Таким чином, 

питання підвищення конкурентоспроможності 

випускників ВНЗ як ключовий чинник забез-

печення як загальнодержавних, так і особистих 

переваг доцільно вирішувати на довгостроко-

ву перспективу, застосовуючи методи і прийоми 

стратегічного управління. Це передбачає реалі-

зацію концепції, в якій поєднуються цільовий та 
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інтегральний підходи до діяльності суб’єкта, що 

дає змогу встановлювати цілі його розвитку, по-

рівнювати їх з наявними можливостями (потенці-

алом) та приводити їх у відповідність за рахунок 

розробки та реалізації системи стратегії [1, с. 27].

Таким чином, послідовність формування 

стратегії підвищення конкурентоспроможності 

випускників ВНЗ в умовах формування іннова-

ційної моделі економіки в Україні може бути ві-

дображена за допомогою схеми (рис. 1).

Рис. 1. Послідовність формування стратегії підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ 

в умовах формування інноваційної моделі економіки (розроблено автором)

Всебічного аналізу потребують основні факто-

ри, які справляють вплив на підвищення конкурен-

тоспроможності випускників ВНЗ на ринку праці. 

До таких факторів необхідно віднести: демографіч-

ні, соціально-культурні, економіко-географічні, 

при родно-кліматичні та екологічні, інституціональ-

ні, професійно-освітні, соціально-економічні, на-

уково-технологічні, міжнародні (глобалізаційні).

Наступним кроком на шляху розробки ефек-

тивної стратегії є проведення SWOT-аналізу 

процесу підвищення конкурентоспроможності 

випускників ВНЗ в умовах глобалізації, тобто оці-

нювання можливостей і загроз зовнішнього (між-

народного) середовища та сильних і слабких сто-

рін на державному рівні.

Це надасть можливість визначити стратегічні 

альтернативи у цій сфері, оцінити альтернативи 

й обрати найбільш доцільну з них як основу для 

розроблення стратегії, а потім — і організаційно-

економічного механізму підвищення конкурен-

тоспроможності випускників ВНЗ.

Характеризуючи ступінь впливу основних 

факторів конкурентоспроможності випускників 

ВНЗ та особливості розробки державної стратегії 

у цій сфері, необхідно підкреслити такі аспекти. 

По-перше, зараз суттєво посилюється дія саме 

міжнародних (глобалізаційних) чинників як на 

ринку праці, так і в сфері розвитку вищої освіти. 

По-друге, нагальною є потреба у подоланні тери-

торіальних диспропорцій у межах регіонів Укра-

їни. По-третє, потребують вирішення питання 

стосовно перспектив розвитку і кадрового забез-

печення на галузевому рівні у середньо- і довго-

строковому періодах.

Зважаючи на викладене, визначення стра-

тегічних напрямів підвищення конкурентоспро-

можності випускників ВНЗ має базуватися на 

вивченні умов функціонування ринку освітніх 

послуг та ринку праці у глобалізованому сере-

довищі, стану та особливостей регулювання цього 

процесу не лише на державному, але й на міжна-

родному рівні.

На сьогодні економіки країн світу стикаються 

із новими соціальними, економічними і культур-

ними викликами як наслідком глобалізації. Осно-

воположним поняттям економіки знань є пере-

конання в тому, що значні конкурентні переваги 

досягаються шляхом забезпечення високої дода-

ної вартості за рахунок інновацій, технологічного 

розвитку, творчого потенціалу, і ключовим джере-

лом таких переваг є знання. Тому створення, об-

робка, аналіз і передача знань стають ключовим 

чинником виробництва, замінюючи землю, пра-

цю і капітал у ролі фундаментальних джерел про-
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дуктивності економіки. В межах цього сценарію 

саме вищі навчальні заклади повинні відігравати 

провідну роль як основні осередки продукування 

знань, котрі стають центральним чинником еко-

номічного успіху [2, с. 22].

Не менш вагоме значення набуває завдання 

створення ефективної системи післядипломної 

освіти, яка передбачатиме мотивацію громадян 

до безперервного фахового й особистісного вдо-

сконалення та ін. [3].

Якщо є необхідність розвивати знання як 

джерело конкурентних переваг у глобальній еко-

номіці, що досягається через інвестиції у люд-

ський капітал, одночасно з’являються потенційні 

суперечності у державній політиці. У той час як 

економічний успіх очевидно залежить від масш-

табів інвестицій в освіту як важливий напрям 

суспільного розвитку, глобальні економічні обме-

ження лімітують здатність національних урядів ге-

нерувати дохід від прогресивного оподаткування, 

а отже, й обсяги зростання державних інвестицій 

в освіту. Вирішення цього питання у розвинених 

країнах світу досягається шляхом трансформації 

державної політики, у якій стратегічне державне 

регулювання вищої освіти залишається важли-

вим, проте стрімко зростають обсяги фінансуван-

ня за рахунок інвестицій приватного сектору. Тоді 

як держава відіграє все більш домінуючу роль у 

створенні оточуючого середовища, в якому функ-

ціонують вищі навчальні заклади, одночасно за-

охочується автономність університетів на конку-

рентному підприємницькому ринку. При цьому 

заклади вищої освіти все більшу частину засобів 

для власного розширення отримують від при-

ватного сектору у вигляді не лише оплати за нав-

чання студентів, але й коштів від обслуговування 

і консультування підприємств реального сектору 

економіки, виконання досліджень і наукових роз-

робок.

Зазначені підходи до фінансування освіти в 

Україні використовуються частково окремими 

ВНЗ, проте до сих пір так і не набули значного 

поширення. Так, на неефективності механізму 

державного фінансування системи освіти в Україні 

наголошується, зокрема, у Програмі економічних 

реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна 

держава» [4], оскільки, незважаючи на збільшення 

бюджетних видатків на освіту, ефективність 

використання цих коштів залишається вкрай 

низькою. Основні статті видатків бюджету 

спрямовані не на підвищення якості освіти, а на 

виплати заробітної плати й комунальні платежі 

(понад 70 % усього фінансування).

Значні проблемні аспекти присутні не лише 

у сфері фінансування вищої освіти, але й на рин-

ку праці. Одним із вагомих аргументів на користь 

неминучості такої тенденції є тривалий період 

фінансово-економічної кризи. Результатами кри-

зи стали достатньо низький рівень оплати праці, 

зниження витрат на підготовку кадрів і підвищен-

ня кваліфікації, зростання прихованого безробіт-

тя, погіршення стану соціальної сфери, гальму-

вання процесів інноваційного розвитку. Модель 

ринку низькокваліфікованої праці містить значну 

кількість загроз і може унеможливити створення 

в країні інноваційної моделі економіки. Зокре-

ма, відсутність можливостей працевлаштування 

на робочі місця з гідною оплатою праці може ще 

більш загострити ситуацію щодо виїзду вітчизня-

них висококваліфікованих фахівців, як правило, 

у молодому віці, за кордон. При цьому потреби 

вітчизняних робочих місць будуть ще більшою мі-

рою забезпечувати низькокваліфіковані праців-

ники з країн Азії, Африки тощо. Це, у свою чергу, 

спричинить погіршення стану соціальної сфери 

та національної безпеки країни в цілому.

Однак циклічність економічного розвит-

ку означає наявність як кризових періодів, так і 

подальшого пожвавлення та підйому. Тому біль-

шість розвинених країн світу використовують 

кризовий період як платформу для принципової 

реструктуризації, відмови від неефективних ви-

дів діяльності та переходу до більш прогресивних 

інноваційних видів, підвищення кваліфікації ка-

дрів. На відміну від них, вітчизняні підприємства 

у післякризовий період можуть опинитися в си-

туації, коли навіть за наявності фінансових і ма-

теріальних ресурсів будуть відсутні фахівці, здатні 

ефективно реалізовувати відповідні інноваційні 

та інвестиційні проекти.

Проведені дослідження дозволяють визна-

чити альтернативи щодо розробки загальнодер-

жавної стратегії підвищення конкурентоспро-

можності випускників ВНЗ та обрати найбільш 

раціональну з них. Після цього необхідно розро-

бити більш деталізовані заходи з урахуванням до-

цільності впровадження диференційованої галу-

зевої та регіональної політики (табл. 1).

Отже, за умови обрання екстенсивного на-

пряму розвитку, за якого Україна, найімовірніше, 

відіграватиме роль постачальника дешевої сиро-

вини і низькоякісної продукції для розвинених 

країн, а в соціально-економічному житті відбу-

ватимуться стагнація й занепад, можлива реалі-

зація першої альтернативи — «низька якість ви-

щої освіти та робочих місць на ринку праці». При 

цьому практично неможливим є формування ін-

новаційної моделі економіки внаслідок зниження 

конкурентоспроможності національної економі-

ки та вітчизняної робочої сили у міжнародному 

масштабі.

Друга альтернатива — «підвищення якості ви-

щої освіти за умов низької якості робочих місць», 

реалізація якої найбільшою мірою притаманна 

нашій державі у поточний момент, дозволить за-
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Таблиця 1

Аналіз стратегічних альтернатив підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ

Н
ап

ря
м

 
ро

зв
ит

ку Назва 
альтерна-

тиви

Характеристика альтернативи стосовно розвитку: 
Результати вибору 

та реалізації альтернативи для 
національної економіки

ринку освітніх послуг ринку праці

Е
кс

те
нс

ив
ни

й Низька 
якість ви-
щої освіти 
та робочих 

місць на 
ринку праці

Фінансування вищої освіти на 

низькому рівні (основна частка 

витрат — на оплату праці і 

комунальних послуг, а на 

оновлення основних фондів — 

за залишковим принципом).

Низький рівень оплати праці 

науково-педагогічного складу 

ВНЗ.

Незбалансованість структури 

і якості підготовки фахівців з 

потребами ринку праці

Надання роботодавцями 

переваги низькокваліфікованій 

дешевій робочій силі.

Диференціація в оплаті праці 

не за освітньо-професійним 

рівнем, а за галузевим та 

регіональним принципом.

Відсутність або низькі темпи 

оновлення основних засобів, 

впровадження інновацій у 

виробництво.

Значна частка робочих 

місць зі шкідливими та 

несприятливими умовами праці

Стагнація економічного 

розвитку, неможливість 

формування інноваційної 

моделі економіки, зниження 

конкурентоспроможності 

національної економіки та 

вітчизняної робочої сили у 

міжнародному масштабі

З
м

іш
ан

ий
 (

ек
ст

ен
си

вн
ий

 
та

 ін
те

нс
ив

ни
й)

 Підвищення 
якості ви-
щої освіти 

за умов 
низької 

якості робо-
чих місць 

Незначне збільшення 

фінансування освіти 

за рахунок державного 

бюджету і приватних коштів 

(переважно — за рахунок 

оплати навчання студентами), 

що дозволяє проводити також 

оновлення матеріально-

технічної бази ВНЗ 

повільними темпами.

Часткова збалансованість 

структури і якості підготовки 

фахівців за рахунок механізму 

державного замовлення

Превалювання робочої 

сили низької та серердньої 

кваліфікації.

Низький рівень соціальних 

гарантій, нерозвиненість 

соціальної інфраструктури.

Відсутність умов для 

належного підвищення 

кваліфікації і кар’єрного 

зростання.

Відсутність стимулів для 

творчої інноваційної діяльності

Висока плинність кадрів, 

особливо найбільш 

конкурентоспроможних, на 

ринку праці, внаслідок чого — 

поступова втрата вітчизняного 

трудового потенціалу.

Низькі темпи економічного 

розвитку та формування 

інноваційної моделі економіки 

надзвичайно повільними 

темпами

Ін
те

нс
ив

ни
й 

(і
нн

ов
ац

ій
но

-о
рі

єн
то

ва
ни

й)
 

Збалансова-
ний розви-
ток ринків 

праці та ви-
щої освіти, 
одночасне 
підвищен-
ня якості 
освітніх 

послуг та 
робочих 

місць 

Зростання обсягів 

фінансування вищої освіти як 

за рахунок державного бюджету, 

так і приватних коштів, у 

тому числі від виконання 

науково-дослідних робіт, 

надання ВНЗ консультативних 

послуг та послуг з підвищення 

кваліфікації, що дозволяє 

проводити прискорене 

оновлення матеріально-

технічної бази ВНЗ, 

впровадження інновацій у 

навчанні.

Висока якість освітніх 

послуг на рівні розвинених 

європейських країн.

Досягнення збалансованості 

структури і якості підготовки 

фахівців за рахунок механізмів 

як державного, так і 

регіонального замовлення 

Формування ринку праці 

з висококваліфікованою 

робочою силою.

Суттєве збільшення оплати 

праці кваліфікованих фахівців 

з вищою освітою порівняно 

з іншими категоріями 

працюючих.

Розвиток соціальної 

інфраструктури, надання 

додаткових соціальних гарантій.

Прискорене оновлення 

основних засобів, активізація 

інноваційної діяльності.

Поліпшення умов праці на 

робочих місцях.

Створення перспектив для 

кар’єрного зростання за 

рахунок формування системи 

безперервної професійної 

освіти

Високі темпи економічного 

розвитку.

Формування інноваційної 

моделі економіки в країні 

прискореними темпами.

Зростання 

конкурентоспроможності 

як національної економіки 

в цілому, так і вітчизняної 

робочої сили.

Підвищення добробуту 

фахівців з високим освітньо-

професійним рівнем.

Формування потужного 

середнього класу в країні

Джерело: розроблено автором.

безпечити низькі темпи економічного розвитку та 

формування інноваційної моделі економіки над-

звичайно повільними темпами. Відбуватиметься 

поступова втрата вітчизняного трудового потен-

ціалу за рахунок високої плинності найбільш кон-

курентоспроможних кадрів унаслідок їх виїзду за 

кордон, концентрації у найбільш розвинених ре-

гіонах. Така альтернатива відображає змішаний 

(екстенсивний та інтенсивний) напрям розвитку.

Забезпечити ж інтенсивний (інноваційно-

орієнтований) характер розвитку вітчизняної еко-

номіки прискореними темпами можливо лише на 
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основі третьої альтернативи — «збалансований 

розвиток ринків праці та вищої освіти, одночас-

не підвищення якості освітніх послуг та робочих 

місць». За рахунок цього буде забезпечене зрос-

тання конкурентоспроможності як національ-

ної економіки в цілому, так і вітчизняної робочої 

сили, що сприятиме підвищенню добробуту фа-

хівців з високим освітнім рівнем та формуванню 

середнього класу в країні.

Однак, у разі обрання цієї альтернативи, слід 

враховувати значні галузеві та регіональні аси-

метрії. Тому вона може слугувати основою для 

розробки стратегії підвищення конкурентоспро-

можності випускників ВНЗ лише на загальнодер-

жавному рівні й на довгострокову перспективу. На 

тактичному й оперативному рівнях необхідно оці-

нити тенденції і перспективи забезпечення кадро-

вих потреб у фахівцях з вищою освітою за основни-

ми видами економічної діяльності країни в цілому 

та враховувати територіальні особливості розвитку.

Підтвердженням наведеному можуть слугу-

вати результати оцінки впливу людського () та 

фізичного () капіталів на середньодушовий до-

хід за допомогою використання розширеної мо-

делі Солоу у розвинених країнах (22), країнах з се-

реднім рівнем розвитку (75) та країнах з низьким 

рівнем розвитку (98). При цьому було визначено, 

що для першої групи країн  = 0,37,  = 0,14, для 

другої —  = 0,30,  = 0,29 та для третьої відповід-

но  = 0,31,  = 0,28.

Зменшення впливу фактору людського капіта-

лу на економіку країн з середнім та низьким рівнем 

розвитку обумовлюється такими чинниками, як:

— низька, у порівнянні з розвиненими країна-

ми, якість фізичного капіталу, який потребує зна-

чних вкладень на своє підтримання у працездатному 

стані, а головне — стримує розвиток сучасних тех-

нологій і, таким чином, вагомо впливає на знижен-

ня ефективності використання людського капіталу;

— зовнішня міграція висококваліфікованих 

фахівців;

— внутрішня міграція, з якою стикаються 

більшість країн з середнім та низьким рівнем роз-

витку, що проявляється шляхом переорієнтації на 

ціннісні установки і стандарти заможних держав, 

паралельне зайняття діяльністю, яка не пов’язана 

з основною роботою, зміною роботи в цілому;

— низька якість освіти — застарілі фонди та 

технології викладання, невідповідність структури 

ринку освітніх послуг та їхнього якісного рівня 

потребам роботодавців [5].

Аналогічний підхід застосовується під час об-

числення індексів глобальної конкурентоспромож-

ності країн, які залежно від обсягу ВВП на душу 

населення розподіляються на декілька груп. Виді-

ляють країни, розвиток яких базується на: ресур-

сах, ефективності та інноваціях, а також країни, що 

здійснюють перехід від однієї стадії до іншої. Відпо-

відно, для кожної групи країн використовують різні 

вагові коефіцієнти для складових ІГК [6, с. 9–10].

Таким чином, вплив професійної, зокрема і 

вищої, освіти на економічний розвиток та серед-

ньодушовий дохід громадян окремої країни ви-

значається можливістю її інтеграції зі сферою за-

йнятості і здатністю враховувати її як поточні, так і 

перспективні потреби, тобто в останньому випадку 

освіта має носити випереджаючий характер. Так, 

аналізуючи досвід та великі досягнення щодо роз-

витку національної економіки Південної Кореї у 

порівнянні з Мексикою, експерти Світового бан-

ку дійшли висновків, що значна частка зростання 

ВВП на душу населення в Кореї була досягнута 

саме за рахунок накопичення нових знань [7, с. 4].

Отже, незважаючи на встановлений за до-

помогою моделі Солоу високий рівень впливу 

фізичного капіталу на економічний розвиток та 

середньодушовий дохід для середньо- та низько-

розвинених країн, необхідно зазначити, що за умов 

виваженої цілеспрямованої інноваційної страте-

гії та політики, у тому числі й у сфері освіти, саме 

людський капітал в умовах інтенсивного техноло-

гічного розвитку може виступати як субститут фі-

зичного капіталу. Низьку якість фізичного капіта-

лу при цьому, особливо у сфері підготовки кадрів, 

може бути компенсовано високою кваліфікацією 

робочої сили, у той же час як висока якість фізич-

ного капіталу значною мірою може бути знецінена 

низьким рівнем кваліфікації робочої сили.

Висновки. Таким чином, стратегічними напря-

мами підвищення конкурентоспроможності випуск-

ників ВНЗ мають стати удосконалення механізму 

фінансування вищої освіти за рахунок цільового 

використання державних і приватних коштів та 

підвищення ролі вищої освіти у формуванні інно-

ваційної моделі економіки, виконанні високо якіс-

них досліджень і розробок. Не менш важливим є 

також подолання кількісного й якісного дисбалансу 

на національному та регіональних ринках праці, за-

безпечення кадрових потреб галузей, посилення ролі 

регіонів у формуванні конкурентних переваг випуск-

ників ВНЗ на основі диференційованого підходу.

Реалізація стратегії збалансованого розвитку 

ринків праці та освітніх послуг в Україні потребує 

розробки і впровадження відповідних дієвих за-

ходів на тактичному й оперативному рівні. Задля 

конкретизації розробленої стратегії у належним 

чином організованих практичних діях необхідне 

впровадження і забезпечення ефективного функ-

ціонування сучасного інноваційного організацій-

но-економічного механізму підвищення конку-

рентоспроможності випускників ВНЗ.
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ І СТРУКТУРИ ТОВАРНОГО РИНКУ

Анотація. У статті розглянута роль та значення сучасного товарного ринку. Визначені основні його 

функції, класифікація, роль державного регулювання під час здійснення торгових операцій на товарному рин-

ку України.

Ключові слова: товарний ринок, функції товарного ринку, структура товарного ринку, закритий сек-

тор товарного ринку, відкритий сектор товарного ринку, послуги, прогноз товарного ринку.

Summary. The article discusses the role and importance of the modern commodity market. Its main features, 

classification, the role of government regulation at the time of the trade operations in the product market of Ukraine 

are identified.

Key words: stock market, functions of commodity market, structure of commodity market, private sector of com-

modity market, an outdoor sector of commodity market, services commodity, market forecast.

Постановка проблеми. Сучасна економіка 

України перебуває у незадовільному стані. Еко-

номічна, фінансова та політична кризи негативно 

відбилися також на діяльності та розвитку товар-

них ринків. На сучасному етапі розвитку ринко-

вих відносин інформація щодо стану товарних 

ринків є важливим фактором, що визначає ефек-

тивність управлінських рішень. При цьому мова 

йде не тільки про фірми, для яких така інформа-

ція відіграє важливу роль під час вибору ринкової 

стратегії, але й про органи державного управлін-

ня, які безпосередньо регулюють ринкову діяль-

ність торговельних підприємств. Зараз основни-

ми напрямами державної політики на товарних 

ринках стають забезпечення високого рівня кон-

курентоспроможності національних виробників, 

підтримка та розвиток конкуренції. В умовах роз-

виненої ринкової економіки органи державного 

управління об’єктивно мають потребу як в досить 

загальній зведеній інформації щодо функціону-

вання товарних ринків, так і в конкретних даних 

щодо окремих товарних ринків і окремих підпри-

ємств та інфраструктури в цілому.

Аналіз досліджень і публікацій. Проблемам 

розвитку й управління товарними ринками при-

свячено досить багато робіт науковців. Вагомий 

внесок у розвиток теорії і практики управління 

товарними ринками та розвитку інфраструктури 

товарного ринку України зробили такі вітчизняні 

та зарубіжні вчені, як Л. Балабанова [1], В. Кар-

пов [2], Н. Лутчин, Я. Карпова [6], Л. Крамченко 

[4], В. Кучеренко [2], Є. Песоцька [5] та інші.

Метою дослідження є визначення основних 

характеристик та складових товарного ринку, 

встановлення основних переваг та недоліків під 

час ведення торговельної діяльності, а також роз-

робку певних рекомендацій щодо покращення 

роботи сучасних товарних ринків.

Основні результати дослідження. Сучасний 

товарний ринок — це категорія товарного вироб-
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ництва, яке не обмежується лише рамками на-

ціональної економіки, а в пошуках збуту власної 

продукції виходить за національні межі. Він харак-

теризується оптимізацією використання важливих 

факторів виробництва, спрямованих на створен-

ня конкурентних засад у його розвитку [1, с. 115]. 

Загалом же товарний ринок є регулюючою осно-

вою конкурентоспроможності товарів, досягнен-

ня рівня міжнародних стандартів. Виходячи з цих 

особливостей, його можна трактувати як одну з 

найважливіших систем ринкової економіки, що 

забезпечує контакти суб’єктів ринку, а саме по-

стачальників, посередників та споживачів. У свою 

чергу, сучасний товарний ринок виконує інформа-

тивну, регулювальну, сануючу та соціальну функції.

Маючи інформацію щодо змін у певних сек-

торах товарного ринку, ми, виконуючи функцію 

суб’єкта товарного ринку, маємо можливість:

 стежити за змінами попиту та пропозиції і 

тим самим пристосовуватися до них;

 спонукати виробників до випуску удоскона-

лених товарів;

 розширювати й удосконалювати комерцій-

но-господарські зв’язки;

 раціонально спрямовувати товарний потік 

від виробника до споживача в достатньому обсязі, 

потрібному асортименті та у необхідний час;

 зберігати товарні запаси та ін.

Слід зазначити, шо важливого значення в 

управлінні товарними ринками набуває застосу-

вання логістики, адже з її допомогою можливо 

зміцнити та закріпити зв’язки постачальника зі 

споживачем, зменшити витрати, більше уваги 

приділяти попиту, а також більш ефективно і при-

бутково конкурувати на окремих ринках.

У працях вітчизняних учених велика увага 

приділяється сутності й структурі товарного рин-

ку. Зокрема, В. Р. Кучеренко та В. А. Карпов [2, 

с. 93–94] пропонують класифікацію ринків за-

лежно від функціонального призначення товарів, 

в якій виокремлюють товарний ринок у вигляді 

ринків машин та обладнання, сировини і предме-

тів особистого споживання.

Згідно із Законом України «Про захист еко-

номічної конкуренції», ринок товару (товарний 

ринок) — це сфера обороту товару (взаємозамін-

них товарів), на який протягом певного часу і в 

межах певної території є попит і пропозиція [3].

Як і кожна окрема структурна одиниця наці-

ональної економіки, товарний ринок характери-

зується певними показниками, які впливають на 

нормальне його функціонування. До таких показ-

ників можна віднести:

1) місткість товарного ринку;

2) динаміку розвитку окремих галузевих то-

варних ринків держави, що утворюють її єдиний 

товарний ринок;

3) ступінь диверсифікованості товарного ринку;

4) якість реалізовуваного товару;

5) конкурентоспроможність товарів.

При вивченні товарного ринку особливе зна-

чення відводиться визначенню типу структури 

ринку і класифікації окремих його елементів за-

лежно від умов і характеру угод.

Структура товарного ринку — це сукупність 

секторів (сегментів) товарного ринку та умов, що 

визначають особливості його функціонування. 

Виділяють закритий та відкритий сектори товар-

ного ринку (ринки).

Закритий ринок — це частина товарного 

ринку, в якій продавці та покупці взаємодіють 

шляхом відносин, що не носять суто комерцій-

ного характеру. До його основних сегментів від-

носять: внутрішньофірмові поставки (товарообіг 

між філіями, дочірніми й головними підприєм-

ствами великих монополій); субпоставки дріб-

них та середніх формально незалежних фірм, 

що є підрядниками великих монополій у рамках 

спеціалізації та кооперування; спеціальна тор-

гівля у формі постачань товарів за програмами 

допомоги, особливими міжурядовими угодами; 

зустрічна торгівля, що охоплює взаємозумовлені 

експортні операції.

Відкритий ринок — це сукупність сегментів, 

яким притаманні операції комерційного характе-

ру. До його основних сегментів відносять корот-

кострокові угоди, що укладаються на період до 

1–1,5 роки, гуртову та роздрібну торгівлю й опе-

рації на вільному ринку.

Існує також дещо інший підхід до структури 

товарного ринку, безпосередньо його розглядом 

займався Л. І. Крамченко (рис. 1). Він визначає 

його як систему відносин купівлі-продажу між 

економічно вільними продавцями й покупцями, 

що забезпечує зв’язки виробництва із сферою 

споживання [4, с. 72].

Рис. 1. Структура товарного ринку

Згідно з рис. 1, товарні ринки можуть до-

сліджуватися або за галузевою ознакою (на-

приклад, ринок текстильних товарів), або за 

принципом споживчого призначення та влас-

тивостей споживчої вартості (ринок товарів 

господарського призначення), або як умови 

реалізації тільки одного товару (ринок швей-

них машин).
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Структура товарного ринку, що наведена на 

рис. 1, суттєво відрізняється від багатьох інших 

підходів до класифікцаії товарного ринку. Суттєва 

і досить принципова різниця полягає в тому, що 

у запропонованій класифікації (рис. 1) об’єднані 

як складові товарного ринку ринки послуг та ін-

телектуальних товарів, тоді як більшість дослід-

ників визначають ці ринки як окремі види ринків.

Таким чином, необхідно відзначити, що на-

явні підходи до структури товарних ринків та рин-

ків послуг дещо відрізняються від світових стан-

дартів, тому необхідно привести їх у відповідність 

до світових стандартів. У результаті отримуємо 

ринок товарів, який у сукупності із ринком послуг 

утворює ринок продуктів. Баланс товарів і послуг 

на національному рівні наводиться у зведеному 

рахунку системи національних рахунків (СНР).

Торгівлю послугами розглядають невідривно 

від товарної торгівлі, проте між товарами і послу-

гами існують певні відмінності, виходячи із самого 

визначення цих економічних категорій. Сутність 

послуги досить складно з’ясувати, адже послуги 

на ринку — це споживчі вартості, які переважно не 

мають матеріальної форми, а товар може існувати в 

межах його фізичних можливостей, незалежно від 

покупця. Поняття послуги є більш багатогранним, 

ніж поняття товару [5, с. 101].

Послугам властиві такі характеристики, як не-

видимість до моменту придбання, невід’ємність 

від джерела, непостійність якості, незбереження 

послуг. Згідно з міжнародною статистичною прак-

тикою, випуск (виробництво) і споживання послуг 

за СНР обліковується залежно від того, до якої ка-

тегорії віднесені послуги — ринкові чи неринкові.

Незважаючи на відмінності понять «товар» і 

«послуга», необхідно відмітити, що їх просування 

на ринку, закони попиту та пропозиції, суб’єкти 

ринку не відрізняються принципово, а швидше 

мають певні особливості, які також притаманні й 

різним товарам. Крім того, товари і послуги ма-

ють багато спільних ознак, що у сучасному науко-

вому середовищі зумовлює сприйняття послуги 

як різновиду товару [6, с. 64–65].

Дуже важливого значення при управлінні то-

варним ринком набуває його прогнозування, адже 

зі своєчасною та достовірною інформацією про ри-

нок ми можемо обрати певну стратегію розвитку та 

діяльності, яка принесе нам максимальну частку 

прибутковості у всіх секторах ринку. Прогноз товар-

ного ринку — це об’єктивне імовірнісне судження 

щодо динаміки найважливіших його характеристик 

та їх альтернативних варіантів за умов виконання 

сформульованих гіпотез. Прогнозування сучасного 

товарного ринку передбачає використання певних 

вимог до його проведення, а саме:

 надійність, наукова обґрунтованість, сис-

темність;

 аргументованість, об’єктивність;

 наявність альтернативних варіантів;

 чітка і зрозуміла мова формувань;

 плановий характер, своєчасність.

Розвиток сучасного товарного ринку в Украї-

ні відбувається у складних умовах економічної, 

соціальної та політичної криз. Для цього періоду 

характерними є:

 відносно низький рівень культури ринкових 

відносин;

 недієве нормативно-документальне забез-

печення;

 нестабільна і недосконала система фінансо-

во-кредитних відносин;

 схильність контрагентів до порушення вза-

ємних зобов’язань;

 хронічні неплатежі;

 вплив кримінальних структур та ін. [7, с. 221–222].

На сучасному етапі розвитку ринкових від-

носин досить важливе місце займає державне ре-

гулювання торговельної діяльності на товарних 

ринках України. Державне регулювання проце-

сів розвитку товарних ринків — це система еко-

номічних, адміністративних і нормативно-за-

конодавчих заходів, здійснюваних державними, 

регіональними установами i громадськими орга-

нізаціями, з метою забезпечення збалансованого 

та сталого розвитку товарного ринку. Відсутність 

єдиної системи регулювання товарних ринків 

призводить до багатьох негативних наслідків, 

пов’язаних з порушенням нормального відтво-

рення товарних і грошових ресурсів. Тобто воно 

повинно вирішувати такі завдання, які б створю-

вали відповідні умови для безперешкодного роз-

витку ринкових відносин, захисту українських 

економічних інтересів на внутрішньому і зовніш-

ньому ринках. З цією метою необхідно визначити 

основні переваги та недоліки товарного ринку.

Переваги:

 поєднує інтереси продавців і споживачів;

 зацікавлює виробників у задоволенні по-

треб, що виражаються через попит;

 перешкоджає монополізації у виробництві 

й обігу товарів;

 звільняє економіку від товарного дефіциту;

 ефективніше розв’язує проблеми економіки 

(рівень життя, якість продукції, ефективність ви-

робництва, раціональна структура споживання).

Недоліки:

 великі транспортні витрати;

 відсутність надійної та повної інформації 

щодо функціонування товарного ринку;

 недостатній розвиток тарно-пакувальної бази;

 різке скорочення обсягу й асортименту 

виробничо-техно логічних і транспортно-експе-

диторських послуг.

Розглянувши структуру товарного ринку, 

визначивши його основні переваги та недоліки, 

можна сказати, що завдяки створенню дієвої інф-
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раструктури товарного ринку в перспективі буде 

можливим досягнення наступних цілей:

1) формування оптимальної мережі тор-

говельно-посередницьких організацій, склад-

ського господарства для здійснення ефективної 

гуртової торгівлі, подрібнення партій пос-

тавок, надання послуг зі збереження, фасуван-

ня, комплектування замовлень та доставки їх із 

найменшими втратами;

2) створення транснаціональних корпора-

цій з гуртово-посередницької діяльності, а також 

мережі складів-готелів, консигнаційних і митних 

складів;

3) реконструкція та оновлення наявного 

складського господарства із одночасним удоско-

наленням технологій складського оброблення то-

варів, запровадженням нових видів обладнання, 

механізацією й автоматизацією складських робіт;

4) активізація розвитку інфраструктури ви-

ставково-ярмаркової діяльності;

5) удосконалення складського господарства.

Висновки та пропозиції. Розбудова інфраструк-

тури сучасного товарного ринку має відбуватися 

випереджаючими темпами порівняно з іншими 

складовими національної економіки, оскільки 

вона створює реальні передумови для розширен-

ня меж конкурентного середовища і динамічного 

розвитку економіки. На сучасному етапі існує до-

сить багато проблем економічного, політичного, 

соціального характеру, які стримують розвиток та 

ефективну діяльність товарного ринку України. 

Дуже важливого значення на цьому етапі набуває 

інвестування української економіки. Інвестиції у 

розвиток інфраструктури товарного ринку, у тому 

числі державні, економічно виправдані. Тому важ-

ливо відповідно скоригувати пріоритети інвести-

ційної державної та регіональної політики.

Подальші дослідження слід спрямувати на 

вирішення нагальних проблем, пов’язаних з роз-

витком товарного ринку. Необхідно врахувати не-

доліки сучасного керівництва під час управління 

ринком і на основі проведених досліджень розро-

бити рекомендації щодо підвищення ефективнос-

ті у стратегічному управлінні товарним ринком, 

не тільки в межах окремого регіону, країни, а в 

світовому масштабі в цілому.
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БАНКІВСЬКИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ АЛЬЯНС: ІМІТАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ

Анотація. У статті розглянуто проблеми діяльності банків на ринку кредитно-депозитних послуг у су-

часних умовах. Запропоновано ідею створення банківського стратегічного альянсу (БСА) як нетрадиційного 

методу оздоровлення ресурсної бази банків та взаємовідносин між фінансовими установами і населенням, 

представлено результати обчислювального експерименту діяльності БСА.

Ключові слова: банківський стратегічний альянс, кредитно-депозитні послуги, фінансова катастрофа, 

модель погашення кредиту.

Summary. The article deals with problems of activing of the banks in the market of the credit and deposit services 

in the modern conditions. an idea of a bank strategic alliance (bsa) as an unconventional method of healthing of the 

banks’ resource base and relationships between financial institutions and the population is offered, the results of com-

putational experiments of the activity of bsa are introduced.

Key words: banking strategic alliance, credit deposit services, financial catastrophe, model of repayment of credit.

Постановка проблеми. Сьогодні в коментарях 

експертів все частіше звучать слова «фінансова 

катастрофа», «світова рецесія», «колапс». Спеці-

алісти не виключають можливості банкрутства 

проблемних європейських країн, говорять про 

збитки європейських банків внаслідок списання 

боргів Греції та проблеми в найбільших французь-

ких банках. Все це може стати серйозним потря-

сінням для світових ринків і спровокувати чер-

гову глобальну кризу. Розвиток подій в Європі, 

безумовно, відобразиться на банківській системі 

України, тому актуальним є питання стійкості 

українських банків, збалансованості грошового 

кредитно-депозитного обігу та забезпечення до-

віри населення до фінансових установ.

Об’єктом дослідження є діяльність банків на 

ринку кредитно-депозитних послуг, предметом 

дослідження — моделювання кредитно-депозит-

ної діяльності банків в екстремальних умовах. 

Методи дослідження: імітаційне моделювання, 

обчислювальний експеримент.

Метою роботи є розробка підходів до коре-

гування сценаріїв банківської діяльності, забез-

печення зростання депозитного та кредитно-

інвестиційного портфелів фінансових установ, 

розвиток банків як стабільних, універсальних, 

стійких, конкурентоспроможних кредитно-фі-

нансових інститутів, що надають повний спектр 

банківських послуг.

Виклад основного матеріалу. Міжнародне 

агентство Fitch опублікувало дані щодо проблем-

них кредитів в Україні. Їх кількість за минулий 

рік зросла та досягла 56 %. В країні не можуть по-

вернути гроші банкам біля трьох мільйонів лю-

дей. І це — всупереч заявам українських банкірів 

про вихід з кризи.

Причини цього явища:

1) більшість кредитів надавалась в доларах. 

З початком кризи різко «підскочив» курс долара, 

гривневі зарплати при цьому знецінились, а бан-

ки почали збільшувати ставки за вже виданими 

кредитами. Як наслідок, сума кредиту для пози-

чальника збільшилася до двох разів, а фінансові 

можливості населення різко погіршилися;

2) за невчасне погашення боргових зобов’я-

зань банки почали застосовувати штрафні санкції 

та пеню;

3) за період кризи суттєво впала ринкова вар-

тість заставного майна, і воно вже не може покри-

вати всю заборгованість позичальника кредиту. У 

зв’язку з цим позичальнику вже недостатньо за-

стави для сплати боргу, і для покриття кредиту він 

змушений шукати додаткові фінансові джерела, 

які в кризовий період відсутні;

4) під час кризи банки почали застосовувати 

практику неповернення депозитів, і Нацбанк ввів 

мораторій на дострокове повернення депозитів;

5) для повернення проблемних кредитів бан-

ки почали використовувати колекторські фірми з 

сумнівними методами повернення боргів.

Ці процеси призвели до кардинального зрос-

тання обсягів проблемних кредитів та підвищен-

ня соціальної напруги в суспільстві.

Динаміка та збалансованість грошового кре-

дитно-депозитного обігу є одним із найяскравіших 

показників якості та ефективності функціонування 

фінансово-банківської системи. Значну увагу цій 

темі приділяли такі вчені, як А. Маршал, А. Сміт, 
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П. Роуз, М. Алексєєнко, О. Барановський, О. Дзю-

блюк, А. Мороз, О. Огієнко, Д. Шевчук, Н. Беріда, 

О. Захарова. У своїх працях вони розглядали еко-

номічне значення кредитних та депозитних опера-

цій, технологію їх проведення з фізичними та юри-

дичними особами, вплив на ресурсну базу банку. 

Однак тема впливу кризи банківської системи на 

грошово-кредитну політику банків і питання про-

блемних кредитів є недостатньо дослідженими.

Створення банківських стратегічних альянсів 

(БСА) між банком та окремими категоріями клієн-

тів є нетрадиційним методом суттєвого підвищення 

обсягів депозитних вкладів та зростання циклу обі-

гу грошових ресурсів за рахунок довгострокової ін-

тенсифікації депозитного потоку в банк фінансових 

ресурсів та знаття напруги у стосунках між банками 

та клієнтами через тимчасову трансформацію статусу 

позичальника кредиту в статус вкладника депозиту 

та заміну залогу нерухомого майна на залог депозиту. 

Така конверсія дозволить поєднати переваги для бан-

ків та клієнтів: кардинально удосконалити кредитно-

депозитну політику банків у кризовий період, коли 

позичальники не мають можливості своєчасно та в 

повному обсязі сплачувати кредити, а банки — вико-

нувати свої депозитні обов’язки перед вкладниками. 

В умовах «кризи стосунків» побудова ефективного 

механізму заохочення вкладників є одним із найва-

гоміших важелів подолання банківської кризи.

Ми провели обчислювальний експеримент 

діяльності банківського стратегічного альянсу.

Припустимо, що фізична особа взяла кредит 

на певну суму на термін більше одного року при 

певній відсотковій ставці. Залог — нерухоме май-

но. Оплата відсотків та тіла кредиту здійснюється 

за ануїтетною схемою.

Ануїтетом називається потік платежів одна-

кового розміру, що надходить через рівні проміжки 

часу. Період часу між двома послідовними плате-

жами є розрахунковим під час нарахування про-

центів (рис. 1).

більш раннього надходження грошових коштів і 

подовженого на один період терміну нарахування 

відсотків у разі пренумерандо можна досягти біль-

ших фінансових результатів порівняно з потоком 

платежів, що вносяться у кінці періоду.

Ануїтетна схема погашення боргу була обра-

на з наступних причин. Для самих банків вигідно 

застосовувати ануїтетні платежі, оскільки в цьому 

випадку вони отримують більше прибутку за від-

сотками. Позичальникам ануїтетні платежі вигід-

ні у тому плані, що зручніше кожен місяць плати-

ти одну і ту ж суму.

Припустимо також, що внаслідок кризи 

позичальник не може виконувати свої боргові 

зобов’язання в розмірі ануїтетного платежу, він 

може вносити за кредитом платіж, менший за ве-

личиною, ніж встановлений банком.

Ідея БСА полягає в тому, щоб запропонувати 

позичальнику для полегшення боргового тягаря 

підписати договір на довгострокове інвестування 

за умови заміщення кредиту на депозит. При цьому 

відкривається депозитний рахунок позичальника, 

на якому він щомісячно розміщує кошти, менші за 

платіж за кредитом. Депозит відкривається на та-

кий же період часу, на який банк надавав кредит, 

але депозитна відсоткова ставка менша за кредитну. 

На депозит нараховуються складні відсотки прену-

мерандо або постнумерандо в залежності від умов 

договору. Для вирішення проблеми непогашеного 

кредитного зобов’язання буде використовуватись 

депозит позичальника, тому виплати відсотків за 

депозитом не здійснюються, доти сума внесків за 

депозитом не досягне загальної суми боргу пози-

чальника, що складається з тіла кредиту та нарахо-

ваних на нього відсотків.

Завдання: знайти таку мінімальну суму вне-

сків на депозит, щоб за період кредитування за-

гальна сума депозиту (внески та нараховані на 

них відсотки) досягла значення загальної суми 

боргу і позичальник, який стане довгостроковим 

вкладником (партнером банку), мав можливість 

розрахуватися за безнадійним кредитом і зали-

шатися клієнтом банку.

Для знаходження мінімальної суми внесків 

на депозит в умовах поставленої задачі потрібно 

розрахувати наступні фінансові показники:

1. Загальна сума виплат S при ануїтетному 

способі погашення кредиту:

 
S = NS

a
,

де N — кількість періодів погашення кредиту 

(кількість років n потрібно помножити на 12 міся-

ців); S
a
 — величина ануїтетного платежу.

2. Величина ануїтетного платежу S
a
:

 
S

a
 = AK,

де A — коефіцієнт ануїтету; K — сума кредиту.

3. Коефіцієнт ануїтету А:

Рис. 1. Тип ануїтету задає розподіл n платежів 

однакового розміру за межами процентних періодів 

усередині терміну ануїтету

Залежно від моменту надходження першого 

платежу розрізняють два типи потоків платежів — 

пренумерандо (перший платіж на початку першо-

го періоду) і постнумерандо (у кінці). За рахунок 
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 A = r(1 + P)N/(1 + P)N–1,

де Р — відсоткова ставка, що виражена в сотих 

частках у розрахунку на період, тобто поділена на 

кількість періодів нарахування відсотків — 12 мі-

сяців; r — відсоткова ставка в сотих частках; N — 

кількість періодів погашення кредиту (кількість 

років потрібно помножити на 12 місяців).

4. Цільова сума депозиту D:

 D = S.

Після розрахунку цих показників можна зна-

йти цільовий показник — мінімальний щомісяч-

ний внесок за депозитом С за формулою:
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де m — кількість періодів нарахування відсот-

ків (m = 1 — раз на рік; m = 2 — раз на півроку; 

m = 3 — раз на квартал; m = 12 — раз на місяць); 

тип = 0 — постнумерандо (нарощування вкладів 

відбувається регулярно наприкінці кожного роз-

рахункового періоду); тип = 1 — пренумерандо 

(нарощування вкладів відбувається регулярно на 

початку кожного розрахункового періоду).

Для вирішення задач розрахунку основних 

фінансових показників за кредитом та депозитом 

згідно моделі БСА можна використовувати про-

грамний додаток Microsoft Office Excel, що входить 

до пакету прикладних програм Microsoft Office.

У Microsoft Office Excel представлений пере-

лік вбудованих фінансових функцій, що значно 

полегшує розрахунки.

Для знаходження значення даної функції 

потрібно занести у комірки вікна «Аргументы 

функции» таку інформацію, як відсоткова став-

ка, кількість періодів виплат, приведена вартість 

або майбутня вартість ануїтету та обрати тип ви-

плат — пренумерандо або постнумерандо.

Для довідки щодо використання даних функцій 

використовується вкладка «Справка Microsoft Excel»:

Таким чином, Microsoft Office Excel дає мож-

ливість отримати найзагальнішу інформацію 

щодо розрахунків.

Для того, щоб отримати точну і повну інфор-

мацію щодо всіх показників моделі погашення 

безнадійного кредиту за допомогою депозитного 

вкладу, створено окремий вузькоспеціалізований 

програмний додаток під назвою «БСА: програма 

розрахунків» на мові програмування C# в сере-

довищі Microsoft Visual Studio 2008 на платформі 

NET. Це середовище розробки було обрано з ба-

гатьох причин, деякі з них: мова C# подібна до 

Java, C++ і VB, але є компонентно-орієнтованою 

та більш безпечною, має уніфіковану систему ти-

пізації, підтримку подійно-орієнтованого програ-

мування і в загальному стані об’єднує кращі ідеї 

сучасних мов програмування.

Блок-схема алгоритму програми зображена 

на рис. 2.

Програма «БСА: програма розрахунків» при-

значена для обчислення фінансових показників 

грошової позики та результатів розміщення гро-

шових коштів на депозитному рахунку. Отримані 

дані можуть використовуватися з метою:

— власної оцінки кредитоспроможності;

— підбору найбільш відповідних умов пога-

шення кредиту за допомогою депозиту;

— порівняння і вибору найкращої депозитної 

пропозиції;

— оцінки повної вартості кредиту.

Програма може бути використана як особа-

ми, що приймають рішення взяти кредит, так і 
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Вікно програми «БСА: програма розрахун-

ків» має вигляд:

Рис. 2. Блок-схема алгоритму програми 

«БСА: програма розрахунків»

особами, що надають кредит, кредитними експер-

тами. Вона здійснює обчислення фінансових па-

раметрів для кредитів з ануїтетним видом плате-

жів та дозволяє обчислити результат розміщення 

грошових коштів на депозитному рахунку банку із 

зазначенням наступних показників: сума кредиту, 

термін кредиту, кредитна відсоткова ставка, тер-

мін депозиту, депозитна відсоткова ставка, період 

нарахування відсотків, тип внесків.

Для заданих умов позики та внеску програма 

обчислює: ануїтетний платіж, загальну суму креди-

ту, цільову суму депозиту, мінімальну суму внеску.

Перевагою цієї програми є:

— повний набір вихідних умов, потрібних для 

розрахунку;

— зрозумілий користувачу та зручний в робо-

ті інтерфейс;

— автоматичне створення документу звіт.txt, 

запис до нього та збереження всієї інформації за 

здійсненими розрахунками.

Після інформативного блоку «Кредит» зна-

ходяться два розрахункових поля, до яких не за-

носиться інформація, а виводяться отримані роз-

раховані показники згідно полів блоку «Кредит».

Після інформативного блоку «Депозит» зна-

ходяться два розрахункових поля, до яких не за-

носиться інформація, а виводяться отримані роз-

раховані показники згідно полів блоку «Депозит»: 

поле «Цільова сума депозиту, у. о.» — виводиться 

розраховане значення накопиченої суми грошей 

за депозитом, яка повинна дорівнювати загальній 

сумі кредиту. Ці накопичені кошти використову-

ються для погашення кредиту; поле «Мінімаль-

на сума внеску, у. о.» — виводиться розраховане 

значення мінімальної суми щомісячного внеску 

на депозитний рахунок. У результаті розрахунків 

створюється документ звіт.txt, в якому зберіга-

ються розрахунки. Цей документ розміщюється в 

місці знаходження самої програми.

Припустимо, фізична особа взяла кредит на 

суму 100000 у. о. терміном 15 років під 20 % річних 

за ануїтетною схемою під заставу нерухомого май-

на. Загальна суму кредиту становить 316133,37 y. o., 

а щомісячний ануїтетний платіж — 1756,29 у. о. 

Припустимо також, що така сума щомісяця є за-

надто великою для фізичної особи. Згідно до ідеї 

БСА банк відкриває депозитний рахунок для по-

зичальника терміном також на 15 років під, напри-

клад, 16 % річних, тип внесків — постнумерандо. 

Відсотки нараховуються щомісяця, але не випла-

чуються, доки сума внесків за депозитом не досяг-

не загальної суми боргу позичальника, а додаються 

до попередньої суми депозиту з подальшим нара-

хуванням відсотків на отриману величину депози-

ту. Таким чином, цільова сума депозиту дорівнює 

загальній сумі кредиту і складає 316133,37 y. o., а 

сума мінімального щомісячного депозитного вне-

ску, за допомогою якого можна погасити кредитну 

заборгованість, становить 427,94 у. о:
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вважаємо щомісячний період нарахування відсот-

ків за депозитом та тип внесків — пренумерандо.

Висновки. Завдяки впровадженню БСА спо-

стерігаються значна різниця між платежем за кре-

дитом і внеском на депозит для погашення цього 

кредиту та, при значному терміні кредитування, 

скорочення депозитного періоду порівняно з тер-

міном кредиту. Запропоновані умови співпраці 

між населенням і банками є вигідними для обох 

сторін: позичальник погашає заборгованість пе-

ред банком з набагато меншими щомісячними 

виплатами, банк отримує кошти в повному обся-

зі і навіть раніше, ніж за кредитною програмою, 

здобуває довгострокового клієнта, позбувається 

безнадійного кредиту. А головне, буде знята со-

ціальна напруга в суспільстві, відновиться довіра 

населення до фінансових установ, збільшиться 

обсяг грошових надходжень до банків, а також 

буде створений прецедент, коли завдяки загаль-

ним зусиллям, поступкам, розумінню, урахуван-

ню не тільки власних інтересів, а й інтересів та 

життєвих обставин іншої сторони взаємовідно-

син, буде вирішений фінансовий конфлікт із вза-

ємною моральною та матеріальною вигодою.
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Результати розрахунків зберігаються у файлі 

звіт.txt:

Таким чином, внаслідок реалізації ідеї БСА і 

відкриття депозитного рахунку позичальник кре-

диту дістає можливість погасити кредит, виплачу-

ючи щомісячно набагато менший внесок, а банк 

отримує довгострокового клієнта та гарантії по-

гашення безнадійного кредиту. Більше того, при 

значному терміні кредиту заборгованість перед 

банком можна погасити шляхом відкриття депо-

зиту, термін якого менший від строку депозиту. 

Також можна прослідити логічну закономірність: 

чим довше термін депозиту, тим менший внесок 

потрібно робити щомісяця, щоб отримати цільову 

суму депозиту.

У результаті проведення значної кількості 

розрахунків із різними початковими умовами, 

рекомендованою умовою для реалізації ідей БСА 
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Постановка проблеми. Досягнення стабіль-

ного соціально-економічного розвитку та ста-

новлення ринкових відносин в Україні потребує 

удосконалення теоретичної бази основних еко-

номічних понять. Інвестиційна діяльність під-

приємств є на сьогодні одним із найважливіших 

напрямів дослідження економічної науки. Безпо-

середній зв’язок між інвестиційним та економіч-

ним зростанням є очевидним і підтверджується 

теоретичними дослідженнями та практичним за-

безпеченням економічного зростання як у країнах 

з розвиненою, так і з трансформаційною ринко-

вою економікою. Вивчення проблемних аспектів 

теоретичної частини фінансування інвестиційної 

діяльності підприємств дає можливість глибше 

розглянути поняття фінансування інвестиційної 

діяльності підприємства та його складових.

Попри наявність великої кількості дослі-

джень із даної тематики, багато теоретичних, ме-

тодологічних та практичних аспектів залишають-

ся нерозробленими. Відсутність однозначного 

трактування основних понять, що використову-

ються в інвестиційній сфері як у зарубіжних, так 

і у вітчизняних наукових працях, призводить до 

розбіжностей в розумінні сутності фінансування 

інвестиційної діяльності підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-

тичні аспекти фінансування інвестиційної діяль-

ності підприємств знайшли відбиття у працях як 

зарубіжних, так і вітчизняних вчених: І. Бланка, 

П. Друкаржика, К. Гакса, В. Енгельгарда, К. Сан-

діга, Р. Фолкарта, М. Боемле, С. Герасимової, 

Л. Крушвіца, О. Лабенка, А. Пересади, В. Попко-

ва, Г. Старовєрової, О. Терещенка та ін. Аналіз на-

укових досліджень і розробок, пов’язаних із цією 

тематикою, свідчить, що окремі питання залиша-

ються дискусійними або недостатньо досліджени-

ми. Найбільш суперечливими питаннями в теорії 

фінансування інвестиційної діяльності є: питан-

ня сутності фінансування взагалі та фінансування 

інвестиційної діяльності підприємства зокрема; 

співвідношення поняття «фінансування» та «ін-

вестування»; поняття джерел, форм, методів та 

інструментів фінансування інвестиційної діяль-

ності, а також їх розмежування і складу.

Метою статті є дослідження змісту фінансу-

вання інвестиційної діяльності, механізму його 

здійснення на підприємстві, а також форм, дже-

рел, методів та інструментів фінансування.

Виклад основного матеріалу. Поняття фінан-

сування діяльності підприємства взагалі та інвес-

тиційної діяльності зокрема включає в себе багато 

різноманітних аспектів, що робить його складною 

категорією для однозначного і лаконічного трак-

тування. Дефініція фінансування є дискусійною в 

працях вчених-економістів, залежно від того, яку 

з характерних рис фінансування науковець кладе 

в основу свого визначення.

Німецькі вчені-економісти К. Гакс [1, c. 415] 

та В. Енгельгард [2, c. 27] у своїх працях при-

рівнюють фінансування до залучення капіта-

лу. Таке, на перший погляд, просте визначення 

ускладнюється неоднозначністю думок стосовно 

самого поняття капіталу, з приводу сутності яко-

го в економічній теорії ведуться дискусії. Адже 

капітал можна розглядати як суму вартості майна 

або як гроші (наявність засобів платежу). В кон-

тексті поняття фінансування до уваги можна бра-

ти тільки друге, монетарне формулювання, адже 

гроші можна залучити, а абстрактну суму вартос-

ті — ні. Автори даного визначення мали на меті 

підкреслити зв’язок фінансування з отриманням 

доходів підприємством у майбутньому. До схо-

жого визначення схиляються, зокрема, російські 

науковці В. П. Попков та В. П. Семенов [3, с. 20]: 

«Під фінансуванням слід розуміти надання ка-

піталу для формування майна, для формування 

фінансових засобів...».
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Проф. К. Сандіг [4, c. 1] визначає фінансу-

вання як «цілеспрямоване залучення та вико-

ристання грошей або грошової вартості». Таке 

формулювання додає одразу три характерні риси 

фінансування, які не бралися до уваги в поперед-

ніх визначеннях: цілеспрямованість, використан-

ня залучених ресурсів та грошову вартість. Але 

слід враховувати, що не все цілеспрямоване за-

лучення коштів на підприємстві можна віднести 

до фінансування. Також окрім залучення, ресурси 

потребують використання і повернення. Відсут-

ність додатку «використання» у понятті фінан-

сування робить його позбавленим сенсу для під-

приємства, що залучає ресурси. З іншого боку, не 

будь-яке використання грошових коштів на під-

приємстві можна назвати фінансуванням. Щодо 

«грошової вартості», то таке трактування фінан-

сування припускає його здійснення не тільки за 

рахунок грошових коштів, а й за рахунок майна 

та нематеріальних активів. Це є одним з найбільш 

спірних питань змісту фінансування.

Досить комплексним, порівняно з іншими, є 

визначення проф. О. О. Терещенко: «Термін «фі-

нансування» характеризує всі заходи, спрямовані 

на покриття потреби підприємства в капіталі, які 

включають мобілізацію фінансових ресурсів (гро-

шових коштів, їх еквівалентів та майнових активів), 

їх повернення, а також відносини між підприєм-

ством та капіталодавцями, які з цього випливають 

(платіжні відносини, контроль та забезпечення)» 

[5, с. 24]. Автор підкреслює цільовий характер фі-

нансування, зазначає сукупність заходів, які вклю-

чає цей процес, та включає до нього весь спектр 

відносин, що виникають у підприємства з іншими 

суб’єктами на основі залучення ресурсів. Окрім 

цього, О. О. Терещенко допускає також можли-

вість фінансування не лише грошовими коштами, 

а й їх еквівалентами та майновими активами.

Враховуючи усе вищевикладене, фінансуван-

ня можна визначити як залучення та використан-

ня підприємством ресурсів з метою забезпечення 

його діяльності.

Для того, аби дати визначення фінансуванню 

інвестиційної діяльності підприємства, необхідно 

провести аналіз стосовно самої інвестиційної ді-

яльності. Терміну «інвестиційна діяльність» мож-

на дати широке й вузьке визначення. У широкому 

значенні інвестиційна діяльність — це діяльність, 

пов’язана із вкладенням коштів в об’єкти інвес-

тування з метою одержання прибутку. Законом 

України [6] «інвестиційна діяльність» визначається 

як сукупність практичних дій громадян, юридич-

них осіб та держави щодо реалізації інвестицій. У 

вузькому значенні інвестиційна діяльність, власне 

інвестування, є процесом перетворення інвести-

ційних ресурсів у вкладення. Інвестування — дов-

гострокове вкладання економічних ресурсів з ме-

тою створення й отримання вигоди у майбутньому 

[7, с. 353]. Інвестування — довгострокове вкла-

дення економічних ресурсів з метою створення й 

отримання чистого прибутку у майбутньому, який 

перевищує загальну початкову величину інвести-

цій (вкладеного капіталу) [8, с. 3].

Проф. А. Ю. Старовєрова [9, c. 75] дає наступ-

не визначення: «Інвестиційна діяльність підпри-

ємства — це цілеспрямовано здійснюваний процес 

пошуку необхідних інвестиційних ресурсів, вибору 

ефективних об’єктів інвестування, формування 

збалансованої інвестиційної програми (інвести-

ційного портфеля) та забезпечення її реалізації».

Доходимо висновку, що інвестиційна діяль-

ність пов’язана з вкладенням засобів і доцільність 

цих вкладень визначається їх віддачею. Без отри-

мання доходу (ефекту) відсутня мотивація інвес-

тиційної діяльності, вкладення інвестиційних 

ресурсів здійснюється з метою зростання авансо-

ваної вартості. Тобто інвестиційна діяльність ви-

ступає як єдність процесів вкладення ресурсів та 

отримання доходів у майбутньому.

Таким чином, фінансування інвестиційної 

діяльності підприємства — це залучення та вико-

ристання підприємством ресурсів для вкладень в 

інвестиційні об’єкти з метою досягнення певного 

ефекту (економічного та/або соціального).

Оскільки процес фінансування розгляда-

ється в контексті інвестиційної діяльності під-

приємства, слід зазначити, що поняття «інвес-

тиції» та «фінансування» знаходяться в тісному 

взаємозв’язку, оскільки використання засобів пе-

редбачає попереднє накопичення фінансових 

ресурсів. Накопичення ж фінансових ресурсів в 

організаціях, у приватних осіб або фінансових 

структурах перетвориться на самоціль, якщо вони 

не зможуть бути використані для відтворення ма-

теріального та нематеріального майна з метою 

отримання доходу в майбутньому.

Велика кількість наукових праць налічує до-

слідження спільних і відмінних рис фінансування 

та інвестування. Причиною є те, що за часів пла-

нової економіки поняття фінансування та інвес-

тування розглядалися як тотожні. За цієї системи 

інвестиційні вкладення в об’єкти виробничого 

або невиробничого призначення здійснювалися 

за рахунок перерозподілу асигнувань із держав-

ного бюджету, коштів об’єднань та інших джерел. 

Тому з розвитком ринкової економіки в нашій 

державі необхідним є розроблення теоретичної 

бази основних економічних понять.

Лутц Крушвіц [10, с. 3], досліджуючи інвес-

тування та фінансування, вважає, що ці категорії 

є однаковими як процеси, які орієнтовані на пла-

тежі. Тобто інвестування або фінансування — це 

дії, які в різні моменти часу ведуть до грошових 

виплат і надходжень.

О. М. Лабенко [11, с. 22] приходить висновку, 

що фінансування та інвестування, як процеси, орі-
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єнтовані на платежі, є тотожними. Також, на його 

думку, ці дві категорії однакові за своєю метою — 

як інвестування, так і фінансування передбачають 

одержання з часом певної вигоди — економічної 

або соціальної. Відмінність інвестування від фінан-

сування він бачить у ресурсах, які вкладаються: при 

інвестуванні, на відміну від фінансування, вкладен-

ня можуть здійснюватись не лише у вигляді коштів 

та інших платіжних документів, а також у вигляді 

матеріальних та нематеріальних ресурсів.

Проф. П. Друкаржик [12, с. 1] приходить ви-

сновку, що ознакою розмежування понять фінан-

сування та інвестування може стати характер пер-

шого платежу: про фінансування можна говорити 

у тому випадку, коли потік платежів починається 

з отримання ресурсів (надходжень), а потім про-

довжується вкладеннями (витратами): процес ін-

вестування починається, навпаки, з вкладень (ви-

трат) в об’єкти інвестування, а потім, на їх основі, 

створюються надходження коштів. Звідси можна 

зробити висновок, що процес інвестування знахо-

диться в межах процесу фінансування.

У цілому, механізм фінансування інвестицій-

ної діяльності підприємства є сукупністю форм, 

методів, джерел та інструментів фінансування, 

які використовуються в процесі залучення та ви-

користання зовнішніх і внутрішніх ресурсів та їх 

повернення.

Стосовно форм, методів, джерел та інстру-

ментів фінансування, то у науковому обігу існує 

деяка плутанина в розумінні сутності цих понять 

та їх складу, що спричинене відсутністю дефініцій 

цих категорій у відповідних працях дослідників. 

Особливо це стосується категорій «джерело фі-

нансування» та «інструмент фінансування».

Загалом, форми, методи і джерела фінансу-

вання пов’язані між собою: форми фінансування 

можна розглядати за джерелами, які, у свою чергу, 

належать до того чи іншого методу. Форма є спо-

собом існування змісту, що невіддільний від нього 

і служить його вираженням. Під методом розумі-

ють спосіб, порядок, шлях для досягнення певної 

цілі. Таким чином, у контексті фінансування фор-

ма фінансування відображає характер залученого 

ресурсу, метод фінансування — спосіб залучення 

ресурсів (як?), а джерело визначає безпосередньо 

походження ресурсу (звідки?). Доцільно окремо 

також виділяти поняття інструменту, що означає 

засіб, який застосовується для досягнення чого-

небудь (чим? за допомогою чого?).

Форми фінансування інвестиційної діяль-

ності підприємства можна розглядати за різними 

критеріями. Залежно від цілей фінансування вио-

кремлюють такі його форми: фінансування при за-

снуванні підприємства, на розширення діяльнос-

ті, рефінансування, санаційне фінансування [13, 

c. 31]. За джерелами надходження ресурсів виділя-

ють внутрішню і зовнішню форму фінансування. 

Внутрішня форма фінансування охоплює джерела, 

що генеруються в межах підприємства, зовніш-

ня — такі, що генеруються поза його межами.

За правовим статусом інвесторів розрізняють 

власний капітал і позичковий капітал. Власний 

капітал може бути сформований за рахунок вне-

сків власників підприємства або шляхом реінвес-

тування прибутку. Як правило, позичковий капітал 

мобілізується із зовнішніх джерел. Але, зокрема, 

німецький вчений Р. Фолкарт [14, c. 28] виділяє 

позиковий капітал також і серед внутрішніх дже-

рел фінансування: сюди він відносить забезпечен-

ня наступних витрат і платежів, тобто нараховані 

у звітному періоді наступні витрати і платежі, ве-

личина яких може бути визначена тільки на основі 

прогнозних оцінок, а також залишки коштів цільо-

вого фінансування і цільових надходжень.

Під методом фінансування слід розуміти спо-

сіб залучення ресурсів для забезпечення діяль-

ності підприємства. Методи фінансування роз-

різняють за характером відносин, які виникають 

між капіталодавцем та підприємством, що залучає 

капітал. У практиці фінансового менеджменту за-

звичай виділяють 5 основних методів фінансуван-

ня інвестиційних проектів: самофінансування, 

акціонування, боргове фінансування, оренда та 

пільгове фінансування.

А. А. Пересада [15, с. 383] окремо виділяє 

фінансування на консорційних засадах. Під цим 

він розуміє спосіб залучення капіталу шляхом 

створення спільних підприємств (компаній) або 

створення різних видів стратегічних альянсів. 

Серед таких організаційних об’єднань він нази-

ває консорціуми, картелі, синдикати, стратегічні 

альянси, пули, асоціації, конгломерати, трести, 

концерни, промислові холдинги, фінансово-

промислові групи тощо.

Для кожного методу фінансування характерні 

певні джерела залучення ресурсів. Е. Черказов [16] 

джерела фінансування визначає як «джерела ви-

никнення цінностей, що вкладаються в проекти з 

метою збільшення матеріально-речового або гро-

шового доходу (або активу)». Іншої думки дотри-

мується Д. Целіков [17]: «Джерела фінансування — 

це сукупність суб’єктів економічних відносин, що 

надають фінансові ресурси через певну форму, 

використовуючи законодавчо визначений інстру-

ментарій, на визначених і попередньо оговорених 

умовах підприємству, яке реалізує інвестиційний 

проект». Отже, автор другого визначення акцентує 

увагу саме на наявності суб’єкту, що надає ресурси, 

у той час як автор першого визначення наголошує 

на напрямку виникнення цінностей, не називаючи 

при цьому суб’єкта. Враховуючи, що кожне дже-

рело виникнення цінностей може мати свою спе-

цифіку, можна дійти висновку, що джерела фінан-

сування можна розглядати як за суб’єктами, що 

надають ресурси, так і за типом ресурсів (власні, 
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залучені, позикові), що залучаються. Виходячи з 

цього, джерелу фінансування можна дати таке уза-

гальнене визначення: джерело фінансування — це 

напрямок походження ресурсів, що мобілізовані 

для забезпечення діяльності підприємства.

Зазвичай джерела фінансування розглядають 

в розрізі власних, позикових та залучених. До-

сить часто поняття залучених і позикових джерел 

змішуються, хоча існують чіткі критерії їх розме-

жування. Залучені ресурси надаються на постійній 

основі, тобто можуть практично не повертатися 

їх власнику. За ними може здійснюватися випла-

та доходу їх власнику. До позикових джерел від-

носяться ресурси, що отримані на певний строк 

і підлягають поверненню з виплатою відсот ків за 

їх використання. Відмінні риси залучених та по-

зичених ресурсів накладають відбиток і на фор-

мування капіталу підприємства: залучені ресурси 

разом з власними ресурсами підприємства скла-

дають власний капітал підприємства, а позичені 

ресурси виступають як зобов’язання підприєм-

ства і формують його позиковий капітал.

Д. Целіков [17] визначає інструмент фінан-

сування як «законодавчо встановлений документ, 

що відображає взаємні обов’язки сторін, які ви-

тікають із форми залучення фінансових ресурсів 

та домовленостей сторін». Таким чином, це ви-

значення не враховує інструменти фінансування 

внутрішнього походження, за допомогою яких 

залучаються ресурси самого підприємства. Ін-

струменти фінансування автор розглядає в розрізі 

цінних паперів та усіх інших інструментів фінан-

сування, до яких, зокрема, відносить лізинг, кре-

дит тощо. Але сформульоване ним визначення 

можна застосовувати лише до цінних паперів як 

інструментів фінансування.

Враховуючи можливість внутрішнього чи зо-

внішнього походження інструментів фінансуван-

ня, а також документарну або бездокументарну 

форму, можна надати таке визначення цій кате-

горії фінансування: інструмент фінансування є 

засобом мобілізації ресурсів з певного джерела на 

визначених умовах для забезпечення діяльності 

підприємства. Кожному інструменту фінансу-

вання притаманні певний ряд характерних рис та 

специфіки мобілізації ресурсів з того чи іншого 

джерела, що, у свою чергу, визначає низку умов, 

на яких залучаються ресурси.

Отже, принциповою відмінністю між джере-

лом та інструментом фінансування є те, що дже-

рело характеризує напрямок залучення ресурсів, а 

інструмент виступає безпосередньо тим, за допо-

могою чого ці ресурси залучаються.

У табл. 1 наведено склад форм, джерел, ме-

тодів та інструментів фінансування інвестиційної 

діяльності підприємства.

Таблиця 1

Форми, джерела, методи та інструменти фінансування інвестиційної діяльності підприємства

Форми Тип джерела Методи Інструмент

Внутрішня Власні Самофінансування

Прибуток

Амортизація

Строкові та поточні депозити

Відсотки за наданими кредитами

Мобілізовані внутрішні резерви

Зовнішня

Залучені

Акціонування

 (пайове фінансування) 

Акції (прості і привілейовані) 

Внески до статутного капіталу вітчизняних і закордонних інвесторів

Пільгове фінансування 

та субсидування

Гарантування

Безкоштовне цільове фінансування (від державних та комерцій-

них структур) 

Дотації

Гранти

Субвенції

Спонсорство

Донорство

Фінансування 

на консорційних 

засадах

Ресурси інших підприємств та їх об’єднань (спільні підприємства, 

альянси, франчайзинг, ліцензування, інжиніринг, еккаунтинг, а 

також спільна дільність та спільне виробництво підприємств) 

Позикові 

Боргове фінансування

Облігації
Кредити (від вітчизняних та зарубіжних кредиторів): 
банківський (короткострокові і довгострокові); 
комерційний; 
іпотечний; 
державний.
Інвестиційний податковий кредит
Факторинг
Форфейтинг

Оренда 

Оперативний лізинг

Фінансовий лізинг

Селенг
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Висновки. Отже, на ґрунті проведеного до-

слідження фінансування інвестиційної діяль-

ності підприємства визначено як залучення та 

використання підприємством ресурсів для вкла-

день в інвестиційні об’єкти з метою досягнення 

певного ефекту (економічного та/або соціально-

го); метод фінансування — як спосіб залучення 

ресурсів для забезпечення діяльності підприєм-

ства; джерело фінансування — як напрямок по-

ходження ресурсів, що мобілізовані для забез-

печення діяльності підприємства; інструмент 

фінансування — як засіб мобілізації ресурсів з 

певного джерела на визначених умовах для за-

безпечення діяльності підприємства. Розмежо-

вано склад джерел та інструментів фінансування 

інвестиційної діяльності підприємства.

Визначено також ознаку розмежування по-

нять «фінансування» та «інвестування» як ха-

рактер першого платежу: при фінансуванні по-

тік платежів починається з отримання ресурсів 

(надходжень), а потім продовжується вкладен-

нями (витратами); процес інвестування почи-

нається, навпаки, з вкладень (витрат) у об’єкти 

інвестування, а потім, на їх основі, створюють-

ся надходження коштів.
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ОЦІНКА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. У статті розглянуто основні аспекти оцінки інституціонального забезпечення еколого-еко-

номічного потенціалу промислових підприємств. Досліджено особливості еколого-економічного законодав-

ства України та інших країн світу.

Ключові слова: інституціональне забезпечення, еколого-економічний потенціал, законодавство, про-

мислове підприємство.

Summary. The basic aspects of institutional support ofecology-economical potential at the industrial enterprises 

are reviewed in the article. The features of Ukrainian and others country ecology-economical legislation are researched.

Key words: the institutional support, ecology-economical potential, the legislation, the industrial enterprises.

Постановка проблеми. Охорона навколишньо-

го середовища є однією з інституціональних між-

народних проблем і стосується не тільки науки та 

техніки, а набуває значення також в економічній 

та політико-правовій сфері будь-якої країни. Саме 

тому в другій половині XX сторіччя у більшості 

країн державно-управлінський підхід до охорони 

навколишнього середовища зайняв першочергові 

позиції. У розвинених країнах правовому регулю-

ванню природоохоронної діяльності приділяється 

особлива увага, а саме з боку еколого-економічної 

діяльності. Так, серед численних рішень, прийня-

тих останнім часом Європейською Економічною 

Радою і спрямованих на охорону, відтворення і ра-

ціональне використання природних ресурсів, осо-

бливе місце займають рішення щодо посилення 

відповідальності за порушення правил і норм раці-

онального природокористування [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідженню інституціонального забезпечення 

присвячено праці В. В. Демєнтьева, В. П. Виш-

невського, В. В. Гриценко, Г. В. Астапової, а та-

кож у розрізі сталого розвитку та використання 

природних ресурсів питання інституціонального 

забезпечення розглянуто в роботах Ю. З. Драчу-

ка, І. А. Фесенко, І. М. Сотнік, О. Ю. Попової, 

І. Г. Грицевича, Л. І. Кречетова.

Мета роботи полягає в узагальненні концеп-

туальних засад дослідження та оцінки інституці-

онального забезпечення управління еколого-еко-

номічним потенціалом промислових підприємств 

України та інших зарубіжних країн.

Виклад основного матеріалу. Інститут (ін-

ституція) — це система норм і правил у вигляді 

формальних законів, підкріплених юридичною 

документацією [2]. Отже, оцінка інституціональ-

ного забезпечення управління еколого-еконо-

мічним потенціалом наведена на основі аналізу 

законодавчих норм.

У подальшій інтенсифікації використання 

природних ресурсів в країнах Європи особлива 

увага приділяється попередженню чинників по-

рушення екологічної рівноваги за допомогою 

подальшої регламентації природокористування. 

Тому в законодавстві багатьох держав природно-

ресурсний напрям регулювання поєднується з 

нормами раціонального природокористування і 

вимогами охорони навколишнього середовища. 

Фінансування природоохоронних заходів здій-

снюється за допомогою різних фондів державної, 

приватної, колективної форми власності, а також 

за участю окремих інвесторів та надання грантів 

[3; 4]. Конкретний прояв конституційних основ 

природоохоронної діяльності можна прослідити 

на прикладі деяких промисловорозвинутих країн.

Принциповим питанням екологічної політи-

ки є впровадження економічних методів стимулю-

вання поліпшення ставлення до навколишнього 

середовища. Визначення поняття «економічні ме-

тоди» у різних наукових працях використовується 

у різному контексті. Економічні методи викорис-

товують однакові економічні та ринкові принципи 

в питаннях охорони навколишнього середовища 

зарубіжних країн, що відображено на рис. 1.

Як у більшості країн ЄС, у Німеччині законо-

давчо введена система податків, які накладаються на 

природокористувачів та забруднювачів навколиш-

нього середовища [7; 8]. Починаючи з 70-х років у 

цій країні були прийняті досить важливі закони, що 

стосуються охорони навколишнього середовища та 

мають економічну спрямованість [8]: закон про по-

даток на скидання стічних вод — розмір податку за-

лежить від ступеня забруднення стічних вод; закон 

про запобігання створення та переробки відходів. 

У законі віддається перевага утилізації відходів, ви-

моги до їх переробки та транспортування, а також 

встановлюються штрафи за порушення цих вимог. 

Таким чином, Німеччина стимулює впроваджен-

ня ресурсозберігаючих та безвідходних технологій 

через систему прямих нормативних платежів за за-

бруднення навколишнього середовища та непря-

мих — через оподаткування. Саме тому вона одна 

з перших країн ЄС вийшла на міжнародний ринок 

екологічної техніки [7].
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Таким чином, конституції та екологічні за-

конодавства зарубіжних країн закріплюють цілу 

низку принципів управління і регулювання, що 

складають основу охорони навколишнього при-

родного середовища. Тобто природоохоронне за-

конодавство розвивається одночасно й паралель-

но з природно-ресурсним: закони, що містять 

норми консервативної охорони НПС, містять і 

норми, що регулюють використання природних 

об’єктів і ресурсів. За відсутності комплексного 

закону та інших юридичних актів, які охоплю-

вали б охорону всіх або більшості природних 

об’єктів і ресурсів, разом з регулюванням певних 

економічних завдань або відповідно до діяльнос-

ті, яка припускає охорону великої кількості при-

родних об’єктів, діють правові норми, що регу-

люють охорону об’єктів і ресурсів окремо.

Серед чинних нормативно-правових актів, 

що розкривають основні принципи охорони на-

вколишнього природного середовища в Україні, 

слід назвати: Конституцію України; Закон Укра-

їни «Про охорону навколишнього природного 

середовища»; Закон України «Про екологічну 

експертизу»; Закон України «Про порядок при-

йняття рішень про розміщення, проектування, 

будівництво ядерних установок і об’єктів, при-

значених для поводження з радіоактивними від-

ходами, які мають загальнодержавне значення»; 

Закон України «Про місцеве самоврядування»; 

Наказ Міністерства охорони навколишнього при-

родного середовища України № 168 від 18.12.2003 

року «Про затвердження Положення про участь 

громадськості у прийнятті рішень у сфері охоро-

ни довкілля»; Наказ Президента України «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні 

та реалізації державної політики» від 15.09.2005 

року; Водний кодекс України; Земельний кодекс 

України; Кодекс України «Про надра»; Податко-

вий кодекс України. Однак, досліджуючи норма-

тивно-правову базу, що діє в Україні, у порівнянні 

з дослідженнями інших країн у цій сфері, необхід-

но наголосити на наступному. Річ у тому, що за-

конодавче забезпечення політики України у галузі 

охорони навколишнього середовища і раціональ-

ного використання природних ресурсів одночас-

но формується за двома протилежними групами 

чинників [11]. Перша група — це ще достатньо 

вагомі залишки колишньої адміністративно-ко-

мандної системи управління. Відповідно до цього 

визначаються конкретні організаційні та технічні 

заходи щодо поліпшення ситуації. Друга група — 

спроби використання ринкових важелів управлін-

ня всією соціально-економічною системою краї-

ни. У цьому контексті економічна відповідальність 

та економічна зацікавленість суб’єктів господарю-

вання мають виступати головною рушійною си-

лою розвитку. Але за умов, коли конкретні ринкові 

механізми реалізації екологічної політики України 

Рис. 1. Економічні методи управління еколого-

економічним потенціалом підприємства [5; 6]

Американська модель екологічного регу-

лювання базується на основному законодавчо-

му акті — «Національному законі про еколо-

гічну політику» («National Environmental Policy 

Act») [9], згідно з яким найважливіше місце 

приділяється екологічній експертизі господар-

ських проектів, тобто державному регулюван-

ню у США підлягають практично всі природні 

об’єкти і ресурси. У США багато екологічних 

проблем вважаються проблемами економічни-

ми, тому для їх вирішення використовується і 

відповідний понятійний апарат наукового ана-

лізу. У результаті всі питання, пов’язані з про-

цесами управління природокористуванням, 

перетинаються з проблемами ефективності їх 

використання, а питання отримання переваг 

від природокористування — з питаннями спра-

ведливого розподілу природних благ. Так, у цій 

країні природоохоронна політика характеризу-

ється жорсткими податковими, правовими та 

штрафними санкціями. Така ситуація сприяє 

наповненню природоохоронних фондів.

З погляду формування поняття «охорона на-

вколишнього природного середовища» характер-

на вказівка у відповідному японському законодав-

стві [10], де згадується про здоров’я людини, про 

забезпечення високої якості її життя, необхідність 

запобігання шкідливої дії таких чинників, як за-

бруднення повітря, вод, ґрунтів, шуму, вібрації, 

шкідливих випаровувань тощо. У Японії підхід до 

навколишнього середовища розширений, орієн-

тований на включення до середовища мешкання 

людини всього природного оточення, тому окре-

мий закон про охорону природи відсутній.
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залишаються ще невідпрацьованими, поєднання 

двох наведених принципів не підвищує, а, навпа-

ки, — знижує загальну ефективність екологічного 

законодавства, оскільки з’являються додаткові 

шляхи уникнути відповідальності за шкоду, заподі-

яну навколишньому середовищу.

Беручи до уваги те, що Україна останнім часом 

спрямована на європейську інтеграцію, необхідно 

звернути увагу на адаптацію національного зако-

нодавства до норм ЄС. На теперішній час у чинних 

нормативно-правових актах щодо розвитку всіх 

сфер економіки залишається багато невирішених 

питань, пов’язаних із ресурсно-екологічним ас-

пектом. У багатьох із них він лише задекларова-

ний, наприклад, без закріплення відповідальності 

за порушення екологічних норм і вимог.

До проблемних аспектів державного фінансу-

вання природоохоронної діяльності підприємств 

України можна віднести: низьку пріоритетність 

охорони навколишнього середовища у витратах 

державного сектору, неефективне використання 

державних природоохоронних витрат, слабкий 

потенціал діючих екологічних платежів, низь-

кий рівень окупності витрат на природоохоронну 

інфраструктуру. Це в результаті обумовлює незна-

чущі стимули підприємств-забруднювачів щодо 

раціонального використання природних ресурсів 

та підвищення своїх екологічних показників, що 

відбивається у формуванні несприятливих умов 

для залучення приватного зарубіжного капіталу з 

метою охорони навколишнього середовища.

Перехід до стійкого розвитку України мож-

ливий за умови переорієнтації науково-техніч-

ного прогресу на створення ресурсо-, енерго- та 

природозберігаючих, екологобезпечних, мало- 

або безвідходних технологій. Основним пріо-

ритетом має стати використання наукомістких 

технологій з поступовим витісненням ресурс-

номістких. Екологічно збалансований розвиток 

економіки може бути забезпечений лише завдя-

ки концентрації зусиль держави на вирішенні 

всього комплексу завдань трансформаційного 

періоду з урахуванням взаємної узгодженості ці-

лей соціально-економічної, техніко-технологіч-

ної й екологічної політики, виходячи з принципу 

необхідності ефективного функціонування наці-

онального господарства та екологічно збалансо-

ваного приросту його потенціалу.

Економічне регулювання природоохоронної 

діяльності в Україні полягає у стимулюванні під-

приємств-природокористувачів до раціонального 

використання природних ресурсів, їх збереження 

та відтворення, а також у забезпеченні стабільно-

го надходження коштів до Державного та місце-

вих фондів охорони навколишнього природного 

середовища для здійснення природоохоронних 

заходів та їх фінансування. Використання при-

родних ресурсів — це сфера діяльності, яка ви-

значає широке коло соціальних, економічних 

та екологічних проблем, що сьогодні набувають 

все більшої актуальності. Відповідне антропо-

генне навантаження на навколишнє природне 

сере довище набуло критичного стану і втратило 

баланс стійкості між внутрішнім та зовнішнім 

середовищем. Тому раціональне природокористу-

вання і збереження довкілля — ті важливі чинни-

ки, що в умовах вичерпання ресурсів і погіршення 

екологічного стану НПС можуть сприяти запобі-

ганню подальшій деградації середовища мешкан-

ня людини, динамічному розвитку економіки і 

задоволенню соціальних потреб.

Базовими елементами системи економічно-

го регулювання природокористування та при-

родоохоронної діяльності є: податкові важелі; 

штрафні санкції за порушення екологічного за-

конодавства; збори за спеціальне використання 

природних ресурсів; збори за забруднення навко-

лишнього природного середовища; капітальні і 

поточні витрати на охорону НПС. Збори за спе-

ціальне використання природних ресурсів та інші 

ресурсні платежі є необхідним інструментом для 

функціонування еколого-економічних відносин 

між підприємством і державою, призначені для 

державного управління і підтримання збалансо-

ваного розвитку підприємства і навколишнього 

природного середовища [12].

Одним з головних питань державного рівня є 

збереження та відтворення належного рівня стану 

навколишнього середовища. Для вирішення цьо-

го питання у світовій практиці використовуються 

різноманітні організаційно-економічні й фінан-

сові механізми, які мають забезпечувати регулю-

вання природокористування за допомогою дер-

жавних і ринкових важелів. Наявність механізму 

ресурсозбереження є умовою активізації інститу-

ціонального середовища. Якщо на підприємстві 

застосовується механізм ресурсозбереження з ме-

тою підсилення еколого-економічного потенціалу 

підприємства, це призводить до необхідності уточ-

нення законодавчих актів і створення умов для їх 

адаптації і функціонального застосування. Акти-

візація інституціонального середовища можлива 

тільки на грунті відповідного механізму, який чітко 

б вказав на необхідність забезпечення еколого-

економічного потенціалу вугледобувних підпри-

ємств та умов його підвищення.

Висновки. На базі проведеного аналізу мож-

на стверджувати, що в Україні існує законодавча 

база з регулювання природоохоронної діяльності 

промислових підприємств, але механізми її ро-

боти відсутні. Це зауваження зроблене на основі 

того, що в нормативних та галузевих документах 

локального порядку не конкретизовано заходи з 

ресурсозбереження (з позиції природних ресур-

сів), немає регламентуючих документів, як здій-

снювати механізм ресурсозбереження у вугільній 
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галузі. Або виникає інша проблема, якщо правова 

база створена — вона не є завжди дієвою.

Таким чином, у розвинених країнах приді-

ляється більше уваги охороні навколишнього 

середовища, про що свідчать розглянуті правові 

засади. Як і в Україні, в європейських країнах за-

конодавча база у сфері охорони навколишнього 

середовища передбачає регулювання діяльності 

промислових підприємств за допомогою відпо-

відних економічних механізмів. Але, на жаль, в 

Україні ще такі економічні стимули чи механізми 

не можна визнати як ефективно діючі, і тому вони 

потребують подальшого наукового обґрунтування 

та практичного розвитку.
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РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК ГОЛОВНОЇ СКЛАДОВОЇ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ВУГІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. У статті висвітлюються проблеми залучення та використання людського капіталу як 

складової інтелектуального капіталу на вугільних підприємствах. На сьогоднішній день в Україні ведеться 

реструктуризація вугільної галузі, що вимагає залучення коштів до шахт, тому шахти мають бути інвес-

тиційно привабливі. За умов правильного підходу та методів управління інтелектуальним капіталом засо-

би, що в нього вкладаються, зможуть дати приріст вартості підприємства та підвищення ефективності 

роботи шахт більший, ніж при вкладанні у виробничі засоби.

Ключові слова: людський капітал, інтелектуальний капітал, вугільні підприємства.

Summary. In the article disclosed problems attracting capital and the use human capital as a component of 

intellectual capital in mining enterprises. Nowadays in Ukraine being restructured the coal industry that the attracting 

requires the funds in the mine, so the mine should be attractive investment. With the right approach and methods of 

management intellectual capital, funds, to him able to increase value of enterprises and improving the cost efficient 

operation of mines, over something than when investing in fixed assets.

Key words: human capital, intellectual capital, coal mines.

Постановка проблеми. Процеси реформуван-

ня, розпочаті у вугільній галузі, назріли вже давно, 

відтоді як виникла глибока суперечність між над-

звичайно складним станом вугільної галузі та її 

ключовою роллю в забезпеченні енергетичної не-

залежності держави. З одного боку, більшість дер-

жавних шахт потребує значної державної підтрим-

ки, без якої вони не можуть повноцінно працювати 

(сьогодні більш як 50 % фонду оплати праці фінан-

сується із бюджету). З іншого боку, до 70 % потреби 

теплових електростанцій України у вугіллі забез-

печує державний сектор вугільної промисловості. 

Саме цей сектор є одним із найважливіших чинни-

ків у підтримці енергетичної безпеки держави.

Для усунення цього дисбалансу необхідно 

провести системні зміни, пов’язані з підвищен-

ням ефективності виробництва, його фінансо-

вого оздоровлення, формування конкурентного 

ринку вугілля.

Для досягнення цієї мети необхідно забез-

печити пропорційний розвиток всіх трьох скла-

дових виробництва: гірничого господарства, 

техніко-технологічного стану, трудового і про-

фесійного потенціалу.

На виконання Програми економічних ре-

форм України на 2010–2014 роки Мінвуглепром, 

за участю міжнародних експертів, науковців, роз-

робили детальний План-графік реформ у вугіль-

ній галузі. Ним передбачено виконання конкрет-

них заходів із залучення недержавних інвестицій, 

початок приватизації вугледобувних шахт, про-

довження закриття шахт, що вже перебувають на 

стадії ліквідації, більш швидкими темпами.

В умовах реформування вугільної промисло-

вості України, коли ключовим пріоритетом визна-

но активізацію інвестиційного процесу через залу-

чення приватного капіталу, особливої актуальності 

набуває визначення ролі інтелектуального капіта-

лу у виробничій діяльності вугледобувних підпри-

ємств. Якщо раніше вважалось, що економічний 

прогрес найбільшою мірою залежить від систем 

управління, організації управління та його техніч-

ного переоснащення, то зараз прерогатива відда-

ється інноваційній активності персоналу.

Аналіз досліджень і публікацій. Сьогодні світо-

ва промислова економіка уступає місце інтелекту-

альній економіці. Все частіше у ринковому сере-

довищі використовують терміни «інтелектуальна 

власність», «інтелектуальний потенціал», «інтелек-

туальний капітал». Інтелектуальний капітал — це 

ресурс, який характеризує знання, інтелектуаль-

ний потенціал організації та є одним із нових кри-

теріїв конкурентоспроможності підприємства. 

Інтелектуальний капітал — це знання, які можуть 

бути перетворені в прибуток та оцінені [1]. Таке 

широке визначення, на думку російських вчених, 

охоплює управлінські, ринкові та технологічні 

новини, які можуть бути інновацією та приносити 

додатковий прибуток. У сучасних умовах питан-

ням визначення ролі інтелектуального капіталу 

займаються багато вітчизняних та зарубіжних на-

уковців. Це такі вчені, як Д. Бем, П. Дойль, В. Хан-

сон, Т. Вурстон, Т. Стюарт, Н. Стівенс.

Мета статті полягає у виявленні ролі люд-

ського капіталу як головної складової інтелекту-

ального капіталу в умовах вугільних підприємств.

Виклад основного матеріалу. Слід зауважи-

ти, що інтелектуальний капітал має надзвичайну 

складну сутність, однак, на погляд автора, саме 

інтелектуальний капітал має всі необхідні ознаки 

капіталу як економічної категорії:

— він не є майном;

— має свою вартісну оцінку;

— створює додаткову вартість.
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На теперішній час більшість науковців у 

структурі інтелектуального капіталу виділяють 

такі складові:

1) людський капітал — сукупність знань, на-

вичок, творчих здібностей працюючих;

2) організаційний капітал — програмні засо-

би, програмне забезпечення, організаційна струк-

тура, системи управління;

3) споживчий капітал — майбутні споживачі 

продукції підприємства, його спроможність задо-

вольнити їх запити, тривалі зв’язки з клієнтами і 

споживачами персоналу підприємства.

Людський капітал є одним із найважливіших 

складових інтелектуального капіталу. Питанням 

оцінки інтелектуального капіталу на підприємствах 

вугільної галузі приділяється недостатньо уваги, в 

основному він розглядається з позиції ресурсного 

підходу: як певна сукупність інтелектуальних ре-

сурсів і, значно менше, як здатність реалізувати ці 

ресурси, тобто потенціал інтелектуального капіталу.

Уперше термін «людський капітал» з’явився 

у працях Т. Шульца, який зазначав, що поліп-

шення добробуту бідних людей залежить не від 

землі, техніки, а від знань. Шульц запропонував 

таке визначення: «Усі людські здатності є або 

вродженими, або набутими. Кожна людина на-

роджується з індивідуальним комплексом генів, 

які визначають її вроджені здатності. Отримані 

людиною цінні якості, які можуть бути посилені 

відповідними вкладеннями, ми називаємо «люд-

ський капітал». Розробкою теорії людського ка-

піталу займалися також Г. Беккер [2], Е. Флем-

хольц [3]. Основні положення теорії людського 

капіталу висвітлено в статті А. В. Корицького 

[4]. Творча енергія людини як основне джерело 

формування економічних і соціальних відносин 

у суспільстві розкрита О. М. Мельниковим [5]. 

Численні дослідження підтверджують, що забез-

печення високого рівня життя відбувається не 

стільки завдяки володінню природними ресур-

сами й виробничим капіталом, а, в основному, 

завдяки високому рівню людського капіталу.

Людський капітал можна описати як комбі-

націю таких чинників:

1) якості людини — розум, енергія, надій-

ність, відданість;

2) здатність людини вчитися — обдарова-

ність, творчий характер, кмітливість;

3) потяг людини ділитися інформацією та знан-

нями — передавати набуті професійні навички.

У деякому розумінні людський капітал — це 

єдиний елемент, що володіє здатністю створю-

вати додаткову вартість, тобто відповідає за-

гальним властивостям капіталу як економічній 

категорії. Всі інші елементи — сировина, облад-

нання, гроші, енергія — це лише інертний по-

тенціал, вони нічого не додають самостійно і не 

можуть додати, поки людина не використає цей 

потенціал, змусивши його працювати. Тобто вар-

то розглядати гроші, техніку, виробничі запаси, 

основні фонди як пасивні ресурси, що завжди 

вимагають втручання людини для виробництва 

вартості, створення додаткової вартості в проце-

сі діяльності любого підприємства.

Для розвитку будь-якої сучасної компанії од-

ним із головних резервів є людські ресурси. За дани-

ми зарубіжних досліджень, середня рентабельність 

інвестицій у творчість персоналу досягає 300 %, що 

більше ніж у 3 рази перевищує рентабельність інвес-

тицій в управління якістю (TQH).

Кризовий стан, в якому перебуває вугільна 

галузь в останнє десятиріччя, значно зумовлений 

кризою правління. Процес відродження вугільної 

галузі може розпочатися тільки разом з оновлен-

ням та ефективним використанням інтелектуаль-

ного та людського (кадрового) потенціалу.

Сьогодні більшість питань, які пов’язані з 

розвитком інтелектуального потенціалу вугільних 

шахт, вивчені недостатньо. Інтелектуальний по-

тенціал значимий, але він недооцінюється, тому 

в період реформування вугільної галузі, необхід-

ності залучення недержавних інвестицій та в по-

дальшому — приватизації вугільних підприємств 

на перший план виходить такий вид капіталу, як 

інтелектуальний та його основна частина — люд-

ський (кадровий) капітал.

На кожному вугільному підприємстві своя 

якість трудового потенціалу; однією з важливих 

особливостей людського потенціалу є його дина-

мічний характер. Складові структури людського 

капіталу можуть змінюватися, разом з тим буде 

змінюватися й величина людського капіталу, 

тому будь-яке підприємство зацікавлене в тому, 

щоб величина людського капіталу була якнай-

більшою й найактивнішою.

Доцільно розглянути трудовий потенціал ву-

гільної шахти за допомогою деяких критеріїв та 

знайти показник, який може бути комплексною 

оцінкою людських ресурсів підприємства (люд-

ського капіталу), знайти можливість оцінити ін-

телектуальний капітал за допомогою будь-якого 

методу оцінки, що в подальшому дозволить забез-

печити умови стабільного розвитку вугільного під-

приємства на основі накопичення і використання 

інформації і знань. Одним із основних показників 

структурного складу чисельності працівників є 

оптимальне співвідношення підземних робітни-

ків до загальної чисельності працюючих на шахті. 

Якщо вугільне підприємство працює нестабільно, 

виробничі показники не виконуються, то люди 

отримують низьку заробітну плату, що спонукає 

підземних робітників шукати іншу, більш оплатну 

роботу, в результаті на цьому підприємстві порушу-

ється оптимальне співвідношення між чисельніс-

тю підземних робітників та загальною чисельністю 

працівників шахти, а це призводить до зниження 
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продуктивності праці та погіршення виробничих 

показників. Значний вплив на стан трудового по-

тенціалу шахт чинить також чисельність робітни-

ків основних професій ГРОВ та прохідників. Якщо 

на шахті немає достатнього обсягу проведення ви-

робок і відсутні високонавантажені очисні вибої, 

то найкращі спеціалісти, найбільш працьовиті, 

вимушені покидати такі підприємства у пошуку 

іншої, більш оплачуваної роботи. Це також при-

зводить до дисбалансу чисельності та зниженню 

рівня трудового потенціалу, адже підприємству 

потрібно досягати такого співвідношення чи-

сельності працівників ведучих професій (ГРОВ 

та прохідників), котре дозволяє за допомогою їх 

професіоналізму досягти різкого збільшення про-

дуктивності праці, тим самим виробити додаткову 

вартість (капітал). Далі одним із значимих факто-

рів, який впливає на рівень трудового потенціалу 

вугільного підприємства, є вік працюючих. До-

сить часто на шахтах, які нестабільно працюють, 

залишаються працювати робітники старшого 

віку, що не поспішають виконувати встановлені 

завдання та яких влаштовує відносно невелика 

заробітна плата, але при цьому вони мають край 

низькі трудові показники, це, у свою чергу, незадо-

вільно відображається на обсягах виробництва та 

знижує трудовий потенціал підприємства.

Також оцінку трудового потенціалу вугіль-

ної шахти можна доповнити критерієм знань. Це 

необхідно, адже сьогодні підприємства вугіль-

ної галузі мають бути інвестиційно привабливі. 

Якщо на виробництві використовується техні-

ка нового рівня, яка має високу продуктивність 

праці та якою можуть управляти робітники з 

необхідними знаннями та навичками, доведе-

но, що чим більше робітників ведучих профе-

сій мають освіту: середньотехнічну та вищу, тим 

вищі стимули до праці, більше творчої ініціати-

ви, цілеспрямованості до постійного оновлення 

знань. Багато з них висувають ідеї щодо покра-

щення організації праці в очисних та підготов-

чих вибоях. Забезпеченість вугільного комплек-

су спеціалістами не завжди відбувається, тільки 

6–8 % випускників гірничих кафедр вузів йдуть 

працювати за спеціальністю. Сьогодні триває пе-

реоцінка людського ресурсу в економіці країни, 

збільшується роль творчої людини, робітника, 

який володіє знаннями та є носієм нововведень 

у сфері організації науково-технічної культури. 

Людський потенціал вугільних підприємств роз-

глядається як ключовий економічний ресурс. 

Критерій вартості інтелектуального капіталу за 

фактором трудового потенціалу кожної шахти 

слід розглядати як сукупність усіх оптимальних 

співвідношень чисельності за вищеназваними 

факторами. Зростання трудового потенціалу 

шахти до необхідного рівня буде залежати від 

оптимізації структури та чисельності. Це можуть 

бути й організаційні заходи із впорядкування чи-

сельності, котрі не потребують затрат, і заходи з 

професійної підготовки кадрів, а також впрова-

дження інноваційної діяльності «знизу», тобто 

раціоналізаторство, новаторство, винахідництво. 

Тому ефективність творчої діяльності персоналу 

на вугільних шахтах значною мірою буде залежати 

від чіткої цілеспрямованої організації такої діяль-

ності на підприємстві. Наприклад, на шахтах не-

обхідно створити спеціальні відділи: раціоналіза-

торської роботи і патентної роботи, службу нової 

техніки та технології, службу інноваційної діяль-

ності. При цьому необхідно водночас розробити 

спеціальні програми навчання персоналу в час-

тині інноваційної, творчої діяльності (проводити 

спеціальні бізнес-тренінги, семінари, курси під-

вищення кваліфікації). Дуже важливого значен-

ня набуває матеріальне стимулювання усіх нова-

торських ідей та раціоналізаторства. Тут потрібна 

розробка механізму стимулювання, який повинен 

заохотити робітника у творчій діяльності — ви-

плата винагороди, розмір якої встановлюється у 

залежності від величини економічного ефекту від 

впровадження раціоналізаторської ідеї.

Досвід практики показав, що інвестиції у 

зростання трудового потенціалу підприємства ви-

сокоефективні і завжди дають швидку віддачу.

Взаємозв’язок людського капіталу вугільного 

підприємства з інноваційними, інвестиційними 

та інформаційними процесами, які відбуваються 

і мають відбуватися у вугільній галузі сьогодні та 

його вплив на підвищення ефективності роботи 

підприємства, відображено на рис. 1.

Неймовірно складно оцінити людський капі-

тал на вугільних підприємствах.

На сьогоднішній день існують різні методи 

оцінки інтелектуального капіталу:

— вартісна модель визначення інтелектуаль-

ного капіталу;

— коефіцієнт Тобіна — вимірює інтелекту-

альний капітал як відношення між ринковою й 

обліковою вартістю підприємства;

— метод визначення вартості нематеріальних 

активів (CIV);

— модель визначення доходу від капіталу 

знань (КСЕ);

— критеріальна оцінка людського капіталу;

— критеріальна оцінка споживчого капіталу.

Найбільш доцільним для підприємств вугіль-

ної галузі, на думку автора, варто вважати крите-

ріальний метод оцінки людського капіталу. А саме 

інтелектуальний капітал вугільного підприємства 

визначати як сукупність інтелектуальних ресурсів 

і потенційної здатності людського капіталу при-

носити прибуток — тобто можливість ці ресурси 

реалізувати, щоб забезпечити стабільний розви-

ток шахти на основі накопичення інформації, 

знань та їх використання у повсякденному житті.
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Рис. 1. Взаємозв’язок інтелектуального капіталу з ефективністю роботи підприємства

Висновки. Поняття людського капіталу є 

одним з ключових для розуміння основних тен-

денцій розвитку вугільної промисловості. Дані 

про людський капітал дозволяють визначати та 

вимірювати ефективність людської діяльнос-

ті для успішного функціонування конкретного 

підприємства в ринкових умовах на нинішньому 

етапі глобалізації суспільства й держави, адже 

основою діяльності суспільства, за концепцією 

cталого розвитку, прийнятою світовою спільно-

тою, є діяльність людини, розвиток її матеріаль-

них, інтелектуальних можливостей, тобто розви-

ток людського потенціалу.
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УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація. Розкрито сутність поняття «управління змінами». Визначено причини змін в організації. 

Розглянуто особливості теорій управління змінами та умови їх успішного проведення.

Ключові слова: зміни, процес управління змінами, теорії управління змінами.

Summary. The essence of «change management». Determined the causes of changes in organization, theories and 

conditions for their successful implementation.

Key words: change, change management, process change management, theories of making changes.

Постановка проблеми. Управління змінами є 

процесом пошуку і вирішення проблем. Управ-

ляти змінами — значить рухатися від проблем-

ного стану до стану вирішеної проблеми. Зміни є 

невід’ємною складовою для будь-якого підприєм-

ства чи організації, оскільки середовище, у якому 

вона існує, динамічне та мінливе. Тому підпри-

ємство повинно реагувати на зміни середовища 

шляхом ефективного впровадження змін. Таким 

чином, постає проблема ефективного управління 

змінами на підприємстві.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Іс-

нують різні підходи до здійснення змін на під-

приємстві. На необхідність управління зміна-

ми давно звертали увагу П. Друкер, І. Ансофф. 

Пропонували різні системи адміністративної 

підтримки змін, винагород і контролю, подолан-

ня індивідуального та групового опору змінам. 

Уцьому напрямку працюють як зарубіжні, так і 

вітчизняні вчені: Дж. Харрингтон [1], Дж. Дак 

[2], Т. Бауліна [3], Д. Воронков [4], Г. Жаворон-

кова [5], Л. Скібіцька [6]. І. Новаківський наво-

дить класифікацію процесів управління проекта-

ми, яка стосується і змін на підприємстві [7].

Невирішені частини загальної проблеми. Існу-

ючі теорії та рекомендації важко застосувати на 

практиці, обґрунтування причин організаційних 

змін у сучасних умовах відсутні.

Мета дослідження — визначення причин 

змін на підприємстві та ефективних методів 

управління ними.

Виклад основного матеріалу. Під організацій-

ними змінами ми розуміємо будь-яку зміну в од-

ному або кількох елементах підприємства (рівня 

спеціалізації, діапазону контролю, розподілу по-

вноважень, механізмів координації) на будь-якій 

стадії її життєвого циклу, що може проявлятися в 

перетворенні потенціалу підприємства та в зміні 

розмірів, масштабів та цілей її діяльності.

Зміни на підприємстві обумовлені реакцією 

підприємства на розвиток навколишнього сере-

довища (зв’язку, вимоги і можливості). Підпри-

ємства змушені постійно пристосовуватися до 

середовища, в якому існують. Самі вони також 

генерують зміни в зовнішньому середовищі, роз-

робляючи і випускаючи на ринок нові товари і 

технології, які стають домінуючими і знаходять 

широке поширення.

Саме зміна — це поступовий процес переходу 

підприємства на новий рівень з використанням 

існуючих ідей і концепцій.

До змін на підприємстві відносяться:

 в основній структурі — характер і рівень ді-

лової активності, правова структура, власність, дже-

рела фінансування, міжнародні операції та їх вплив, 

диверсифікація, злиття, спільні підприємства;

 у завданнях і діяльності — асортимент про-

дукції і набір послуг, що надаються, нові ринки, 

клієнти та постачальники;

 у застосовуваній технології — обладнання, 

знаряддя праці, матеріали та енергія, технологічні 

процеси, канцелярська техніка;

 в управлінських структурах і процесах — 

внутрішня організація, трудові процеси, проце-

си прийняття рішень і управління, інформаційні 

системи;

 в організаційній культурі — цінності, тра-

диції, неформальні відносини, мотиви і процеси, 

стиль керівництва;

 в людях — керівництво та службовий пер-

сонал, їх компетентність, мотивація, поведінка та 

ефективність в роботі;

 в ефективності роботи організації — фінан-

сові, економічні, соціальні та інші показники для 

оцінки зв’язку організації з навколишнім сере-

довищем, виконання своїх завдань і використан-

ня нових можливостей;

 престиж організації в ділових колах і в су-

спільстві.

Управління змінами — це процес постійного 

коригування напрямку діяльності підприємства, 

модифікації поведінки її працівників в умовах змін.

Необхідність управління змінами на підпри-

ємствах пов’язана із невідповідністю процесу 

управління потребам, зумовлена середовищем її 

функціонування. При цьому потрібно брати до 

уваги те, що зміни у будь-якому одному підрозді-

лі підприємства зазвичай впливають на інші під-

розділи і на підприємство загалом. Таким чином, 

причинами змін на вітчизняних підприємствах у 
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сучасних умовах є чинники внутрішнього та зо-

внішнього середовища.

Зовнішні чинники пов’язані із загальним і спе-

цифічним середовищем функціонування підприєм-

ства, а точніше — зі змінами в компонентах цього 

середовища: в економічній ситуації, державному 

регулюванні, технологічній складовій, міжнародних 

аспектах, соціально-культурних компонентах тощо.

Більш сильний вплив на необхідність прове-

дення організаційних змін чинять фактори спе-

цифічного середовища: конкуренти, споживачі, 

постачальники.

Внутрішні чинники також можуть бути при-

чинами організаційних змін. При цьому частина з 

них може бути наслідком прямого та/або непрямого 

впливу змін у зовнішньому середовищі, решта може 

бути результатом розвитку самого підприємства.

Ми пропонуємо такий процес управління змі-

нами на вітчизняних підприємствах, який би ґрун-

тувався на моделі організаційних змін К. Левіна 

та наших доповнень. Отже, пропонований процес 

управління змінами на вітчизняних підприємствах 

має складатися із дев’яти етапів (рис. 1).

дових ресурсів підприємства для здійснення змін, 

основні організаційні та психологічні перешкоди 

організаційним змінам, з’ясувати ступінь зацікавле-

ності вищого керівництва у проведенні організацій-

них змін. На цьому етапі потрібно проаналізувати 

міру підготовленості працівників до змін (проін-

формованність персоналу щодо змін, наявність від-

повідних знань та кваліфікації у працівників для 

змін, зацікавленість у змінах).

Жодні зміни на підприємстві в сучасних умо-

вах неможливі без виникнення опору цим змінам. 

Ймовірність опору змін у сучасних умовах зрос-

тає. Ознакою опору на підприємстві є відтерміну-

вання початку процесу змін, гальмування темпу 

змін і збільшення витрат порівняно із заплано-

ваними, намагання саботувати зміни всередині 

підприємства або замінити їх іншими нагальними 

справами, відмова, саботаж, відступ.

На наш погляд, опір змінам на підприємстві 

зумовлений невпевненістю персоналу, що може 

проявлятися: невизначеністю змін, можливістю 

виконання нової роботи, можливістю звільнення, 

власними інтересами менеджерів або груп робітни-

ків, відчуттям втрат у працівників; порушенням со-

ціальних взаємозв’язків, що склалися, загроженням 

втратою влади, зміною статусу працівника; рутин-

ною роботою; хорошим результатом діяльності під-

приємства, що досягався останнім часом; загальним 

небажанням змін; нездоровою внутрішньою конку-

ренцією; уявним браком часу; високою плинніс-

тю персоналу; нестачею кваліфікації; незначними 

ресурсами; нечіткою організаційною структурою; 

відсутністю творчого настрою; розумінням того, що 

результати змін будуть не відразу; порушенням на-

ступності структури та влади; неконструктивною 

реакцією персоналу на зміни; втратою контролю за 

змінами; порушенням складених норм поведінки, 

критеріїв оцінювання роботи і структури управлін-

ня; створенням атмосфери прихильності до змін 

співробітників через їх інформування.

Шляхами подолання опору змінам в сучасних 

умовах функціонування підприємства можуть бути: 

залучення працівників до планування та реалізації 

змін, що дасть змогу краще їх зрозуміти; пропону-

вання працівниками особистих ідей щодо змін; нав-

чання співробітників майбутнім змінам; матеріаль-

ні стимули для тих, хто запроваджує зміни; надання 

особі, яка чинить опір, певних повноважень щодо 

впровадження та здійснення організаційних змін 

(введення до складу комісії з проведення організа-

ційних змін); застосування загрози санкцій за не-

згоду з проведенням організаційних змін; навчання 

та перекваліфікація персоналу.

З метою сприяння змінам менеджер має 

провести так званий «аналіз поля сил» і скласти 

баланс сил, тобто чітко визначити фактори, що 

сприяють і заважають здійсненню змін. Після 

цього необхідно шукати шляхи і засоби поступо-

Рис. 1. Процес управління змінами на підприємстві

Початковий етап — визначення необхідності 

змін. При цьому важливим моментом є своєчасність 

змін на підприємстві, те, як швидко керівник зо-

рієнтується в ситуації та прийме відповідне рішен-

ня. Цілями змін на підприємстві в сучасних умовах 

може бути збереження або покращення його ста-

новища на ринку, вихід на нові ринки, підвищення 

продуктивності, впровадження нових технологій.

Тактика проведення змін на підприємстві може 

бути директивною (у разі зміни виду діяльності під-

приємства, скорочення виробничих потужностей, 

ліквідації, зміни асортименту), тактикою переко-

нань (у разі зміни керівництва, об’єднання струк-

турних підрозділів, зміни режиму роботи підпри-

ємства), тактикою залучення (створення нового 

структурного підрозділу, реалізація бізнес-проекту, 

залучення нових виробничих потужностей, набір 

персоналу, використання нового обладнання).

На етапі визначення можливості змін потрібно 

виявити достатність фінансових, матеріальних і тру-
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вої нейтралізації або мінімізації факторів, що за-

важають змінам. Аналіз потенційних сил опору 

дасть змогу виявити тих членів підприємства або 

ті групи в ньому, що будуть чинити опір змінам, та 

усвідомити мотиви неприйняття змін.

Процес створення умов для проведення змін 

охоплює: повний опис змін та ознайомлення з 

ними кожного працівника, якого цей процес сто-

сується; залучення працівників до участі в при-

йнятті рішень щодо змін; спростування чуток і 

побоювань шляхом більш широкого поширення 

інформації щодо змін; надання змінам якомога 

більш прийнятного характеру; демонстрацію за-

цікавленості вищого керівництва у змінах.

Підрозділом, який буде здійснювати зміни 

на підприємстві, можуть бути: внутрішньофір-

мовий підрозділ, зовнішнє підприємство (кон-

сультант). Вибір підходу (теорії) здійснення змін 

на підприємстві визначається швидкістю, з якою 

мають бути проведені зміни, місцем, з якого вони 

повин ні починатися. Перелік теорій проведення 

змін та їх характеристики наведено у табл. 1. За-

лежно від характеру запланованих змін можна об-

рати ту чи іншу теорію або їх поєднання.

Таблиця 1

Основні характеристики теорії Е та О

Характеристики Теорія Е Теорія O
Мета змін Збільшення прибутку (економічні цілі) Розвиток організаційних здібностей
Лідерство Зверху вниз (автократичне) Бере участь (партисипативне) 

Об’єкт змін Структура й системи («жорсткі» елементи) Організаційна культура («м’які» елементи) 

Планування змін Програмовані і плановані зміни
Спонтанні зміни 

(реакція на можливості, що з’являються) 
Мотивація змін Фінансові стимули Поєднання різних стимулів

Участь консультантів
Консультанти використовують готові 

технології та рішення

Залучення співробітників до процесу 

прийняття рішень

На наш погляд, такими теоріями є теорії Е та 

О, авторами яких є відомі дослідники, професори 

Гарвардської школи бізнесу Майкл Бір і Нітін Но-

ріа [2; 8; 9]. Теорія Е розглядає фінансові цілі й орі-

єнтується на їх ефективне досягнення, враховуючи 

постійний тиск акціонерів компанії. Теорія О роз-

глядає організацію як систему, що саморозвиваєть-

ся, і більшою мірою орієнтована на корпоративну 

культуру, цілі та мотиви співробітників організації.

Охарактеризуємо детальніше ці теорії і порів-

няємо їх подібності та розбіжності у підходах до 

процесу управління змінами.

Лідери, які вибирають теорію Е, управляють 

змінами зверху вниз. Зазвичай вони не залучають 

менеджерів і службовців нижчого рівня в обгово-

рення з постановки цілей і завдань.

Прихильники теорії Е вважають, що лідерство 

зверху вниз є розумним підходом до управління 

змінами, коли підприємство стикається з пробле-

мами, здатними привести до краху. Вони вико-

ристовують військову метафору: «тільки генерали 

мають спільний погляд на полі бою». Лише керів-

ник підприємства може прийняти правильне стра-

тегічне рішення щодо змін, впровадження нових 

технологій і вдосконалення, тобто всіх ініціатив, 

необхідних для виживання у мінливих умовах зо-

внішнього середовища. Ці ініціативи вимагають 

надто глибоких знань. Більше того, у багатьох си-

туаціях у лідерів просто немає часу для прийнят-

тя альтернативних рішень. Швидкість є істотним 

чинником, і лідер сам може швидше за все прийня-

ти рішення, щоб інші його втілили в життя.

Лідери, які використовують теорію Е, фокусу-

ються в першу чергу на стратегіях, структурах і сис-

темах — «жорстких елементах» підприємства. Це 

ті елементи, які можуть бути легко змінені зверху 

вниз і здатні принести швидку фінансову віддачу. 

Теорія Е базується на точці зору, що основна бо-

ротьба за виживання підприємства неможлива без 

всебічного плану, контрольованого зверху.

Мета змін відповідно до теорії О — розвиток 

організаційних здібностей, особливо здібнос-

тей співробітників, для залучення їх до процесу 

прийняття рішень щодо організаційних про-

блем. Метою є створення робочої системи, в якій 

співробітники стають емоційно прив’язаними 

до завдань розвитку підприємства. Фокусуючись 

на ефективності та продуктивності, з якою люди 

працюють на кожному рівні, лідери таких органі-

заційних змін вірять, що підприємство поліпшить 

своє фінансове становище.

Теорія О стверджує, що акцент тільки на фі-

нансовому стані підприємства під час проведен-

ня організаційних змін — помилка. Постановка 

економічних цілей на чільне місце може пере-

шкодити менеджменту виявити фактори, які є 

критичними для економічного стану підпри-

ємства. Для розвитку організаційних здібностей 

необхідно навчання співробітників і створення 

«організації, що навчається».

Однак, хоча теорія О не бере за основу при-

буток, вона стверджує, що підприємство «що 

навчається» — кращий шлях досягнення довго-

строкових інтересів власників. Прагнучи зберегти 

гармонію у взаєминах співробітників і менедже-

рів, теорія О намагається уникати радикальних 

змін і кадрових скорочень, які характерні під час 

використання теорії Е.

Теорію О характеризує високий рівень залу-

чення працівників та співробітництва. Співробіт-



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 3 (19) 2012

74

ники залучені до ідентифікації проблем та їх вирі-

шення. Опора на цінності і поведінку — відмітна 

ознака всіх стратегічних змін, які відбуваються 

відповідно до теорії О. Топ-менеджмент, зазви-

чай, проголошує набір цінностей або принципів, 

які складають корпоративну культуру і регламен-

тують поведінку службовців.

У теорії О не існує єдиної програми змін (на-

приклад, реінжинірингу бізнес-процесів). Дуже 

важко визначити єдиного лідера змін. Локаль-

ні лідери приймають відповідальність за зміни, 

і топ-менеджери мають менший вплив, ніж при 

використанні теорії Е.

Теорія О зазвичай менше підкреслює роль 

фінансових стимулів, особливо індивідуальних. 

Фінансові стимули використовуються як додатко-

вий механізм мотивації співробітників організації. 

Провідні механізми включають реорганізацію ро-

боти і зміни у стилі управління. Прихильники тео-

рії О вважають, що гроші, звичайно, дуже важливі. 

Немає сумніву, що гроші рухають людьми, але ве-

лике значення має й емоційна залученість. Якщо 

використовувати фінансові стимули як двигун 

змін, їх доведеться встановлювати на початку про-

цесу змін. Правильна стратегія та потрібна пове-

дінка часто відкриваються вже в процесі змін, тому 

дуже важко не помилитися на початку; стимули 

доводиться міняти, а зміна вже проголошених ма-

теріальних стимулів підриває довіру до влади.

Заключним етапом у процесі управління змі-

нами є оцінювання змін, яке має бути спрямоване 

на аналіз кінцевих результатів діяльності окремих 

відділів та підприємства у цілому.

На наш погляд, у сучасних умовах функціо-

нування на підприємствах можливі різноманітні 

зміни. Можливі зміни на підприємстві, що стосу-

ються його місії та організаційної культури (фор-

мування нової організаційної структури). Цей тип 

змін можуть застосовувати тоді, коли підприєм-

ство змінює свою галузь і, відповідно, змінюють-

ся її продукт і місце на ринку. Зміни на підприєм-

стві можуть бути пов’язані зі зміною потенціалу 

підприємства, скороченням операційної системи, 

новими видами послуг, продукції.

Ми проаналізували основні зміни підпри-

ємств легкої промисловості Чернігівської області 

за 2009–2011 рр. Визначено, що за 2009–2011 рр. 

зміни проявлялися у ліквідації, зміні виду діяль-

ності, зміні асортиментної політики, зниженні 

витрат на оренду (оренда більш дешевих примі-

щень), скороченні кількості працюючих.

Виходячи із зазначеного, зміни у сучасних 

умовах пов’язані із кризовими ситуаціями: неви-

конання планових та нормативних показників; 

зменшення прибутку підприємства; зменшення 

потенційних можливостей підприємства; зни-

ження здатності бути конкурентоспроможним; 

зниження ліквідності.

У таких умовах основне завдання підпри-

ємства — це адаптація до змін зовнішнього сере-

довища, що й зумовлює названі вище види змін. 

Має бути таке формування організаційної під-

тримки поведінки підприємства, яке б виробляло 

відповідний тип реакції на умови, що спричинені 

стратегічним та поточним зовнішнім середови-

щем. Керівництву підприємства необхідно ви-

брати таку організаційну структуру управління, 

параметри якої будуть забезпечувати вироблення 

певного типу реакції, що відповідатиме умовам 

реалізації обраної стратегії.

Процес вибору конкретного типу організа-

ційної структури управління підприємства міс-

тить такі основі складові:

 відповідність організаційної структури 

управління основним критеріям здійснення по-

тенційних можливостей підприємства та його зов-

нішнього оточення;

 адаптація лінійних та штабних підрозділів 

до типу реакції;

 відповідність організаційної структури 

управління переважній реакції та критеріям.

Умови успішного проведення змін:

1. Зміни повинні проводитися поступово, ма-

ленькими «кроками».

2. Процес змін має відбуватися зверху вниз (для 

здійснення загального керівництва) і знизу вверх 

(для завоювання підтримки колективу).

3. Має бути колективна відповідальність всіх 

тих, хто працює на підприємстві у ході змін.

4. Зміни на підприємстві повинні стосуватися 

кожного працівника.

5. Постійний контроль та оцінювання змін.

6. Менеджер повинен зробити точний аналіз 

проблем, визначити їх причини та провести зміни 

належним чином.

7. За потреби під час проведення змін доціль-

но залучати посередників.

8. Мотивація підлеглих у ході змін.

9. Чіткий розподіл повноважень у процесі 

змін.

10. Вироблення альтернативних підходів до 

проведення змін.

11. Надання підлеглим інформації щодо змін.

12. Делегування підлеглим інформації для оці-

нювання господарської та комерційної ситуації.

У процесі впровадження змін керівникові 

варто обрати відповідну тактику, яка би сприяла 

змінам, знижувала рівень опору змінами.

Керівник може обрати один із таких стилів 

управління опором змінам:

1. Конкурентний стиль — базується на напо-

легливості, створенні своїх прав.

2. Стиль самоусунення — виявляється в тому, 

що керівництво демонструє низьку наполегли-

вість і водночас прагне до пошуку шляхів співро-

бітництва з незгодними членами підприємства.
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3. Стиль компромісу — передбачає помірко-

вані наполягання керівництва щодо виконання 

його підходів до управління змінами.

Психологічна компетентність керівників для 

проведення змін та подолання опору передбачає:

1) знання для самооцінювання і вдоскона-

лення особистості;

2) комплекс знань і навичок для спілкування 

з людьми;

3) педагогічну компетентність, пов’язану з 

реалізацією функції вихователя підлеглих;

4) знання психологічних закономірностей 

життєдіяльності колективів для оцінювання між-

особових і групових стосунків, для їх гармонізації;

5) спроможність будувати ділові відносини;

6) здатність регулювати психологічний клімат.

Тактика поводження менеджера під час впро-

вадження змін повинна охоплювати:

 створення та передачу інформації (у разі 

опору, що заснований на відсутності або на невір-

ній інформації та аналізі);

 залучення працівників до розроблення та 

прийняття рішень (у ситуаціях, де ініціатори не 

мають інформації для нововведень, а інші мають 

великі можливості для опору їх впровадження);

 полегшення та підтримка (для випадків, 

коли мають справу з людьми, які чинять опір тіль-

ки через страх перед особистими проблемами);

 переговори (у ситуаціях, де хтось один явно 

програє від впровадження нововведень і де він 

має більше можливості чинити опір);

 кооптація (для специфічних ситуацій);

 маневрування (у ситуаціях, де приймається 

інша тактика);

 примус (необхідні швидкість і жорстке за-

стосування влади).

Висновки. Ефективне управління змінами є 

одним зі складних, але водночас необхідних зав-

дань менеджменту. Таким чином, управління 

змінами на вітчизняних підприємствах більшою 

мірою орієнтоване не на вирішення існуючих про-

блем, а на використання наявних можливостей і 

переваг підприємства. Інакше кажучи, управлін-

ня організаційними змінами має здійснюватися 

на засадах адаптивного підходу, який передбачає 

використання як бази організаційних змін існую-

чого потенціалу підприємства та виявлення його 

незадіяних резервів.
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ПРОБЛЕМА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. Статтю присвячено дослідженню джерел фінансування інноваційного розвитку виробничого 

потенціалу промислових підприємств. Проведено аналіз проблем інноваційного розвитку промислових під-

приємств, визначено їх причини та наслідки.

Ключові слова: інноваційний розвиток, виробничий потенціал, промислове підприємство, інноваційний 

проект.

Summary. The article is devoted to the research of funding of the innovative development of the productive capa-
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Постановка проблеми. Потреба підвищення 

конкурентоспроможності та виходу промислових 

підприємств із кризового стану вимагає форму-

вання такого типу розвитку економіки, який за-

безпечить її ефективне функціонування та зрос-

тання у майбутньому. Досвід розвинених країн 

показує, що таким типом розвитку є інновацій-

ний. Економічний розвиток країни залежить від 

рівня інноваційної діяльності кожного підприєм-

ства, що забезпечується відповідним оснащенням 

його потенціалу. Впровадження інновацій є голо-

вним рушійним чинником забезпечення ефек-

тивної діяльності як окремих підприємств, так і 

економіки країни в цілому.

Поряд із загальновідомими підходами сучасний 

етап розвитку економіки України характеризується 

системними проблемами в галузях енергозбережен-

ня, матеріаломісткості та застарілості технологічної 

організації виробництва. Швидкі зміни чинників, 

які визначають конкурентоспроможність фірм на 

світових ринках, динамічний розвиток глобального 

середовища змушують уряди під час формування 

умов економічного зростання і процвітання нації 

дедалі більш активно звертатися до проблем забез-

печення національної конкурентоспроможності у 

глобальному масштабі.

Інноваційний тип економічного розвит-

ку дедалі більше стає тим фундаментом, який 

визначає економічну міць країни та її перспек-

тиви на світовому ринку. Сьогодні є загально-

визнаним, що саме інноваційний розвиток слід 

сприймати економіко-формуючим процесом. 

Проведені в економічно-розвинених країнах до-

слідження показують, що більше 80 % зростан-

ня ВВП пов’язане не із капіталовкладеннями, 

а з технологічними нововведеннями. У зв’язку 

з цим доречно говорити про інноваційний тип 

розвитку як такий, що дедалі більше стає єдино 

можливим в умовах сучасної економіки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблемі фінансового забезпечення іннова-

ційного розвитку виробничого потенціалу про-

мислових підприємств присвячено низку робіт 

відомих науковців, зокрема А. Р. Гальчинського, 

В. М. Гейця, О. М. Алимова, О. І. Амоші, А. І. Ак-

маєва, Г. Г. Пивняка, В. І. Саллі, А. І. Кабанова, 

Л. Л. Стариченка, А. П. Дуни, Л. М. Рассуждай, 

Ю. З. Драчука, Н. І. Новикової, А. М. Дуброва, 

М. І. Крупки, К. І. Ільїної та ін.

Мета статті — наведення основних джерел 

фінансування інноваційного розвитку виробни-

чого потенціалу промислових підприємств.

Виклад основного матеріалу. Аналіз іннова-

ційної сфери української промисловості вказує на 

її кризовий стан. Уникнути його можливо, лише 

відновлюючи самостійний науково-технічний 

розвиток. На сьогодні вбачається два напрямки 

інноваційного розвитку країни: з акцентом на 

першочерговий розвиток наукоємного виробни-

цтва на базі ВПК або ж першочерговий розвиток 

цивільних галузей, споживчого сектору. Необхід-

но відзначити, що перевагу треба надати спожив-

чому сектору. Для стимулювання інноваційного 

розвитку виробничого потенціалу промислових 

підприємств необхідні: мотивація працівників до 

інноваційної діяльності, зменшення міграції вче-

них; законодавчі зміни у галузі інноваційної ді-

яльності щодо пільг і стимулів (зниження податків 

для підприємств, які розвиваються; удосконален-

ня амортизаційної політики); розширення джерел 

фінансування; тісна співпраця з іноземними під-

приємствами, обмін досвідом; активізація діяль-

ності технопарків шляхом державної підтримки; 

розширення практики надання інноваційним 

підприємствам середньострокових кредитів зі 

зниженням процентної ставки [1, с. 114].

Зростання маловідходних та ресурсозберіга-

ючих виробництв забезпечує зниження собівар-

тості продукції і, як наслідок, сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності вітчизняних промисло-

вих підприємств як на внутрішньому, так і на зо-

внішньому ринках.
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Україна має потужний науковий потенціал, 

однак кризові явища призвели до втрати попиту 

на наукову продукцію на внутрішньому ринку, що 

пояснюється падінням загального рівня інвести-

цій, зростанням взаємної заборгованості і пере-

орієнтацією економічної діяльності з реального 

сектору до сектору швидкої віддачі інвестованого 

капіталу. Впровадження сучасних наукових роз-

робок надає підприємству можливість бути кон-

курентоспроможним та отримати значні при-

бутки, які в подальшому виступають джерелом 

формування ВВП та бюджетів усіх рівнів, а також 

позабюджетних фондів. Інноваційний розвиток 

підприємства має розглядатися як об’єкт плану-

вання та подальшого управління і на рівні самого 

підприємства, і на рівні державних органів.

Під інноваційним розвитком загальноприй-

няте розуміти сукупність безперервно здійснюва-

них у просторі та часі якісно нових, прогресивних 

змін. Інновації є результатом інтелектуальної ді-

яльності людини, її творчого процесу, відкриття, 

винаходу та раціоналізації у вигляді нових чи від-

мінних від попередніх об’єктів. Інновації харак-

теризуються введенням на ринок принципово 

нових продуктів інтелектуальної діяльності люди-

ни, які мають більш високий науково-технічний 

потенціал, нові споживчі якості. Інновація — не 

кожна новація чи нововведення, а тільки така, яка 

суттєво підвищує ефективність діючої системи, 

виробництва, продукту [2, с. 17].

Виробничий потенціал характеризує ви-

робничі можливості підприємства як основ-

ної виробничо-господарської ланки економіки. 

Мате ріальну основу виробничого потенціалу під-

приємства складають фактори виробництва, такі 

як робоча сила, засоби праці і предмети праці 

[3, с. 60]. Отже, розвиток виробничого потенціа-

лу невідривно пов’язаний з удосконаленням ви-

користання факторів виробництва, що можливо 

лише інноваційним шляхом.

Світові глобалізаційні процеси вимагають 

зростання питомої ваги інноваційної продукції та 

збільшення обсягів наданих високотехнологічних 

послуг практично в усіх галузях та підприємствах.

Одним з найбільш важливих показників, 

що характеризують інноваційну сферу країни, є 

частка інноваційно-активних підприємств, тобто 

питома вага підприємств, що активно проводять 

інноваційну діяльність.

Наведені дані у таблиці 1 свідчать про недо-

статній рівень інноваційної активності підприємств 

України, так, у 2011 році лише 16,2 % підприємств 

займалися інноваційною діяльністю. Розглянемо у 

таблиці 2 динаміку впровадження інновацій безпо-

середньо на промислових підприємствах.

Питома вага підприємств, що впроваджува-

ли інновації, варіюється від 10 до 15 відсотків, у 

порівнянні з закордонними підприємствами це 

Таблиця 1

Динаміка інноваційно активних підприємств України 
у 2000–2011 рр.

Роки
Питома вага підприємств, 

що займалися інноваціями

Загальна сума 

витрат
2000 18,0 1760,1
2001 16,5 1979,4
2002 18,0 3018,3
2003 15,1 3059,8
2004 13,7 4534,6
2005 11,9 5751,6
2006 11,2 6160,0
2007 14,2 10850,9
2008 13,0 11994,2
2009 12,8 7949,9
2010 13,8 8045,5
2011 16,2 14333,9

Джерело: Державний комітет статистики [4].

дуже низький показник. У 2011 році лише 897 ви-

дів техніки було освоєно на виробництві, частка 

реалізованої інноваційної продукції у загальному 

обсязі становила 3,8 %.

Зменшення інноваційної активності спри-

чинено браком у підприємств власних коштів, а 

також великою вартістю кредитних ресурсів. Хро-

нічний дефіцит фінансових ресурсів, як на рівні 

господарюючих суб’єктів, так і на рівні держави, 

зрештою призвів до втрати вітчизняного пріори-

тету на низку не запатентованих вчасно винахо-

дів. Падає і загальний технічний рівень техніки, 

що пов’язано, перш за все, з відтоком із наукової 

сфери спеціалістів вищої кваліфікації.

Низька інноваційна активність вітчизняних 

промислових підприємств обумовлена різними 

причинами. Серед них необхідно виділити такі:

— орієнтація економіки на інвестування роз-

витку виробництв, а не на активізацію інновацій-

ної діяльності;

— відсутність розвинутої інноваційної інфра-

структури;

— орієнтація на імпорт високотехнологічно-

го устаткування на шкоду вітчизняних розробок;

— недостатня увага до розвитку власного на-

уково-технічного потенціалу;

— відсутність кваліфікованого керування ін-

новаційними процесами, спрямованого на підви-

щення якості продукції, одержання конкурент-

них переваг;

— недосконалість інструментів правового регу-

лювання інноваційної діяльності, і особливо у сфері 

захисту прав інтелектуальної власності [6, с. 161].

Негативно оцінюються і процеси, що відбува-

ються у виробничо-технологічній сфері діяльнос-

ті промислових підприємств. Частка застарілого 

устаткування в окремих галузях промисловості 

становить 60–70 %. Вітчизняне машинобудування 

не забезпечує належних темпів оновлення основ-

них засобів. У промисловості домінують відсталі 

технології, що призводить до невиправдано ви-

сокого споживання матеріалів та енергоресурсів, 
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Таблиця 2

Динаміка впровадження інновацій на промислових підприємствах України у 2000–2011 роках

Роки

Питома вага підпри-

ємств, що впрова-

джували інновації. %

Впроваджено нових 

технологічних 

процесів

Освоєно виробництво 

інноваційних видів продук-

ції, найменувань

з них нові 

види 

техніки

Питома вага реалі-

зованої інноваційної 

продукції в обсязі 

промислової, %
2000 14,8 1403 15323 631  
2001 14,3 1421 19484 610 6,8
2002 14,6 1142 22847 520 7,0
2003 11,5 1482 7416 710 5,6
2004 10,0 1727 3978 769 5,8
2005 8,2 1808 3152 657 6,5
2006 10,0 1145 2408 786 6,7
2007 11,5 1419 2526 881 6,7
2008 10,8 1647 2446 758 5,9
2009 10,7 1893 2685 641 4,8
2010 11,5 2043 2408 663 3,8
2011 12,8 2510 3238 897 3,8

Джерело: Державний комітет статистики [5].

яке у 4–5 разів вище, ніж у європейських країнах. 

Зокрема, вкрай повільно оновлюється устаткуван-

ня у машинобудуванні, яке традиційно покликано 

бути потужним двигуном інноваційних процесів в 

усіх галузях національного господарства. Масштаби 

впровадження ефективних розробок у виробництво 

вітчизняними підприємствами є досить низькі, про 

що свідчить співвідношення між обсягами витрат 

на науково-технічну діяльність та впровадженням її 

результатів, трансформованих в інновації, у вироб-

ництво. В Україні воно складає лише 1:1,06, тоді як 

за кордоном таке співвідношення сягає не менше, 

ніж 1:10 [7, с. 18].

Переорієнтація економіки на сталий розви-

ток та вихід з кризового стану можливі лише за 

умови широкомасштабної реалізації інновацій-

них проектів.

Згідно зі ст. 18 Закону України «Про іннова-

ційну діяльність», джерелами фінансування інно-

ваційної діяльності є: кошти Державного бюджету 

України; кошти місцевих бюджетів і кошти бю-

джету Автономної Республіки Крим; власні ко-

шти спеціалізованих державних і комунальних ін-

новаційних фінансово-кредитних установ; власні 

чи запозичені кошти суб’єктів інноваційної ді-

яльності; кошти (інвестиції) будь-яких фізичних 

і юридичних осіб; інші джерела, не заборонені за-

конодавством України [8].

Суб’єктам інноваційної діяльності для ви-

конання ними інноваційних проектів може бути 

надана фінансова підтримка шляхом:

— повного безвідсоткового кредитування пріо-

ритетних інноваційних проектів;

— часткового (до 50 %) безвідсоткового кре-

дитування інноваційних проектів за умови за-

лучення до фінансування проекту решти необ-

хідних коштів виконавця проекту та (або) інших 

суб’єктів інноваційної діяльності;

— повної чи часткової компенсації відсотків, 

сплачуваних суб’єктами інноваційної діяльності 

комерційним банкам та іншим фінансово-кре-

дитним установам за кредитування інноваційних 

проектів;

— надання комерційним банкам, що здій-

снюють кредитування пріоритетних інновацій-

них проектів, державних гарантій;

— майнового страхування реалізації іннова-

ційних проектів.

Основним бар’єром на шляху інноваційного 

розвитку підприємств промисловості залишаєть-

ся недостатнє фінансування. В Україні основними 

джерелами фінансування виступають власні ко-

шти, кошти державного бюджету та кошти інозем-

них інвесторів. На розмір цих коштів впливає дуже 

багато факторів, як внутрішніх так і зовнішніх. 

Нестабільна політична ситуація, економічна кри-

за, підвищення цін на енергоносії, як наслідок — 

збільшення збитковості підприємств, несприят-

ливий інвестиційний клімат — усе це не сприяє 

збільшенню коштів на інноваційні проекти.

Наведенні дані у таблиці 3 свідчать про змен-

шення фінансування інноваційної діяльності з боку 

держави та іноземних інвесторів; так, у 2011 році 

лише 149,2 млн. грн. було виділено на інноваційну 

діяльність підприємств з боку державного бюдже-

ту, у порівнянні цей показник у 2008 році становив 

336,9 млн. грн. Суттєво скоротилося фінансування 

інноваційної діяльності іноземними інвесторами у 

2011 році і становило 56,9 млн. грн.; так, у 2010 році 

цей показник складав 2411,4 млн. грн.

Основним джерелом фінансування інно-

ваційного розвитку у 2000–2011 рр. були власні 

кошти підприємств, питома вага яких у 2011 р. 

складала 53 % у загальному обсязі фінансування 

технологічних інновацій.

Джерелом власних коштів підприємств, що 

спрямовуються на інноваційну діяльність, є при-

буток та амортизаційні відра  хування, тому стає 

зрозумілим причина низького рівня інноваційної 

активності. Більшість підприємств у процесі сво-

єї діяльності отримує збиток, а ті, що отримують 

прибуток, не поспішають ним ризикувати, адже 
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Таблиця 3

Джерела фінансування інноваційної діяльності

Загальна сума 

витрат

У тому числі за рахунок коштів

власних державного бюджету іноземних інвесторів інші джерела

млн. грн.
2000 1757,1 1399,3 7,7 133,1 217,0
2001 1971,4 1654,0 55,8 58,5 203,1
2002 3013,8 2141,8 45,5 264,1 562,4
2003 3059,8 2148,4 93,0 130,0 688,4
2004 4534,6 3501,5 63,4 112,4 857,3
2005 5751,6 5045,4 28,1 157,9 520,2
2006 6160,0 5211,4 114,4 176,2 658,0
2007 10850,9 7999,6 144,8 321,8 2384,7
2008 11994,2 7264,0 336,9 115,4 4277,9
2009 7949,9 5169,4 127,0 1512,9 1140,6
2010 8045,5 4775,2 87,0 2411,4 771,9
2011 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2

Джерело: Державний комітет статистики [9].

інноваціям притаманний високий рівень ризику. 

Тому необхідною умовою для розвитку іннова-

ційної діяльності постає необхідність активіза-

ції банківського сектору в частині залучення ці-

льових інвестицій, вигідного вкладення вільних 

фінансових коштів підприємств, фінансування 

перспективних науково-технічних досягнень. На 

сьогоднішньому етапі частка банківського секто-

ру у фінансуванні інновацій є занадто низькою.

Вищою ланкою в ланцюжку інноваційної 

стратегії могло б стати створення спеціалізовано-

го інноваційного банку, який з більшою ефектив-

ністю забезпечував би виконання програм науко-

во-технічного і соціально-економічного розвитку 

промислових компаній, одержання прибутку від 

реалізації даних програм [11, с. 19].

Залучення іноземних інвесторів залишається 

проблематичним у зв’язку з не досить позитивним 

інвестиційним кліматом нашої країни. Основними 

причинами, що стримують іноземних інвесторів, 

крім високого рівня інноваційного ризику, є:

— нестабільне законодавство;

— політична нестабільність;

— низький рівень захисту зі сторони держави 

та місцевих органів самоврядування;

— економічна криза.

Для активізації фінансування інноваційного 

розвитку виробничого потенціалу промислових 

підприємств необхідно забезпечити:

— сприяння та підтримку підприємств, що 

займаються інноваційною діяльністю;

— гарантування та захист прав іноземних ін-

весторів;

— стабільне законодавство.

Серед чинників, що сприяють зростанню 

ефективності інновацій, належать:

— гнучкість та уміння адаптуватися у керів-

ників підприємства і персоналу, усвідомлювати та 

оцінювати економічні, соціальні й технологічні 

зміни у зовнішньому середовищі;

— далекоглядність керівників підприємств та 

наявність чітких стратегічних цілей;

— розвинена система збуту та маркетингу, 

спроможна досліджувати та оцінювати ринкові 

ідеї, уміння аналізувати та реалізовувати нові ідеї.

Висновки і перспективи подальших розвідок. За-

безпечення інноваційного розвитку вітчизняних 

промислових підприємств залежить як від дій без-

посередньо керівництва підприємств, так і від дій на 

рівні держави, профільних міністерств та відомств.

У міжнародній практиці сприяння розвитку 

інноваційної активності виробничого потенціа-

лу промислових підприємств діє у наступних на-

прямках:

1. Безпосереднє фінансування за рахунок ко-

штів державного бюджету нових галузей, науко-

ємних виробництв, науково-дослідних програм, 

наукових центрів, наукових грандів, компенсу-

вання процентних ставок за кредитами, державне 

замовлення інноваційної продукції.

2. Непрямі методи активізації інноваційного 

розвитку промислових підприємств: кредитні та 

податкові пільги, зниження податку на прибуток, 

підвищення ставок амортизації, надання у лізинг 

нового обладнання за пільговими ставками.

3. Удосконалення законодавства, покращен-

ня інвестиційного клімату у державі, що сприяє 

залученню не тільки іноземних інвесторів, а й віт-

чизняних, спрощення митних кордонів для мож-

ливості імпортування новітнього устаткування.

Рис. 1. Джерела фінансування інноваційної 

діяльності промислових підприємств у 2011 році, % 

(Державний комітет статистики [10])



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 3 (19) 2012

80

4. Підготовка кадрів за державним замовлен-

ням, що займалися б інноваційним розвитком 

усіх складових виробничого потенціалу.
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ОБЛІК ПРОЦЕСІВ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВА КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Анотація. У статті розглянуті питання обліку процесів матеріального забезпечення у системі управ-

ління виробництва кондитерської продукції і запропонований автоматизований розрахунок залишків сиро-

вини за калькуляційними нормами для контролю за використанням сировини у виробничому процесі.

Ключові слова: оперативний облік, бухгалтерський облік, управлінський облік, матеріальне забезпечен-

ня, калькуляція виробів, інвентаризація залишків матеріалів і сировини, комплексна автоматизація.

Summary. In the article the questions of account of processes of the financial providing are considered in the 

control of production of pastry goods system and the automated calculation of tailings of raw material is offered on the 

norms of calculations for control of the use of raw material in a production process.

Key words: operational accounting, bookkeeping, management accounting, financial software, products costing, 

inventory balances and raw materials, integrated automation.

Постановка проблеми. Облік — один із основ-

них засобів отримання інформації, тому він є осно-

вою управління виробництвом. Ринкові перетво-

рення в Україні супроводжуються реформуванням 

оперативного, бухгалтерського, управлінського 

обліку. Ефективно керувати самостійним підпри-

ємством набагато складніше, ніж підприємством, 

що працювало в умовах адміністративної системи 

господарювання. Отже, економічні перетворення 

в Україні нерозривно пов’язані з пошуком прин-

ципово нових методів управління виробництвом і, 

зокрема, матеріальними ресурсами, котрі є одними 
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із визначальних чинників. Тому особливої актуаль-

ності набуває проблема вдосконалення методики 

оперативного і бухгалтерського обліку, контролю 

та аналізу матеріалів і сировини.

Реформування систем обліку, контролю та 

аналізу, продиктоване також і суто прикладними 

аспектами діяльності підприємств і тому має ба-

зуватися на логічному комплексному підході із 

застосуванням комплексної автоматизації вироб-

ництва [1; с. 128].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необ-

хідно відзначити, що питання, які характеризують 

порядок обліку, контролю та аналізу використан-

ня матеріальних ресурсів, детально розглядалися 

багатьма економістами, і це відтворено ними у 

статтях, навчально-методичній літературі.

Однак окремі питання стосовно організації 

обліку, контролю та аналізу матеріалів і сировини 

на виробничому підприємстві недостатньо дослі-

джені, і тому вони потребують науково обґрунто-

ваних рекомендацій. Так, ще нечітко визначені 

напрямки вдосконалення обліку операцій з над-

ходження, відпуску та використання матеріалів і 

сировини, а також контролю за їх збереженням 

і використанням із застосуванням сучасних ін-

формаційних технологій. Певні зміни потрібні й 

у методиці аналізу матеріалів і сировини з ураху-

ванням специфічних особливостей виробництв у 

різних галузях промисловості.

Отже, на практиці на підприємствах недостат-

ньо реалізуються можливості обліку, контролю та 

аналізу використання матеріалів і сировини. На 

багатьох підприємствах немає відповідних умов, 

які б сприяли підвищенню ефективності облікових 

робіт, тому відсутні надійні перепони фактам несво-

єчасного оприбуткування матеріалів і сировини, їх 

крадіжок або викристанню не за призначенням, що 

нерідко буває під час виробничої діяльності.

Мета статті — розглянути питання обліку 

процесів матеріального забезпечення у системі 

управління виробництва кондитерської продук-

ції і розробити автоматизований розрахунок за-

лишків сировини за калькуляційними нормами 

для контролю за використанням сировини у ви-

робничому процесі.

Виклад основного матеріалу. Облік є однією з 

найбільш трудомістких функцій управління під-

приємством.

У відношенні до підприємства розрізняють вхід-

ні, внутрішні й вихідні потоки інформації (вхідну, 

внутрішню й вихідну інформацію). Від раціональної 

організації потоків інформації, способів збору, реє-

страції, передачі, зберігання й обробки інформації, її 

складу і своєчасного отримання залежать оператив-

ність та ефективність управління підприємством.

Облік складських і торговельних операцій здій-

снюється за мірою отримання матеріалів (сирови-

ни) та відвантаження готової продукції (товарів).

Закупка (продаж) товару (сировини) відбува-

ється за схемою, яка наведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема постачання матеріалів (сировини) 

та продажу товару

Розглянемо інформаційні потоки операцій з 

постачання матеріалів (сировини) та продажу то-

вару на підприємстві, яка зображена на рис. 1.

Замовник робить заявку у менеджера на потріб-

ні йому кондитерські вироби. Менеджер виставляє 

рахунок на оплату і посилає (віддає) замовникові. За 

наявності готової продукції на складі резервується 

необхідна кількість. Якщо готової продукції на скла-

ді немає, то оформлюється виробниче замовлення 

на виготовлення потрібних виробів, де указується 

дата складання заявки, прізвище відповідального 

менеджера, найменування продукції і крайні термі-

ни її доставки. Оформлена заявка поступає у відділ 

постачання, де всі заявки сортуються залежно від 

замовленої продукції, від термінів постачання і т. д.

Менеджер, маючи ці дані, уточнює терміни 

доставки готової продукції з клієнтом. Після того, 

як замовник зробив оплату виставленого йому 

рахунку, він може приїхати за замовленою про-

дукцією або замовлена продукція відвозиться за-

мовнику на транспорті виробника. Менеджер, що 

працює із замовником, оформляє необхідні доку-

менти і відпускає замовлену продукцію.

У процесі виготовлення замовлених виробів 

необхідно спочатку розрахувати перелік і кіль-

кість матеріалів і сировини, потрібних для їх ви-

готовлення, а потім проконтролювати їх розхід 

за калькуляційними нормами, тому автоматиза-

ція цих розрахунків за допомогою використання 

баз даних і нових інформаційних технологій стає 

дуже актуальною [2; с. 246].

Для проведення розрахунків необхідні дані 

щодо калькуляційних норм витрат матеріалів та 

сировини на виготовлення замовленої продукції, 

які можуть бути отримані в результаті обробки да-

них на ЕОМ, як показано на рис. 2.

Випуск виробів формується на основі ви-

робничих замовлень, кількість і наповнення яких 

часто змінюються, тому швидкість проведення 
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Рис. 2. Схема обробки інформації під час розрахунку необхідної для виготовлення замовленої продукції 

сировини та контролю за її використанням

розрахунків дозволяє підвищити ефективність 

планування закупки матеріалів і сировини та 

контролю за їх використанням.

Алгоритм вирішення задачі автоматизації 

аналізу обліку матеріалів і сировини на виробни-

цтві кондитерської продукції, запропонований 

авторами, складається з певних етапів:

— формується перелік і кількість виробів із 

замовлень продукції, які мають бути виготовлені 

або вже виготовлені за певний період;

— використовуючи норми сировини на виго-

товлення одиниці продукції з довідника «Калькуля-

ції виробів», визначається перелік і кількість сиро-

вини, яка необхідна за нормами для виготовлення 

одиниці продукції, а перемноживши її на кількість 

продукції, що має бути виготовлена, визначається 

повний перелік і кількість сировини для виготов-

лення замовленої продукції за нормами;

— використовуючи дані щодо залишків сиро-

вини на складі, формується заявка на закупку не-

достатньої кількості сировини, яка буде потрібна 

для виготовлення замовлень;

— використовуючи норми сировини на ви-

готовлення одиниці продукції з довідника «Каль-

куляції виробів», визначається перелік і кількість 

сировини, яка необхідна за нормами для виготов-

лення одиниці продукції, а перемноживши її на 

кількість вже виготовленої продукції, визначається 

повний перелік і кількість сировини для виготов-

лення замовленої продукції за нормами;

— використовуючи дані щодо залишків си-

ровини на початок планового періоду, розрахову-

ються залишки сировини за нормами на момент 

інвентаризації залишків сировини на складі;

— маючи дані щодо фактичних залишків си-

ровини, отриманих під час інвентаризації, здій-

снюємо їх порівняльний аналіз із залишками, які 

мали би бути при витрачанні матеріалів за норма-

ми калькуляції виробів;

— на основі цього аналізу можна здійснювати 

контроль за використанням сировини у виробни-

чому процесі та приймати управлінські або адмі-

ністративні рішення.

Для розрахунку відпускної ціни продукції 

перш за все треба підрахувати вартість матеріалів, 

з яких вона виготовляється, та вартість праці ро-

бітників, що її виготовляють [3; с. 487].

Кількість i-го матеріалу в j-х виробах М
ij
 роз-

раховується за формулою [4; с. 201]:

 М
ij
 = N

ij
*K

j
, (1)

де i — матеріал;

j — виріб;

N
ij
 — норма i-го матеріалу в j-му виробі за 

калькуляцією;

K
j
 — кількість j-х виробів.

Загальна кількість i-го матеріалу розрахову-

ється за формулою:

 М
i
 = N

ij 
,

 
(2)

де М
ij
 — кількість i-го матеріалу в усіх j-х виробах.

Для вирішення поставленої задачі автором була 

запропонована підсистема, яка реалізована й апро-

бована у системі управління виробництва кондитер-

ської продукції на ТОВ «КОНТУР» м. Бер дянськ, 

головне меню якої приведене на рис. 3.

Рис. 3. Головне меню підсистеми ТОВ «КОНТУР»

Вона складається с наступних автоматизова-

них робочих місць (АРМ):

АРМ «СКЛАДЫ»;

АРМ «ПРОИЗВОДСТВО»;

АРМ «РАСЧЕТ С КЛИЕНТАМИ» [5; с. 176].

Приклад функцій, реалізованих для обробки 

даних певного складу, наведений на рис. 4.

Для аналізу поточних залишків сировини на 

складі використовуються критерії відбору (рис. 5).

Приклад виводу поточних залишків сирови-

ни на складі на певну дату наведений на рис. 6.
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Рис. 4. Приклад підменю підсистеми 

«Центральний склад»

Рис. 5. Приклад вибору критеріїв для розрахунку 

поточних залишків сировини на складі на певну дату

Рис. 6. Приклад виводу поточних залишків сировини 

на складі на певну дату

Для роботи підсистеми сировина розбивається 

на групи сировини, а вже у групі їй надається унікаль-

ний номенклатурний номер, як показано на рис. 7.

Приклад роботи з довідником «Калькуляція 

виробів» наведений на рис. 8.

Приклад функцій підсистеми «Производ-

ство» наведений на рис. 9.

Для проведення розрахунків поточних за-

лишків сировини використовується вибір пара-

метрів, як показано на рис. 10.

Результат розрахунку залишків сировини за нор-

мами калькуляції виробів наведений на рис. 11.

Рис. 7. Приклад роботи з довідником «Сировина»

Рис. 8. Приклад роботи з довідником 

«Калькуляція виробів»

Рис. 9. Приклад функцій підсистеми «Производство»

Рис. 10. Приклад вибору параметрів для проведення 

розрахунків поточних залишків сировини на певну дату



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 3 (19) 2012

84

Висновки. Запропонована автоматизація роз-

рахунків дозволяє на основі нормативно-довідкової 

інформації розраховувати кількість сировини, по-

трібної для виготовлення замовленої продукції, що 

дозволяє планувати закупку потрібних матеріалів і 

сировини та контролювати використання сировини 

у процесі виробництва кондитерської продукції.
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Рис. 11. Приклад звіту розрахованих залишків 

сировини за нормами калькуляції виробів 

на певну дату

Аналіз використання сировини можна роби-

ти за різними критеріями, як показано на рис. 12.

Рис. 12. Приклад вибору критеріїв для аналізу 

використання сировини

Аналіз використання сировини відобража-

ється у звіті (рис. 13).

Рис. 13. Приклад аналізу використання сировини 

на певну дату

Для зберігання і роботи з інформацією за-

пропонована схема даних, яка наведена на 

рис. 14.

Структура, реквізитний склад та типи даних 

основних таблиць розробленої підсистеми наве-

дені на рис. 15.

Рис. 14. Приклад схеми даних розробленої підсистеми

Рис. 15. Приклад структури, реквізитного складу 

та типів даних основних таблиць розробленої 

підсистеми
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УДК 658.003 А. В. Ковальов

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ТРЕТЬОГО СВІТУ

Анотація. У статті розглянуті роль та значення диверсифікації виробництва, особливо для країн, дуже 

залежних від експорту корисних копалин.

Ключові слова: диверсифікація, диверсифікація виробництва, стратегії диверсифікації, країни третьо-

го світу.

Summary. The article discusses the role and importance of diversification of production, especially for the countries 

heavily dependent on exports of minerals.

Key words: diversification, diversification of production, diversification strategies, the Third World countries.

Постановка проблеми. Тема диверсифікації 

виробництва однаково активно згадується і в 

аналітичних матеріалах міжнародних організа-

цій, і у виступах лідерів держав, яким ці матері-

али присвячені. Однак у більшості випадків за-

яви щодо прагнення диверсифікувати економіку 

так і залишаються словами, а приклади багатих 

на ресурси країн, що розвиваються і реально до-

сягли успіху в цій області, можна порахувати на 

пальцях — але тим вони і цікавіші.

Аналіз досліджень і публікацій. Вагомий вне-

сок до теорії і практики управління диверсифіка-

цією у різних галузях економіки внесли вітчизняні 

дослідники: О. Бабінцева, А. Білоус, В. Белошап-

ка, М. Білопольський, О. Гаврилюк, В. Галасюк, 

Г. Загорій, О. Зоренко, С. Ілляшенко, А. Іщен-

ка, М. Корецький, Б. Король, В. Ковальчук, 

Г. Климко, М. Корінько, Т. Маркова, Н. Маслак, 

М. Міньковська, Г. Немченко, К. Салига, Р. Тян, 

А. Чупіс, А. Шепіцен, В. Шишкін та ін.

Мета дослідження. Необхідність диверсифі-

кації виробництва — актуальне завдання, осо-

бливо для країн, дуже залежних від експорту 

корисних копалин. Окремим країнам, зокрема, 

Малайзії, Чилі та Індонезії, вдалося диверсифіку-

вати свої економіки.

Основні результати дослідження. Економіки, 

засновані на експорті мінеральних ресурсів, ма-

ють низку суттєвих відмінностей від економік-

експортерів інших сировинних товарів, зокрема, 

слабкі виробничі зв’язки з іншими секторами, 

високий ступінь концентрації природної ренти, 

одержуваної в основному у формі податкових над-

ходжень, а також порівняно невелику кількість 

безпосередньо створюваних добувною галуззю 

робочих місць. Це особливо актуально у випадку, 

коли основним експортним ресурсом є нафта.

При цьому відповідь на запитання про те, 

чи дійсно диверсифікація виробництва є єдиним 

прийнятним варіантом розвитку для залежних 

від експорту викопних ресурсів країн, зовсім не 

така очевидна, як здається. Цьому підходу існує 

низка альтернатив, включаючи розширене ін-

вестування експортних доходів за кордоном, а 

також спільне з іншими країнами регулювання 

обсягів видобутку з метою управління глобаль-

ним ринком того чи іншого ресурсу.

Основний аргумент на користь диверсифіка-

ції економіки — підтверджена емпіричними до-

слідженнями залежність між нею і перспективами 

довготривалого зростання. Розвиток промисло-

вості активізує міжгалузеві зв’язки, стимулює під-

приємництво, створює передумови для збільшен-

ня торговельного обороту з іншими країнами.

Ще одним аргументом на користь диверсифі-

кації для багатьох країн, що розвиваються, є те, що 

зростання обсягів видобувного сектору в них часто 

не встигає за ростом населення. У такій ситуації не-

минуче поступове зниження рівня доходів на душу 

населення, що в довготривалій перспективі створює 

загрозу для соціальної стабільності в державі. При 

цьому, як вже було сказано, видобувні галузі самі по 

собі не здатні створювати достатньої кількості робо-

чих місць, що веде до додаткових проблем.

Нарешті, важливим для економік країн-екс-

портерів копалин є фактор волатильності цін на 

ресурси на світовому ринку. Навіть в умовах, коли 

між більшістю експортерів того чи іншого товару 

існують домовленості з приводу цінової політики, 

величезна кількість факторів, включаючи абсо-

лютно непередбачувані, можуть радикально змі-

нювати глобальну кон’юнктуру.

Тим не менш, навіть визнаючи небезпеки, 

пов’язані із залежністю від експорту копалин, 

не можна забувати, що наявність природних ре-

сурсів, в першу чергу, є конкурентною перевагою 

країни. Таким чином, будь-які ініціативи, спря-

мовані на диверсифікацію, мають служити роз-

витку і найбільш ефективному використанню цієї 

переваги, а ніяк не відмови від неї.

Концепцію так званого «прокляття ресурсів», 

яка стверджує пряму залежність між кількістю 

природних багатств країни та її слабким еконо-

мічним розвитком, не можна розуміти спрощено. 

Адже перешкоди для розвитку економіки створює 

не наявність ресурсів сама по собі, а пов’язані з 

ним виклики, на які можна і потрібно шукати 

адекватні відповіді.
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Так, великі доходи від експорту природних 

ресурсів можуть надмірно підвищувати номіналь-

ний і реальний обмінні курси національної валю-

ти і заробітну плату у видобувних галузях, робля-

чи негативний вплив на розвиток інших секторів 

економіки. Нерідко уряди країн-експортерів, орі-

єнтуючись на великі доходи, починають акуму-

лювати заборгованість.

Спостерігається і певний взаємозв’язок між 

кількістю ресурсів та рівнем корупції в країні. 

Найбільш простим способом отримання політич-

ного капіталу і утримання влади за наявності ве-

личезних доходів від експорту природних багатств 

є перерозподіл цих коштів на користь привілейо-

ваних верств населення. Крім того, в умовах, коли 

велика частина держбюджету формується за раху-

нок податків із видобувних компаній, уряд може 

не відчувати відповідальності за свої дії перед ін-

шими платниками податків, чий внесок в еконо-

міку не такий відчутний.

Диверсифікація виробництва може стати 

однією з відповідей на кожний із цих викликів. 

Однак у ситуаціях, коли залежність конкретної 

країни від експорту ресурсів і пов’язані з цим 

проблеми вже досягли своєї межі, вихід із цього 

порочного кола неминуче вимагатиме величезної 

політичної волі та тривалих зусиль.

Прикладів того, як сильно залежні від прода-

жу корисних копалин країни побудували диверси-

фіковану економіку, не так вже й багато. Серед них 

можна виділити Малайзію, Чилі та Індонезію, яким 

вдалося або переорієнтувати свої економіки на про-

мислове виробництво, або, як у випадку з Чилі, роз-

ширити асортимент свого ресурсного експорту за 

рахунок товарів з більшою доданою вартістю.

Малайзії пощастило мати такі різноманітні 

переваги, як зручне географічне розташування, 

велику кількість портів і досить розвинену інф-

раструктуру видобутку олова, каучуку, що спри-

яло диверсифікувати структуру експорту країни. 

Збалансована бюджетна політика надала мож-

ливість направлення великого обсягу інвестицій 

у розвиток земель і відновлення лісів, а також в 

інфраструктуру — в першу чергу енергопостачан-

ня, зв’язок і транспорт. У середині 70-х років уряд 

країни відмовився від протекціонізму на користь 

розвитку орієнтованої на експорт промисловос-

ті, заснованої на дешевій робочій силі. Низька 

вартість праці штучно підтримувалася за рахунок 

відсутності законодавчо закріпленого мінімуму 

заробітної плати в експортних галузях, а також 

обмеження діяльності профспілок.

Макроекономічна політика також була спря-

мована на зниження витрат. Девальвація націо-

нальної валюти дозволила ще більше здешевити 

виробництво. Була запущена низка програм, на-

цілених на підтримку експортних галузей еко-

номіки, що включали надання податкових пільг, 

кредитування, державне субсидування дослі-

джень, а також допомогу під час просування това-

рів. Все це підвищувало конкурентоспроможність 

малайзійського експорту на світовому ринку.

Приклад Індонезії демонструє важливість 

використання політики активного стимулюван-

ня сільського господарства за умови швидкого 

розвитку нафтової галузі. Ця політика вклю-

чала в себе напрямок значної частини доходів 

від експорту нафти на розробку та введення в 

обіг стійких до захворювань і високоврожайних 

сортів рису, виробництво та реалізацію на вну-

трішньому ринку за пільговими цінами добрив, 

а також розвиток інфраструктури в сільськогос-

подарських районах країни.

Завдяки сільському господарству, здатному 

дешево прогодувати зростаючу кількість промис-

лових робітників, на початку 80-х років Індонезія 

стала на шлях розвитку масового промислового 

виробництва. При цьому жорстко контролювався 

рівень державних витрат, що дозволило уряду аку-

мулювати значні грошові резерви. Як і у випадку 

Малайзії, індонезійський уряд активно вдавався 

до девальвації національної валюти при відносно 

вільному торговельному режимі, що дозволяло 

підтримувати позитивний торговельний баланс.

Чилі, на відміну від двох попередніх країн, 

так і не стала великим експортером промислових 

товарів, але їй вдалося значно диверсифікувати 

свій експорт за рахунок спеціалізації на сировин-

них товарах з високою доданою вартістю, виро-

блених її розвиненою ресурсною базою.

Одним з основних елементів, що зумовили 

успіх економічної стратегії Чилі, стала бюджетна 

політика, націлена на нівелювання коливань у 

глобальній кон’юнктурі. Вона полягала в нако-

пиченні значних резервів у роки, коли вартість 

експортованих ресурсів була високою, і актив-

ному їх витрачанні, коли ціни на світових ринках 

падали. Крім того, чилійський уряд зосередив зу-

силля на поліпшенні бізнес-клімату в країні — за 

умовами для підприємництва Чилі традиційно 

займає в рейтингах провідне місце серед латино-

американських країн.

Чилі також є прикладом успішного викорис-

тання практики приватно-державних партнерств 

для розвитку експортних галузей економіки. У 

країні створена інфраструктура для інформацій-

ної та фінансової підтримки дрібних виробників, 

яка допомагає їм досягати критичної маси для ви-

ходу на світовий ринок. Ведеться активна робота 

з розвитку виробничих кластерів із залученням 

малого та середнього бізнесу.

Висновки та пропозиції. Досвід Малайзії, Ін-

донезії та Чилі демонструє, що при належному 

менеджменті диверсифікація економіки можли-

ва навіть у країнах, які довгий час дуже залежали 

від експорту викопних ресурсів і пройшли через 
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довгу історію політичної нестабільності та потря-

сінь. Незважаючи на безліч відмінностей, прове-

дена в цих трьох державах економічна політика 

має ряд спільних рис.

По-перше, двома основними цілями їхніх 

урядів були стимулювання розвитку економіки і 

забезпечення соціальної стабільності. По-друге, 

основним пріоритетом розвитку бачилося роз-

ширення бази експортованих товарів. По-третє, 

в кожному описаному випадку процес диверси-

фікації йшов під контролем групи компетент-

них економістів, які адекватно оцінювали всі 

пов’язані з ним ризики. І тільки налагоджена вза-

ємодія цих фахівців з політичною елітою дозволи-

ла довести цей процес до логічного завершення.
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ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 
У НЕСТАБІЛЬНОМУ РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Анотація. У статті обгрунтована необхідність розвитку інноваційної діяльності на підприємствах України. 

Визначені основні фактори, які впливають на розвиток та впровадження інноваційної діяльності у роботу про-

мислових підприємств, а також розкрита сутність інноваційного потенціалу та названі основні його складові.

Ключові слова: інноваційний розвиток, інноваційний потенціал, якість, інновація, забезпечення якості.

Summary. In the article the necessity of development of innovation activity in enterprises of Ukraine. In grounded 

the main factors that affect on the development and introduction of innovation in the work of industrial enterprises are 

identified as well as the essence of the innovation potential is open and identified its main components are identified.

Key words: innovation, development, innovation capacity, quality, innovation, quality assurance.

Постановка проблеми. Сучасні стратегічні й 

тактичні завдання України, особливо намагання 

інтегруватися до європейського співтовариства, 

роблять економічне зростання за рахунок науко-

вих здобутків (інновацій) та їх технологічного за-

стосування однією з найактуальніших проблем. 

Адже реалії сучасного розвитку провідних країн 

світу доводять, що основними його чинниками 

є інноваційні — високі технології, нова техніка, 

нова організація праці і виробництва, нова мо-

тивація підприємницької діяльності. Саме вони 

забезпечують економічну стійкість мікро- і мак-

росистем, їх конкурентоспроможність як на вну-

трішньому, так і на світовому ринках.

До одного з найважливіших чинників стало-

го розвитку та зростання вартості підприємства 

традиційно відносять якість, а пріоритетом реалі-

зації программ інноваційної діяльності підприєм-

ства — підвищення спроможності підприємства 

пропонувати учасникам ринку нові або вдоскона-

лені продукти, процеси або методи.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ви-

вченню економічної категорії «інновації», їх ста-

новлення та розвитку присвятили свої праці такі 

фахівці, як Л. С. Лісовська [6], С. В. Ковальчук 

[8], Я. Д. Плоткін [7], Л. Е. Скрипко [9], Т. І. Чер-

касова [2], Н. І. Чухрай [1] та інші. Аналізуючи до-

слідження цих вчених, можна зробити висновок, 

що становлення на шлях інноваційного розвит-

ку є головним чинником успіху підприємств, що 

впливає і на рівень розвитку країни в цілому.

Метою дослідження є характеристика рівня роз-

витку інноваційної діяльності промислових підпри-

ємств в Україні і визначення впливу динаміки інно-

ваційних процесів на економічне зростання.

Основні результати дослідження. В умовах 

необхідності виходу з тривалої економічної кризи 

метою українських підприємств має стати здат-
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ність до інноваційного розвитку, що дозволить 

їм вдосконалюватися, стати більш інвестиційно-

привабливими, сприятиме підвищенню продук-

тивності праці та покращенню якості вітчизняної 

продукції. Це вимагає розроблення комплексної 

стратегії антикризового управління, яку немож-

ливо реалізувати, не розглянувши концептуаль-

них стратегій і факторів, які б деталізували процес 

формування та управління інноваційним розвит-

ком підприємств. Тому головною метою проведе-

ного дослідження є вивчення та вдосконалення 

теоретико-методологічних основ і практичних 

напрацювань щодо інноваційного розвитку віт-

чизняних підприємств.

Необхідно звернути увагу на досить важливе 

питання, що стосується факторів впливу на ін-

новаційний розвиток промислових підприємств. 

Адже завдяки цим факторам інновації безпере-

шкодно впроваджуються на підприємствах. До 

них, зокрема, можна віднести:

1) законодавчі — формують правову основу 

інноваційного розвитку підприємств в Україні на 

основі системи законних та підзаконних актів;

2) організаційно-управлінські — впливають 

через інституційно-управлінські та інституційно-

організаційні зміни в інноваційній сфері;

3) фінансово-економічні — визначають 

особ ливості здійснення інноваційної діяльності 

підприємств за позиціями грошово-кредитних, 

бюджетно-податкових, амортизаційних важелів 

інноваційного розвитку;

4) техніко-технологічні — впливають на тех-

нічні та технологічні боки інноваційної діяльності 

промислових підприємств;

5) соціальні — відділяють вплив соціальних 

наслідків інноваційного розвитку від впливу ба-

гатьох інших факторів;

6) екологічні — визначають вплив нових тех-

нологій, нових матеріалів, нових видів енергії на 

довкілля у процесі інноваційної діяльності;

7) гуманітарні — впливають на інноваційний 

розвиток через ступінь освіченості населення, рі-

вень знань і науки в країні;

8) інформаційні — визначають особливос-

ті інноваційного розвитку підприємств на основі 

використання інформаційних ресурсів [1, с. 117].

Пошук, оцінювання і вибір варіантів інно-

ваційного розвитку ринкових можливостей є од-

ним з основних завдань, які необхідно вирішити 

для забезпечення тривалого виживання і стійкого 

розвитку промислових підприємств відповідно до 

обраної місії.

Інноваційний розвиток надає підприємству 

можливість отримати значні прибутки, які в про-

цесі розподілу є джерелом формування ВВП та 

бюджетів усіх рівнів, а також позабюджетних фон-

дів. Наслідки інноваційного розвитку підприєм-

ства мають розглядатися як об’єкт планування та 

подальшого управління і на рівні самого підпри-

ємства, і на рівні державних органів. Управління 

інноваційним розвитком повинно орієнтувати 

маркетингову діяльність суб’єктів господарювання 

на виявлення та всебічне використання існуючих і 

перспективних ринкових можливостей, підтриму-

ючи певний баланс зовнішніх і внутрішніх резервів 

розвитку, з метою досягнення успіху в конкуренції, 

максимізації поточних і перспективних доходів.

Під інноваційним розвитком прийнято ро-

зуміти сукупність безперервно здійснюваних у 

просторі та часі якісно нових, прогресивних змін. 

Завдяки інноваційному розвитку можна оцінити 

рівень впровадження інновацій на вітчизняних 

підприємствах. Інновації є результатом інтелек-

туальної діяльності людини, її творчого процесу, 

відкриття, винаходу та раціоналізації у вигляді 

нових чи відмінних від попередніх об’єктів. Вони 

характеризуються введенням на ринок принци-

пово нових продуктів інтелектуальної діяльності 

людини, які мають більш високий науково-тех-

нічний потенціал, новими споживчими якостями. 

Інновація — не кожна новація чи нововведення, 

а тільки така, яка суттєво підвищує ефективність 

діючої системи, виробництва, продукту.

Частка вітчизняних підприємств, що впрова-

джували нововведення, є незначною. Питома вага 

реалізованої інноваційної продукції в загальному 

обсязі промислової впродовж останніх декількох 

років не перевищує 12 %. Негативним є й скоро-

чення питомої ваги підприємств, що впроваджува-

ли інновації впродовж проаналізованого періоду.

Зростання маловідходних та ресурсозберіга-

ючих виробництв забезпечує зниження собівар-

тості продукції і, як наслідок, сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності вітчизняних промисло-

вих підприємств як на внутрішньому, так і на зо-

внішньому ринках.

Україна має потужний науковий потенціал, 

однак кризові явища призвели до втрати попиту 

на наукову продукцію на внутрішньому ринку, що 

пояснюється падінням загального рівня інвести-

цій, зростанням взаємної заборгованості і пере-

орієнтацією економічної діяльності з реального 

сектору до сектору швидкої віддачі інвестованого 

капіталу. Сьогодні понад 90 % продукції, що ви-

робляється в Україні, не має відповідного науко-

во-технічного забезпечення. На світовому ринку 

інновацій частка вітчизняної наукомісткої про-

дукції складає лише 0,1 %.

Досить важливе значення має інноваційний 

потенціал, адже завдяки ньому підприємство 

може досить швидкими темпами вийти за межі 

внутрішнього ринку та продукувати свої інновації 

за кордоном.

Інноваційний потенціал — це сукупність 

природних і трудових ресурсів, організаційних 

та інформаційних компонентів, матеріальних 
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умов, що функціонують як єдине ціле в умовах 

впливу факторів зовнішнього середовища з ме-

тою вирішення завдань інноваційної діяльності 

[2, с. 338]. До основних складових інноваційного 

потенціалу можна віднести:

1) інтелектуальні ресурси (патенти, ліцензії, 

технологічна документація);

2) матеріальні ресурси (технологічне та лабо-

раторне устаткування);

3) фінансові ресурси (власний, позичковий, 

венчурний капітал);

4) трудові ресурси (кваліфіковані кадри);

5) інфраструктурні ресурси (техніко-техноло-

гічні підрозділи, патентно-правові відділи).

У сучасних міжнародних нормативних доку-

ментах виділяють чотири типи інновацій (продук-

тові, процесові, маркетингові та організаційні), на 

відміну від класичних уявлень про технологічні про-

дуктові та технологічні процесові інновації [3, с. 15].

Маркетингові інновації можуть бути засто-

совані для існуючої або вдосконаленої продукції і 

реалізуються через нові для підприємства методи 

маркетингу. Організаційні інновації здійснюються 

шляхом розроблення та запровадження нових ор-

ганізаційних методів у ділову тактику, організацію 

робочих місць або зовнішні зв’язки фірми [4, с. 20].

Проблема управління якістю в основному влас-

тива інноваційній діяльності підприємства, формую-

чи стратегічні цілі ринкового господарювання.

Якість — це ступінь, до якого сукупність влас-

них характеристик задовольняє сформульовані по-

треби або очікування зацікавлених осіб [5, с. 55].

Показники якості продукції можна розгляда-

ти як узагальнюючі критерії управління, у той час 

як показники якості процесів — як локальні. Так, 

на галузевому чи міжгалузевому рівнях як крите-

рій регулювання застосовуються показники якос-

ті продукції, а на рівні підприємства для вирішен-

ня окремих завдань — показники якості процесів.

Якість процесів залежить від певних чин-

ників — виконавців, засобів і предметів праці, а 

також інформації, які безпосередньо визначають 

якість продукції. Вагомий вплив на кількісні ха-

рактеристики процесу мають організаційні, тех-

нічні, екологічні, економічні, правові, соціальні, 

психофізіологічні та інші умови. Динаміка про-

цесу зумовлюється комплексом заходів, які змі-

нюють умови і рівень використання чинників, а 

отже, і якість продукції.

Основним завданням при забезпеченні якос-

ті процесів є досягнення мінімального відхилення 

фактичних показників якості процесів від їх зада-

ного значення. Інформація щодо неузгодженості 

показників якості процесів і продукції, що переда-

ється каналами зворотного зв’язку, є підставою для 

прийняття відповідного управлінського рішення.

Цілі стратегічного управління якістю діяль-

ності підприємства можна навести у вигляді дере-

ва цілей, які диференціюються за зацікавленими 

сторонами. Під зацікавленою стороною у міжна-

родних стандартах розуміють особу чи групу осіб, 

які мають певний інтерес щодо показників діяль-

ності або успіху організації.

Якість інновацій — це ступінь задоволення за-

гальнозрозумілих або обов’язкових потреб чи очі-

кувань споживачів від споживання (використання) 

сукупності характеристик якого-небудь нового або 

значно поліпшеного продукту, методу чи процесу.

У наукових публікаціях можна зустріти по-

няття корисності інновацій. Корисність реалізу-

ється в процесі виробництва або використання 

інновації в промисловості, коли матеріальні ре-

сурси перетворюються шляхом якісної трансфор-

мації в кінцевий продукт, додаючи до початкової 

вартості сировини вартість оброблення й утворю-

ючи корисність нової форми продукту [6, с. 147].

Групи показників якості продукції, сервісу, 

маркетингового просування продукції характери-

зують її корисність і дозволяють оцінити задово-

леність споживача показниками продукції. Вони 

характеризують сприйняття споживачем ступеня 

виконання його потреб або очікувань під час при-

дбання й експлуатації продукції. Тому показники 

цих груп можна вважати показниками корисності.

Для того, щоб різноманітний перелік показ-

ників якості продукції визначав систему показни-

ків корисності продуктової інновації, необхідно 

виконати певні вимоги:

— зміна рівня корисності нової продукції має 

бути більшою, ніж зміна її вартості [7, с. 152];

— цільова група споживачів нової продукції 

відчуває і визнає зміну (підвищення) рівня корис-

ності нової продукції;

— показники функціонального призначення 

нової продукції забезпечуються вищими, ніж у 

конкурентів, показниками своєчасності появи на 

ринку, логістичної придатності, актуальності за-

доволення споживчого попиту.

Формування науково-методичої основи 

управління якістю продуктової інновації перед-

бачає систематизування робіт із забезпечення 

якості продукції. Управління технічним рівнем та 

якістю продукції має здійснюватись на всіх етапах 

її життєвого циклу, він визначається міжнародни-

ми стандартами ІСО 9000–9004 [8, с. 142]. Систе-

матизація робіт із забезпечення якості продукції 

створює передумови для визначення місця про-

ведення та виконавців робіт, оцінювання витрат 

на якість, організація їх обліку, аналізування й об-

ґрунтованого регулювання.

Проблеми інвестійно-інноваційного розвит-

ку підприємств в умовах сучасної економіки краї-

ни потребують негайного вирішення. Підприєм-

ства за обставини структурних і функціональних 

змін економіки завдяки інвестуванню в іннова-

ційну діяльність можуть досягти високих еконо-
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мічних показників, зокрема зростання прибутку 

та збільшення обсягу виробництва продукції.

У роботі також пропонується розглянути сис-

теми інституційного, економічного, соціального, 

екологічного та інформаційного забезпечення ін-

новаційного розвитку.

До системи інституційного забезпечення 

можна віднести: існування відповідних держав-

них органів: міністерств, державних комітетів, 

управлінь; закони, норми, правила, стандарти 

інноваційно-впроваджувальних процесів; освітні 

заклади; інформаційну мережа, інноваційні бан-

ки, недержавні фонди підтримки нововведень, ін-

новаційні біржі, центри впровадження (передачі) 

технологій; нові інноваційні інституції (технопар-

ки, дослідницькі центри, лабораторії).

До системи економічного забезпечення вхо-

дять: матеріально-сировинні ресурси; фінансові 

ресурси (державні та ресурси організацій); меха-

нізм інвестування інновацій; грошово-кредитні, 

амортизаційні, бюджетно-податкові важелі інно-

ваційного розвитку; техніка та технологія; інте-

лектуальні ресурси.

Соціальна система складається з трудових 

ресурсів, де першочергову роль грає інноваційна 

культура, що характеризує рівень загальноосвіт-

ньої, загальнокультурної і соціально-психологіч-

ної підготовки особистості до сприйняття і твор-

чого втілення в життя ідей розвитку підприємства 

на інноваційних принципах.

До системи екологічного забезпечення на-

лежать природні ресурси, фактори інноваційного 

розвитку, що визначають вплив нових технологій, 

нових матеріалів, нових видів енергії на довкілля в 

процесі інноваційної діяльності підприємств тощо.

Інформаційна система є інформаційно-по-

шуковою системою для забезпечення інновацій-

ної діяльності і науково-технічного розвитку. До 

цієї системи належать інформаційні ресурси, а 

саме: економічна інформація, що у свою чергу 

поділяється на інформацію: 1) яка передує вироб-

ничому процесові; 2) фіксує виробничий процес; 

3) відображає результати господарської діяльнос-

ті; науково-технічна, патентна, нормативна, пра-

вова та інша інформація [9].

Інноваційний розвиток підприємств досить 

часто поєднують із інвестиційною діяльністю, адже 

впровадження інновацій — завжди досить дорогий 

процес. І не завжди підприємство, та навіть держа-

ва, має кошти на фінансування інноваційної діяль-

ності. З цією метою залучаються іноземні інвестори. 

У свою чергу, інвестиційно-інноваційний розвиток 

підприємств України повинен базуватися на:

1) активній участі держави задля підтримки 

сталості інвестиційно-інноваційного розвитку 

підприємств;

2) визначенні пріоритетних галузей для зо-

внішнього і внутрішнього інвестування;

3) обранні ефективної довготривалої стратегії 

економічного зростання підприємства;

4) ефективному моніторингу ринку, вивчен-

ню конкурентного середовища;

5) ресурсозабезпеченості підприємства.

Але іноземні інвестори не завжди поспіша-

ють із фінансуванням інновацій, адже на їх рі-

шення впливає низка причин, а саме:

— високий рівень інноваційного ризику;

— нестабільне законодавство;

— низький рівень захисту зі сторони держави 

та місцевих органів самоврядування;

— економічна криза;

— політична нестабільність.

Активізація фінансування вітчизняних інно-

вацій за рахунок іноземних інвестицій залежить, 

перш за все, від активних дій з боку держави:

— сприяння та підтримки підприємств, що 

займаються інноваційною діяльністю;

— гарантування та захисту прав іноземних ін-

весторів;

— стабільного законодавства.

Необхідно виділити чинники, які сприяють 

зростанню ефективності інновацій:

— спроможність керівників підприємства і 

персоналу усвідомлювати та оцінювати економіч-

ні, соціальні й технологічні зміни у зовнішньому 

середовищі;

— орієнтація керівників підприємства на 

довго строкову перспективу та наявність чітких 

стратегічних цілей;

— розвинена система збуту та маркетингу, 

спроможна досліджувати та оцінювати ринкові 

ідеї, уміння аналізувати та реалізовувати нові ідеї.

У свою чергу, необхідно відмітити, що інно-

ваційний розвиток реалізується за допомогою ко-

роткотермінових та середньотермінових проектів 

і програм в основних сферах діяльності. Найваж-

ливіше місце в процесі його реалізації займають 

маркетингові дослідження та планування, за допо-

могою яких поширюється інформація щодо ком-

панії, її конкурентних переваг на базі унікальних 

особливостей і нових проектів. Тому важливим є 

розроблення на промислових підприємствах стра-

тегії інноваційного розвитку. Тобто забезпечення 

інноваційного розвитку вітчизняних промислових 

підприємств залежить як від дій безпосередньо ке-

рівництва підприємств, так і від дій на рівні держа-

ви, профільних міністерств та відомств.

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Підсумовуючи викладене, зазначимо, що іннова-

ційний розвиток підприємства може забезпечити 

лише ефективне функціонування усіх елементів 

забезпечуючих систем. Тому в подальшому необ-

хідно розробити підходи щодо вибору найбільш 

ефективних методів та інструментів управління 

основними елементами цих систем для приско-

рення темпів інноваційного розвитку.
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Отже, економічний розвиток промислового 

виробництва, з сучасної наукової точки зори, є ін-

новаційним процесом, пов’язаним з упроваджен-

ням у сферу її функціонування різного роду ново-

введень. Цей процес можна виміряти, крім того, 

сьогодні ми маємо методичний інструментарій, 

що дає змогу визначити характер економічного 

розвитку. При цьому прогрес у розвитку виробни-

чої системи пов’язаний зі зміцненням її сталості 

щодо зовнішніх впливів. З огляду на це можна ді-

йти висновку: інноваційний розвиток має відбу-

ватися у такий спосіб, щоб не порушилася її ста-

лість, адже, насамперед, він порушує стабільність 

співвідношення окремих елементів системи.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ 
МАРКЕТИНГОВО-ОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОГО БИЗНЕСА

Анотація. У статті обґрунтовано необхідність розробки інтегрованої моделі системи маркетингово-

орієнтованого управління підприємствами у сфері інформаційного бізнесу та запропоновано підхід до роз-

робки зазначеної моделі.

Ключові слова: інформаційний бізнес, маркетингово-орієнтоване управління, ситуаційний підхід, мар-
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Summary. In the article the necessity of development of the informative business enterprise model marketing-

oriented management system is grounded, the approach to the building of this model is offered.

Key words: information business, marketing-oriented management,situational approach, marketing strategy.

Постановка проблемы. Стремительный рост 

спроса на все виды информации, а также по-

вышение требований к содержанию и формам 

предоставляемых данных являются серьезны-

ми стимулами развития рынка информацион-

ных продуктов и услуг. В Украине становление и 

развитие информационного бизнеса как сферы 

предпринимательской деятельности, связанной с 

разработкой, производством и распространением 

информационных продуктов и услуг, происходит 

сложно ввиду отсутствия теоретических иссле-

дований и практических разработок по вопросам 
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формирования рынка информационных продук-

тов и услуг, общего отставания Украины от миро-

вого уровня в создании программных продуктов. 

Доля украинских информационных продуктов на 

внутреннем рынке не превышает 5 % [1]. Укра-

ина, обладая финансовым и интеллектуальным 

потенциалом, необходимым для развития рынка 

информационных продуктов и услуг, практически 

не занимает на нем важного места. Решение про-

блемы развития рынка информационных продук-

тов и услуг в Украине требует применения совре-

менных концепций маркетинга.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Среди зарубежных и отечественных уче-

ных, изу чавших проблемы разработки мар-

кетинговых мероприятий на предприятиях 

рынка информационных продуктов и услуг, 

необходимо выделить исследования [1–3]. Од-

нако, несмотря на широкий круг исследова-

ний в данной области, использование методов 

экономико-математического моделирования 

маркетингово-ориентированного управления 

предприятием в сфере информационного биз-

неса широкого применения еще не нашло. В 

этой связи возникает необходимость исследо-

вания особенностей функционирования пред-

приятий в сфере информационного бизнеса 

Украины, анализа сущности понятий системы 

маркетингово-ориентированного управления 

пред приятием, а также разработки подхода к 

моделированию системы маркетингово-ориен-

тированного управления предприятием в сфере 

информационного бизнеса.

Целью статьи является разработка модели 

системы маркетингово-ориентированного управ-

ления предприятием в сфере информационного 

бизнеса.

Изложение основного материала. В литерату-

ре [3] существует точка зрения, что к информа-

ционным продуктам относятся продукты, непо-

средственно удовлетворяющие информационные 

потребности пользователя без дополнительных 

усилий с его стороны, основанные на информа-

ционных ресурсах, а также услуги, связанные с 

осуществлением доступа к информации, содер-

жащейся в информационных продуктах и других 

информационных ресурсах.

Рынок информационных продуктов и услуг 

основан на наличии комплекса факторов, связан-

ных с производством, потреблением, хранением, 

обработкой, передачей информации.

Структурно рынок включает в себя подсисте-

мы производителей, потребителей и посредни-

ков, находящихся в постоянном взаимодействии 

и развитии. Связь производителей и потребителей 

информационных товаров и услуг осуществляется 

через сложившиеся в Украине и за рубежом рын-

ки, на которых формируются спрос, предложение 

и цены на информационные товары и услуги.

Специфика рынка информационных продук-

тов и услуг заключается в том, что процесс созда-

ния и продвижения информационного продукта 

постоянно изменяется, с одной стороны, под вли-

янием требований инновационной экономики и 

её рыночного спроса, а с другой стороны, под вли-

янием предложения, которое для некоторых видов 

информационных продуктов опережает спрос.

Таким образом, при разработке системы мар-

кетингово-ориентированного управления пред-

приятием в сфере информационного бизнеса 

необходимо, прежде всего, учитывать факт мар-

кетингового давления на первичный спрос, осо-

бенно на стадиях его формирования, когда он яв-

ляется расширяемым.

В классическом понимании маркетинг рас-

сматривается как предпринимательская деятель-

ность, которая управляет продвижением товаров 

и услуг от производителя к потребителю [4].

Эволюция концепции маркетинга описывает-

ся следующими этапами [5]: маркетинг, ориентиро-

ванный на продукт, на изделие или услугу; марке-

тинг, ориентированный на потребителя, на особую 

клиентуру, на заранее определенные группы потре-

бителей; интегрированный маркетинг, ориентиро-

ванный как на продукт, так и на потребителя.

Для предприятий сферы информационного 

бизнеса маркетинг, ориентированный на продукт 

и на потребителя, является малоэффективным в 

силу того, что данные предприятия выпускают 

принципиально новые продукты, которые посто-

янно претерпевают десятки изменений и дорабо-

ток, прежде чем они начинают соответствовать 

запросам потребителей. Следовательно, целесо-

образным является использование интегрирован-

ного маркетинга, который предполагает:

— оперативную реакцию на изменения в ры-

ночной среде;

— постоянный мониторинг неудовлетворен-

ного спроса;

— анализ соответствия собственных возмож-

ностей рыночному спросу.

В рамках интегрированного маркетинга 

функции, прямо или косвенно связанные с изу-

чением рынка, выполняются всеми структурны-

ми подразделениями на всех уровнях управления, 

поэтому компании, реализующие интегрирован-

ный маркетинг, также называют маркетингово-

ориентированными.

Необходимо отметить, что методологической 

основой управления маркетинговой деятельно-

стью выступают следующие подходы к управле-

нию: процессный, ситуационный и программно-

целевой.

Процессный подход рассматривает управле-

ние как непрерывную серию взаимосвязанных 
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управленческих функций. Процесс управления 

состоит из четырех функций: планирования, ор-

ганизации, мотивации и контроля [6].

Программно-целевой подход состоит в чет-

ком определении целей, разработке программ для 

оптимального достижения поставленных целей, 

выделении необходимых ресурсов для осущест-

вления программ и формирования организаций, 

осуществляющих руководство их выполнением.

Ситуационный подход предполагает, что це-

лесообразность использования различных методов 

управления определяется ситуацией. Поскольку 

существует большое количество факторов как в 

самой организации, так и в окружающей среде, не 

существует единого «лучшего» способа управлять 

организацией. Самым эффективным методом в 

конкретной ситуации является метод, который бо-

лее всего соответствует данной ситуации.

Используя приведенный выше анализ под-

ходов к организации системы маркетинга на 

предприятии и управления маркетинговой дея-

тельностью, можно дать определение понятию 

маркетингово-ориентированного управления 

пред приятием сферы информационного бизнеса.

Маркетингово-ориентированное управление 

предприятием в сфере информационного бизне-

са — это непрерывный процесс в продвижении 

информационного продукта на рынке, основан-

ный на прогнозировании будущих покупательских 

предпочтений и изменений в структуре первично-

го спроса, адаптации информационного продукта 

в соответствии с изменениями в рыночной среде.

В широком смысле под системой управления 

понимается совокупность звеньев, осуществляю-

щих управление, и связей между ними, отсюда мож-

но дать следующее определение понятию системы 

маркетингово-ориентированного управления пред-

приятием в сфере информационного бизнеса [7].

Система маркетингово-ориентированного 

управления предприятием в сфере информацион-

ного бизнеса — это специально организованные 

отделения (дивизионы) с полной финансовой от-

ветственностью, объединяющие команды руко-

водителей и специалистов, ориентированные на 

непрерывный процесс в продвижении информа-

ционного продукта на рынке, который основан на 

прогнозировании будущих покупательских пред-

почтений и изменений в структуре первичного 

спроса, адаптации информационного продукта в 

соответствии с изменениями в рыночной среде.

Таким образом, исходя из приведенного 

определения, можно сделать вывод, что един-

ственной оптимальной организационной струк-

туры не существует, можно говорить лишь о наи-

лучшей для конкретной ситуации.

Сложность применения на практике пред-

ложенного подхода к формированию системы 

маркетингово-ориентированного управления пред-

приятием в сфере информационного бизнеса 

обусловлена тем, что невозможно изменять ор-

ганизационную структуру каждый раз, когда кар-

динально меняется рыночная ситуация. Отсюда 

целесообразным является не проектирование но-

вых типов организационных структур, а выбор из 

набора типовых структурных решений наиболее 

подходящего для конкретной ситуации. При этом 

под ситуацией можно понимать жизненный цикл 

информационного продукта.

Жизненный цикл описывается изменением 

показателей объема продаж и прибыли во вре-

мени и состоит из следующих стадий (число их у 

разных авторов колеблется от четырех до шести): 

внедрение, или выход на рынок; фаза роста; фаза 

зрелости; фаза насыщения и спада.

Несмотря на то, что описанный жизненный 

цикл проходит большинство товаров, для инфор-

мационных продуктов и услуг существуют свои 

особенности общей длительности и продолжи-

тельности каждой стадии.

Очевидно, что каждая стадия жизненного 

цикла информационного продукта требует под-

бора соответствующих маркетинговых инстру-

ментов, используемых при определении спроса на 

товар, формировании цены и оценке конкуренто-

способности по сравнению с товарами-аналогами.

На первой стадии выхода на рынок целью всех 

маркетинговых мероприятий является создание 

рынка нового товара. Специфика рынка информа-

ционных продуктов и услуг выражается в том, что 

условия инновационной экономики уже требуют 

наличия соответствующих информационных про-

дуктов и новый товар является востребованным.

На этапе роста посредством интенсивных 

маркетинговых мероприятий по стимулированию 

сбыта емкость рынка значительно увеличивается, 

а маркетинговые расходы распределяются на воз-

росший объем информационного продукта.

Фаза зрелости характеризуется тем, что мар-

кетинговые мероприятия по стимулированию 

сбыта достигают максимума эффективности.

На этапе насыщения рынка информаци-

онных продуктов и услуг обычно производите-

ли информационного продукта пытаются его 

совершенствовать, и здесь проявляется вторая 

особенность данного рынка — предложение ин-

формационного продукта с улучшенными харак-

теристиками не обусловлено наличием платеже-

способного спроса на него, а вызвано желанием 

компании создать рынок нового товара и, соот-

ветственно, увеличить рост продаж.

Основной причиной спада является появле-

ние в сегменте принципиально нового информа-

ционного продукта и, как следствие, резкое сни-

жение объема продаж.

Если покупателей информационного про-

дукта разделить на категории новаторов и кон-
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серваторов, то в фазе зрелости будет наблюдаться 

следующая картина: часть покупателей проявит 

заинтересованность в появлении на рынке инфор-

мационного продукта с улучшенными характе-

ристиками и приобретет его, а часть покупателей 

останется равнодушными. Следовательно, дли-

тельность фазы зрелости информационного про-

дукта зависит от эффективности маркетинговых 

мероприятий, направленных на то, чтобы убедить 

консерваторов в необходимости приобретения 

продуктов с улучшенными характеристиками [8].

Таким образом, при наличии четко опреде-

ленных критериев оценки жизненного цикла и 

мероприятий, которые им соответствуют, проек-

тирование организационных структур предпри-

ятий в сфере информационного бизнеса можно 

свести к разработке матриц решений по выбору 

определенной структурной схемы в зависимости 

от характеристик ситуации.

Выявление закономерностей между ситуа-

ционными переменными и характеристиками 

организационных структур предлагается осу-

ществлять с помощью методов экономико-мате-

матического моделирования.

Задачи интегрированного маркетинга (мо-

ниторинг неудовлетворенного спроса и анализ 

соответствия собственных возможностей рыноч-

ному спросу) можно решить с помощью эконо-

мико-математических моделей планирования 

маркетингово-ориентированного управления 

пред приятием в сфере информационного бизне-

са и прогнозирования эффективности внедрения 

маркетинговых мероприятий [9].

Целью разработки модели планирования 

маркетингово-ориентированного управления 

предприятием в сфере информационного бизне-

са является возможность представления жизнен-

ного цикла информационного продукта с точки 

зрения его поведения на рынке, которая характе-

ризуется продолжительностью реализации про-

дукта в конкретных рыночных условиях. В каче-

стве индикаторов, отражающих наличие той или 

иной стадии жизненного цикла, используются 

показатели объема реализации информационно-

го продукта и получаемой прибыли. Результаты 

моделирования позволяют определить конку-

рентоспособность информационного продукта 

предприятия и конкурентоспособность, требуе-

мую рынком, а также время, в течение которого 

продукт находится на каждой стадии жизненного 

цикла, и среднерыночное время реализации ин-

формационного продукта.

Используя полученные значения ситуаци-

онных переменных, можно на основании срав-

нительной оценки предложений предприятия 

требованиям рынка (t
рын

 — время длительности 

стадии жизненного цикла информационного 

продукта, диктуемое рынком, t
пред

 — время, в те-

чение которого продукт предприятия находится 

на каждой стадии жизненного цикла, К
рын

 — пока-

затель среднерыночной конкурентоспособности 

информационного продукта, К
пред

 — показатель 

конкурентоспособности информационного про-

дукта предприятия) построить матрицу марке-

тинговых стратегий (табл. 1).

Таблица 1

Матрица определения маркетинговой стратегии 
предприятия в сфере информационного бизнеса

К
рын

 = К
пред

К
рын

 < К
пред

К
рын

 << К
пред

t
рын

 = t
пред

Стратегия снижения цены, 

реклама, убеждающая в пре-

имуществе данного инфор-

мационного продукта перед 

конкурентными продуктами, 

стимулирование сбыта (удер-

жание своей доли рынка) 

Стратегия 

адаптации 

продукта к 

требованиям 

потребителей, 

широкая ре-

клама инфор-

мационного 

характера 

(расширение 

рынка) 

t
рын

 < t
пред

Стратегия усиления актив-

ности рекламы в отображе-

нии разнообразных свойств 

информационного продукта 

для различных сегментов 

рынка, разработка новых 

каналов сбыта, поиск новых 

сегментов рынка (углубление 

рыночных позиций) 

Как можно видеть из табл. 1, каждой фазе 

жизненного цикла информационного продук-

та соответствует своя маркетинговая стратегия. 

Применение маркетинговой стратегии осущест-

вляется в рамках определенного типа органи-

зационной структуры предприятия в целом и 

его организационных звеньев. Преимущества 

реализации каждой из стратегий специально 

организованным отделением (дивизионом) за-

ключаются в том, что обеспечивается большая 

гибкость и более быстрая реакция на изменения 

рыночных условий и возможность организации 

«центров получения прибыли», активно работа-

ющих на повышение эффективности.

Основным способом реализации маркетин-

говой стратегии выступают маркетинговые меро-

приятия, которые, в свою очередь, определяются 

маркетинговыми расходами, эффективность ис-

пользования которых отражается в модели про-

гнозирования эффективности внедрения марке-

тинговых мероприятий предприятиями в сфере 

информационного бизнеса. Целью реализации 

данной модели является возможность непрерыв-

ной оценки влияния маркетинговых мероприятий 

на изменение доли рынка с учетом этапа жизнен-

ного цикла программного продукта. Результатом 

реализации выступает разработка стратегии мар-

кетингово-ориентированного управления.

Последовательность указанных этапов мож-

но представить в виде интегрированной модели 
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системы маркетингово-ориентированного управ-

ления предприятием (рис. 1).

информационного бизнеса обеспечивает адап-

тивность организационной структуры предпри-

ятия к условиям его функционирования.

Выводы. Сочетание методов экономико-

математического моделирования с принципа-

ми ситуационного подхода и интегрированного 

маркетинга в создании интегрированной модели 

системы маркетингово-ориентированного управ-

ления предприятием в сфере информационного 

бизнеса позволяет разрабатывать маркетинговую 

стратегию предприятия и внедрять маркетин-

говые мероприятия, предоставляющие возмож-

ность за короткий промежуток времени значи-

тельно улучшить экономические показатели.
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Рис. 1. Интегрированная модель системы 

маркетингово-ориентированного управления 

предприятием в сфере информационного бизнеса

На рис. 1 введены следующие переменные:

р
рын

, р
пред

 — среднерыночная цена на информаци-

онный продукт и цена предприятия соответственно;

V
рын

, V
пред

 — среднерыночный объем реализа-

ции информационного продукта и объем реали-

зации предприятия соответственно;

N
рын

, N
пред

 — среднерыночные характеристи-

ки информационного продукта и характеристики 

предприятия соответственно;

t
рын

, t
пред

 — среднерыночная длительность ста-

дии жизненного цикла информационного про-

дукта и время, в течение которого продукт пред-

приятия находится на каждой стадии жизненного 

цикла, соответственно;

K
рын

, K
пред

 — показатель среднерыночной кон-

курентоспособности информационного продукта 

и показатель конкурентоспособности информа-

ционного продукта предприятия соответственно;

1

m

i
i

c

  — маркетинговые расходы на i-е меро-

приятие;

1

m

i
i

E

  — критерий эффективности внедрения 

i-го маркетингового мероприятия.

Предложенный подход к разработке инте-

грированной модели системы маркетингово-ори-

ентированного управления предприятием в сфере 
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СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ 
ПІДПРИЄМСТВ В ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація. Організація еколого-економічної діяльності на підприємстві потребує удосконалення системи 

матеріального та морального стимулювання працівників. Пошуку таких важелів і присвячена ця стаття.

Ключові слова: мотивація праці, матеріальне та моральне стимулювання праці, форми господарюван-

ня, еколого-економічна діяльність.

Summary. Organization of ecologicaly — economic activity in the enterprise requires the improvement of system 

of material and moral stimulation of employees. This article is devoted to the search of such instruments.

Key words: labour motivation, material and moral stimulation of work, forms of economic management, ecologi-

caly — economic activity.

Постановка проблеми. Кінцевий результат 

господарської діяльності підприємства залежить 

від наявності у нього ресурсів та ефективності їх 

використання, який визначається, в першу чергу, 

відношенням людей до праці, формами та мето-

дами трудової мотивації. У процесі вирішення за-

значеної проблеми керівництво підприємств най-

частіше забуває про людський фактор. А від праці 

кожної окремої людини залежить успішна еконо-

мічна діяльність країни в цілому.

Особливе місце в цьому питанні займає пи-

тома вага витрат на природоохоронну діяльність, 

яка необхідна для заохочення, стимулювання, мо-

тивації робітників та їх виробничих ініціатив.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-

дженню питань матеріального стимулювання пра-

цівників підприємств присвячені численні роботи 

вітчизняних та зарубіжних авторів, зокрема це пра-

ці В. Г. Воронкової, А. Г. Беліченка, О. М. Попова, 

А. С. Кудрявцева, В. Н. Ковальова, Л. Л. Єськова, 

І. Н. Черненка, Я. Н. Пунського та ін.

Мета статті — проаналізувати стан стимулю-

вання працівників стосовно підвищення органі-

зації їх роботи в напрямку еколого-економічної 

діяльності.

Виклад основного матеріалу. Стосовно визна-

чення терміна «мотивація», то це процес впливу 

на людину з метою спонукання її до конкретної 

дії через пробудження в ній певних мотивів. З по-

зиції організації виробництва, мотивація — це 

процес управління працею людини через систему 

матеріальних і моральних важелів (заробітної пла-

ти, организації матеріального заохочення, пре-

міювання). Ефективність управління здебільшого 

залежить від того, наскільки успішно вживаються 

мотиваційні заходи. Стимулювання тим і відрізня-

ється від мотивації, що виступає засобом, за допо-

могою якого можливо здійснювати мотивування.

Як уже відомо, зміна економічної та поли-

тичної ситуації в Україні одночасно внесла як 

великі можливості, так і серйозні загрози для 

кожної особистості щодо її існування, тобто вне-

сла значну долю невизначеності в життя кожної 

людини. Управління людськими ресурсами у цій 

ситуації, підвищення його якісних характерис-

тик набувають особливого значення, дозволяють 

узагальнити та реалізувати цілу низку заходів 

пристосування людини до зовнішніх умов, ура-

хування чинників особистості у побудові систе-

ми управління трудовими ресурсами.

Будь-яка діяльність людини зумовлена його 

реально існуючими проблемами. Тому вони по-

риваються або чогось досягнути, або чогось уник-

нути. У зв’язку з цим мотивована діяльність — це 

зумовлені внутрішніми спонуканнями дії люди-

ни, які спрямовані на досягнення особистих ці-

лей, реалізацію власних інтересів. У такого роду 

діяльності працівник сам визначає форму й міру 

своїх дій в залежності від внутрішніх спонукань та 

умов зовнішнього середовища.

Мотивація праці спонукає працівника до за-

доволення своїх потреб через трудову діяльність. 

До структури мотиву праці входить:

— потреба, яку хоче задовольнити працівник;

— благо, спроможне задовольнити цю потребу;

— трудова дія, необхідна для отримання благ;

— ціна (витрати матеріального та морального 

характеру, пов’язані зі здійсненням трудової дії).

Мотиви праці з’являются у той час, коли 

в розпорядженні підприємства (або суб’єкта 

управління) є необхідний набір благ, відповід-

ний соціально зумовленим потребам людини. 

Для одержання цих благ потрібні трудові зусилля 

працівника. Саме трудова діяльність відкриває 

можливість працівнику отримати ці блага з най-

меншими матеріальними й моральними витрата-

ми, ніж інші види діяльності.

Усі мотиви діяльності людей зазвичай по-

діляються на економічні та неекономічні. Суть 

економічних мотивів полягає в тому, що люди в 

результаті виконання вимог, які пред’являє органі-

зація, отримують визначені матеріальні вигоди, які 

покращуюють їх майновий стан. Останні можуть 

бути прямими (грошовий прибуток) або непрями-
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ми, які полегшують отримання прямих (додатко-

вий вільний час, що дає змогу заробляти в іншому 

місці). Мотив праці з’являється лише тоді, коли 

робота є якщо не єдиною, то щонайменше осно-

вним джерелом отримання благ.

У діяльності людини мотивація здійснює 

вплив на зусилля, старанність, наполегливість, 

спрямованість, сумлінність.

Мотиви праці дуже різноманітні. Вони роз-

різняються:

— за потребами, які людина хоче задовольни-

ти через трудову діяльність;

— за благами, необхідними людині для задо-

волення своїх потреб;

— за рівнем ціни, яку працівник готовий за-

платити за отримання необхідних благ. Але в усіх 

цих випадках задоволення потреб обов’язково 

пов’язане з трудовою діяльністю.

Все різноманіття мотивів праці являє у своїй 

сукупності єдину систему. Існують мотиви: зміс-

товності праці, його корисності, статусні мотиви, 

мотиви, пов’язані зі суспільним визнанням жит-

тєвої трудової діяльності, мотиви, орієнтовані на 

визначену інтенсивність роботи, тощо.

Чим більше різноманітних потреб задоволь-

няє людина через свою працю, чим різноманіт-

ніше будуть доступні їй блага, чим меншу ціну в 

порівнянні з іншими видами діяльності їй дове-

деться за це платити, тим суттєвіша роль праці в її 

житті й тим, звичайно, вища її трудова активність. 

Отже, стимулами можуть служити будь-які бла-

га, що задовольняють ключові потреби людини, 

якщо їх придбання припускає трудову діяльність. 

Благо стає стимулом праці, якщо воно формує 

мотив праці. У цьому сенсі стимулювання праці 

приспускає утворення таких умов, в яких активна 

ефективна трудова діяльність, що надає визначе-

ні, заздалегідь зафіксовані результати, перетво-

рюється у необхідну умову задоволення важливих 

соціально зумовлених потреб пра цівника, форму-

вання у нього мотивів праці.

Стимулювання праці є ефективним тільки 

тоді, коли органи управління здатні домагатися 

й підтримувати той рівень якості роботи, за який 

вони платять. Отже, мета стимулювання не в тому, 

щоб просто спонукати людину працювати, а й 

змусити її робити це краще того, що передбачено 

трудовими відносинами.

Мотивація праці є основою високопродук-

тивної роботи та виступає базою і сутністю тру-

дового потенціалу працівника, всієї сукупності 

його властивостей, які впливають на виробничу 

діяльність. Потенціал праці формується зі психо-

фізіологічного потенціалу здатностей та нахилів 

людини, стану її здоров’я, рівня працездатності, 

типу нервової системи, а також потенціалу осо-

бистості. В єдності здатностей та можливостей 

особистості мотиваційний потенціал відіграє роль 

пускового механізму, який визначає, які здібності 

та в якій мірі працівник має розвивати й застосо-

вувати у процесі трудової діяльності.

Як зазначила В. Г. Воронкова з співавторами, 

результати праці залежать від природних здатнос-

тей та здобутих навиків праці, але саме мотивація є 

джерелом трудової діяльності особистості [1].

Система стимулювання трудовой активнос-

ті, що існувала у СРСР, виявилася недостатньо 

ефективною та стала однією з причин кризи пра-

ці, а в кінцевому результаті — знищення еконо-

мічного соціалістичного способу виробництва. 

Незважаючи на найбагатіші природні ресурси та 

величезні капіталовкладення в основні фонди, 

керівництво країни опинилося в кризовій ситу-

ації. Це сталося також через те, що сама система 

стимулювання виходить з основного принципу 

вигідності дешевої праці.

З’ясувалося, що так звана дешева праця ви-

явилася малопродуктивною, бо вона відтворює 

противника низької кваліфікації, граничного 

його потенціалу, який не сприймає можливості 

заробляти більше шляхом збільшення продуктив-

ності праці. Такий підхід в корені душив ініціати-

ву, заважав розвитку науково-технічного прогре-

су, зумовлював низький рівень організації та умов 

праці. Такий стан призводив до прискореного 

погіршення здоров’я, зниження працездатності 

людини. Дешева праця та пов’язаний з нею низь-

кий рівень життя призводить працівника до втра-

ти відповідальності не тільки перед суспільством, 

але й перед самим собою, оскільки у такій ситуації 

йому нема чого втрачати.

На жаль, спонукання до дешевої праці збері-

глося й у перехідний до ринку період, особливо під 

час загострення економічної кризи, тому можна 

зазначити, що трудова свідомість сьогодні характе-

ризується відчуженням праці у суспільному вироб-

ництві. Це зумовлено наступним:

— праця у суспільному виробництві у сучас-

них українських умовах не завжди здатна забезпе-

чити нормальний рівень життя;

— зберігається низький рівень трудової та ви-

робничої дисципліни;

— обмеження мотивів поведінки працівни-

ка у більшості трудящих практично позбавляє їх 

можливості вільного вибору місця прикладання 

праці, ступеня інтенсивності праці;

— багато керівників часто орієнтуються на 

виконавчого та безвідмовного працівника замість 

того, щоб робити ставку на високопрофесійних та 

ініціативних спеціалістів;

— зазвичай відсутня ефективна система сти-

мулів праці, оскільки вона особливо пов’язана з 

корпоративними інтересами всього колективу.

У результаті відчуження праці стало харак-

терною рисою трудової пасивністі. Робота у су-

спільному виробництві багато в чому загубила 
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престиж, перестала бути соціально значимою 

цінністю. Суспільна атмосфера, в якій активі-

зація працівників все більше пов’язується з ма-

теріальною та майновою зацікавленістю, тільки 

формується. Тому треба врешті решт зробити це 

нормою життя, щоб розмір прибутків залежав від 

ефективності праці.

Зараз різко збільшилася кількість працівни-

ків, які вважають, що оплата їх праці несправед-

лива як у відношенні до свого трудового внеску, 

так і у відношенні до оплати інших працівників. 

При загальному рості заробітків стимулююча 

функція оплати праці зменшилася, тобто змен-

шилася матеріальна зацікавленість у підвищенні 

ефективності праці.

Формування нових форм господарювання 

призвело до появи проблем у сфері оплати праці, у 

той час, коли для зміцнення господарського стану 

підприємств необхідний пошук шляхів підвищен-

ня ефективності виробництва. У процесі впрова-

дження ринкових підходів до формування нової 

системи оплати праці й переводу підприємств на 

повне або часткове володіння власністю треба ство-

рити систему стимулювання працівника до творчої 

праці. Оновлення механізму стимулювання, яке 

відбувається на деяких підприємствах, зазвичай не 

доводиться до кожного конкретного працівника. 

Умови, в які поставлений сучасний український 

працівник, не дозволяють йому, використовуючи 

власний досвід майстерності, суттево підвищити 

свій заробіток. Це зумовлено зберіганням раніше 

складених принципів оцінки працівника у межах 

тарифної системи, орієнтованої на середні стан-

дарти, нормування кваліфікації, роботи, профе-

сійної типізації, які перечать самому змісту ринку. 

Адже він вимагає заради зростання ефективності 

посилення стимулювання для розкриття й повно-

го використання творчих здібностей людей в усіх 

сферах діяльності прогресивних економічних пе-

ретворень. Отже, стан трудової мотивації сьогодні 

характеризуєтся наступними ознаками:

— загальна трудова пасивність;

— низька вагомість суспільних мотивів пра-

ці, службового, професійного та кваліфікаційно-

го росту;

— визначення соціального статусу особис-

тості здебільшого через нетрудові ознаки;

— бажання мати стабільну, високооплачувану 

роботу, що забезпечує необхідний рівень потреб, 

але з невисокою інтенсивністю праці.

Такий стан трудової мотивації свідчить про 

наявність трудової кризи. Розвиток трудової ак-

тивності, такий необхідний в умовах ринку, при-

пускає зняття гальма, що пригнічує ініціативність 

людей. Для ефективної функціонуючої ринкової 

економіки потрібний інший тип працівника — 

орієнтованого на максимальні досягнення в праці, 

який бере на себе всю відповідальність не тільки за 

свою долю, але й за долю спільної справи, яку до-

бре знає, свої права й обов’язки та розраховує перш 

за все на власні сили. Саме такий працівник нала-

штований на підвищення своєї кваліфікації. Він є 

зобов’язаним і сумлінним, здатним до цілеспря-

мованої інноваційної діяльності. У зв’язку зі здій-

сненим переходом економіки України на ринкові 

умови господарювання розмір заробітку працівни-

ка здебільшого визначається його особистим тру-

довим внеском до результату колективної праці.

Організація еколого-економічної діяльності 

підприємства сприяє нормалізації умов життєдіяль-

ності, відповідно — підвищенню загальної ефек-

тивності роботи підприємства. Отже, в нинішній 

час виробнича діяльність має відповідати екологіч-

ним стандартам. Від цього залежить конкуренто-

спроможність продукції на вітчизняному та іно-

земних ринках, привабливість її для покупців, 

зацікавленість інвесторів підприємством тощо. 

Взагалі для успішної діяльності сьогоденного про-

мислового підприємства «зелений» імідж відіграє 

велику роль. Але відомо, що природоохоронна ді-

яльність потребує фінансування, великих грошових 

вкладень, що більшою мірою призводить до по-

дорожчання виробництва. До того ж в Україні, де 

еколого-економічна діяльність є відносно новою, 

ії становлення затримується кризовим станом віт-

чизняної промисловості, а отже, підприємства не 

мають достатніх коштів для організації всього необ-

хідного обсягу природоохоронних заходів. У цьому 

напрямі зараз робляться невеликі поступові кроки. 

На підприємствах організовуються відділи охорони 

навколишнього середовища, встановлюється очис-

не обладнання, розробляються природоохоронні 

заходи для зменшення тиску на довкілля, втілюють-

ся в життя природоохоронні технології тощо.

Стає зрозумілим, що можливість формуван-

ня позитивного стану трудової мотивації в умовах 

підприємства залежить від створення та наявності 

умов прояву трудової ініціативи. Виходячи із цьо-

го, еколого-економічна діяльність (ЕЕД) підпри-

ємства, як елемент його господарської діяльності, 

повинна розглядатися з трьох сторін:

по-перше, як основна діяльність, якщо підпри-

ємство функціонує на ринку товарів і технологій, 

призначених для вирішення екологічних проблем;

по-друге, як інша операційна діяльність, 

якщо підприємство діє на товарному ринку згідно 

зі спеціалізацією, але відповідно до законодавства 

щодо охорони навколишнього середовища здій-

снює природоохоронні заходи у взаємозв’язку з 

основною діяльністю;

по-трете, як надзвичайна діяльність, якщо 

корпорація фактично здійснила екологічний захід 

через надзвичайні умови або обставини.

У всіх трьох випадках утворення фінансового 

результату діяльності підприємства регламенту-

ється Положенням (стандартом) бухгалтерського 
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обліку (П(С)БО) «Звіт про фінансові результати». 

Виходячи зі звіту, ми можемо розрахувати вже 

фактичний ефект від ЕЕД. На практиці актуаль-

ним виступає не розрахунок фактичного ефекту, 

а доказ можливого ефекту в ув’язці з ефектив-

ністю всієї фінансово-господарської діяльності. 

З урахуванням тієї обставини, що підприємство 

постійно потребує коштів, які необхідні для фі-

нансування поточної діяльності, важливим ви-

ступає обґрунтування їх залучення, у тому числі й 

для фінансування природоохоронної діяльності. 

У цьому випадку необхідно:

по-перше, визначити джерело фінансування 

природоохоронного заходу;

по-друге, довести здатність підприємства по-

вернути отримані кошти;

по-третє, сформувати програму рентабель-

ної діяльності підприємства на період викорис-

тання позикових коштів для фінансування еко-

логічного заходу.

На нашу думку, ці дії можна здійснити за до-

помогою алгоритму вибору стратегії корпоратив-

ного фінансування, що передбачає проходження 

наступних етапів.

1 етап — визначення мети фінансово-гос-

подарської діяльності корпорацій (зокрема 

шляхом встановлення приросту виручки від ре-

алізації і прибутку корпорації на основі резуль-

татів операційного аналізу та анализу фінансо-

вих коефіцієнтів).

2 етап — розрахунок надлишку або нестачі 

загальної кількості оборотних коштів корпорації, 

необхідних для фінансування її діяльності, зо-

крема шляхом розрахунку та аналізу показників 

фінансової стійкості, які виступають складови-

ми елементами загальної методики економічного 

аналізу. Виявлення нестачі засобів свідчить про 

наявність реальної потреби корпорації в додатко-

вих фінансових ресурсах, а надлишку — про від-

сутність такої потреби.

3 етап — обґрунтування джерел додаткового 

фінансування. Тут можуть бути 2 ситуації, а саме:

— у разі виявленої потреби в засобах або ви-

значення прогнозних величин показників фінан-

сово-господарської діяльності корпорації;

— у разі відсутності потреби в засобах.

У першому випадку таким чином можуть 

бути використані джерела фінансування елемен-

тами вкладеного капіталу (капіталізований чис-

тий прибуток і засоби, привернуті як фінансові 

інвестиції), кредити банків, засоби, привернуті за 

наслідками емісії і продажу векселя, засоби, аван-

совані до основних фондів і привернуті на умовах 

фінансового лізингу.

У другому випадку на базі результатів деталь-

ного операційного аналізу розраховуються про-

гнозні (планові) величини корпоративного при-

бутку і виручки від реалізації.

4 етап — розрахунки фінансових планів і 

складання платіжних календарів. У випадках фі-

нансових інвестицій або вексельного кредиту 

проводяться також емісійні обґрунтування.

5 етап — розрахунок терміну окупності фі-

нансових вкладень і визначення згідно платіжно-

му календарю величини приросту власних обо-

ротних коштів корпорації.

З урахуванням того, що метою фінансово-

господарської діяльності підприємства виступає 

збільшення прибутку, то обґрунтування стратегії 

фінансування у нашому випадку здійснюється з 

другого етапу, оскільки велика вірогідність того, 

що підприємство вимушено буде привертати по-

зикові засоби для фінансування поточної діяль-

ності та екологічного заходу.

У випадку, якщо ЕЕД входить до складу осно-

вного виду діяльності підприємства, то економіч-

ним ефектом від неї виступає сума чистого при-

бутку (ЧП) від звичайної діяльності.

У випадку, якщо ЕЕД знаходиться у складі ін-

шої операційної діяльності підприємства, то еконо-

мічний ефект розраховується за трьома формами:

1. У вигляді економії інших операційних витрат 

(Еоп.(Роп.)) організації на суму несплачених штра-

фів за забруднення навколишнього середовища і 

відповідного приросту чистого прибутку (Дчп):

 Еоп.(Роп.) = ЕР(Роп.)1 – ЕР(Роп.)2,

де ЕР(Роп.)1 — величина екологічних витрат у 

складі інших операційних витрат з урахуванням 

сплачених штрафів за забруднення навколишньо-

го середовища;

ЕР(Роп.)2 — величина екологічних витрат у 

складі інших операційних витрат з урахуванням 

відсутності необхідності сплати штрафів за за-

бруднення навколишнього середовища.

 ДЧП = (Доп. – Роп.скор.) – Мр,

де Роп.скор. — скорегована (зменшена) на вели-

чину Еоп.(Роп.) сума інших операційних витрат;

Мр — донарахований податок на прибуток.

2. У вигляді доходів від продажу екологічної 

технології або надання послуг подібного характе-

ру (ЕД(Доп.), причому вказані доходи забезпечу-

ють приріст (ЛДоп.):

 ЛДоп. = (ЕД(Доп.) + Доп.) – Доп.

3. У вигляді приросту ЧП у динаміці (ДЧПш), 

якщо екологічні штрафи стягувалися безпосеред-

ньо з прибутку:

 ДЧПш = ЧПбш – Чпш,

де ЧПбш — за період після проведення екологічно-

го заходу, за наслідками реалізації якого підприєм-

ство припинило сплачувати екологічні штрафи;

ЧПш — за період сплати екологічних штрафів, 

тобто передуючий проведенню екологічного заходу.
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У випадку, якщо ЕЕД підприємства — надзви-

чайна, то ефектом від неї слід вважати надзвичай-

ний чистий прибуток (Чпчр):

 ЧПчр. = (Дчр. – Рчр.) – Мр,

де: Дчр. — сума доходів від надзвичайної ЕЕД;

Рчр. — сума витрат від надзвичайної ЕЕД;

Мр — податок на прибуток від надзвичайної 

діяльності.

Таким чином, ЕЕД підприємства, як елемент 

його господарської діяльності, дозволить йому 

підняти ефективність свого виробництва.

Таким чином, з урахуванням зазначених ета-

пів і заходів може бути впроваджений якісно новий 

етап організації еколого-економічної діяльності 

підприємства, який може бути досягнутий у тому 

числі і шляхом подолання кризи праці, що, у свою 

чергу, можливе тільки через підсилення мотивації 

персоналу. Отже, чинники екологічної небезпеки 

можна враховувати у процесі визначення величи-

ни заробітної плати. Пропозиції та власні розробки 

щодо організації і впровадження природоохорон-

них заходів можна враховувати у сумі преміальних 

виплат у складі додаткової заробітної плати.

Як відомо, в основі мотивації праці лежить 

заробітна плата. Її рівень залежить не тільки від 

кількості і якості витраченої праці, а і від багатьох 

соціальних і економічних обставин, які постійно 

змінюються. Відповідно, змінюються погляди на 

сутність і форми розподілу заробітної плати, які 

панують в економічній теорії і практиці.

Досить зазначити, що з розвитком ринко-

вих умов виробництва, переходом до нових форм 

власності на засоби виробництва та його суспіль-

ної організації, зростанням економічного рівня 

виробництва виникли нові підходи до трактуван-

ня сутності заробітної плати як економічної кате-

горії. Зокрема, за наявності загально-державної 

власності і планово-админістративної системи 

управління виробництвами і галузями сутність 

зарабітної плати розглядалась як частка засобів 

споживання, виділених державою у фонд осо-

бистого споживання. Ось як, наприклад, сутність 

заробітної плати була розкрита в основному на 

той час підручнику з економіки праці, який ви-

пущено видавництвом «Профвидав» за редакцією 

проф. Л. С. Кудрявцева: «Заробітна плата у СРСР 

є частиною сукупного суспільного продукту, ви-

діленого державою для задоволення особистих 

потреб трудящих і розподіляємого серед робіт-

ників і службовців переважно в грошовій формі 

відповідно до кількості та якості витраченої ними 

праці [2, с. 219]. Тобто основним критерієм, який 

регулював рівень заробітної плати, є економічна 

можливість держави виділяти засоби існування 

працівників у фонд особистого споживання. За 

цим визначенням виявляється ступінь експлуата-

ції трудящих, тому що відповідність рівня оплати 

кількості та якості праці мала умовний характер 

через те, що встановлений рівень оплати праці 

того часу не відповідав вартості робочої сили.

Зі зміною соціальних умов праці в ринко-

вому виробництві відбуваються й зміни у визна-

ченні сутності зарабітної плати. Так, згідно із За-

коном України «Про оплату праці»: «Заробітна 

плата — це винагорода, обчислена, як правило, 

у грошовому вираженні, яку за трудовим дого-

вором власник або уповноважений ним орган 

виплачує працівнику за виконану ним роботу. 

Розмір заробітної плати залежить від складності, 

умов виконуваної роботи, професійно-ділових 

якостей працівника, результатів його праці та 

господарської діяльності підприємства» [3].

Новим у визначенні сутності заробітної плати в 

порівнянні з підручником «Економіка праці» за ре-

дакцією проф. А. С. Кудрявцева є те, що визнається 

її ринковий характер (договір з роботодавцем), на-

прями її диференціації (складність і умови роботи, 

професійно-ділові якості), а також залежність від 

рівня оплати праці та результатів господарської ді-

яльності підприємства. Залишаються невраховани-

ми такі характерні риси заробітної плати, як найма-

ний характер праці, умови ринку праці (попит та 

пропозиція робочої сили, умови найму, конкурен-

ція на ринку праці та система її оплати). Не визна-

чено також відношення держави до співвідношення 

заробітної плати і рівня ціни робочої сили.

На наш погляд, більш науково обґрунтоване 

визначення сутності заробітної плати у сучасний 

період надав проф. В. М. Ковальов [4], згідно з яким 

зміст заробітної плати визначено як «...встановлену 

за трудовим договором ставку заробітної плати най-

маному працівнику, рівень якої диктується умовами 

ринку праці: вартістю робочої сили, умовами най-

му, попитом, пропозицією і конкуренцією, рівнем 

кваліфікації і спеціалізації працівника, системами 

стимулювання й успішністю самої праці».

Ось як коментує автор свої положення:

1. В основі ціни робочої сили, яка реалізується 

на ринку праці, є потрібний фонд особистих жит-

тєвих засобів, необхідних для відтворення робочої 

сили працівника. В основі ж частки працівника у 

фонді споживання суспільства є фонд життєвих за-

собів, створений сукупною працею і спрямований 

суспільством на особисте споживання трудящих.

2. Ціна робочої сили ніколи не дорівнює 

вартості фонду особистих життевих засобів. Під 

впливом попиту та пропозиції вона відхиляється 

від нього. Частка ж працівника у фонді споживан-

ня суспільства завжди еквівалентна його трудово-

му внеску, оскілки міра праці і споживання мають 

тотожні одиниці виміру.

3. Ціна робочоі сили визначається на ринку 

праці до виробництва у вигляді ставки заробітної 

плати. Частка працівника у фонді споживання 

суспільства завжди визначається після процесу ви-
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робництва, за його результатами. Формою необхід-

ного продукту є заробітна плата, пенсії, допомоги, 

стипендії, допомога з безробіття тощо [5, с. 132].

Слід пам’ятати, що зміст заробітної пла-

ти розкривається у функціях, які вона виконує. 

Основними з них, що обслуговують стимулюючу 

систему, є відтворювальна і стимулююча функції.

Відтворювальна функція повинна забезпе-

чувати рівень оплати, еквівалентний вартості ро-

бочої сили. Робоча сила є специфічним товаром, 

вартість якого визначається робочим часом, необ-

хідним для його відтворення. Нижчу, мінімальну 

межу вартості робочої сили утворює вартість жит-

тєвих засобів, без систематичного притоку яких 

людина не взмозі відновлювати життедіяльний 

процес. Конкретним вираженням вартості робо-

чої сили стає її ціна, яка в залежності від попиту 

та пропозиції на ринку праці коливається навко-

ло вартості робочої сили. На її рівень впливають: 

соціально-економічні умови, ціни на споживчі 

товари, попит-пропозиція на ринку праці, зміна 

соціальних умов у державі тощо.

Стимулююча функція заробітної плати об-

слуговується системою показників і методів зао-

хочення працівників до підвищення ефективнос-

ті їхньої праці, результати якої відхиляються від 

нормативних у бік покращення. Останнім часом 

методи стимулювання індивідуальних, колектив-

них результатів праці розвиваються і представля-

ють ту сферу, в якій знаходять своє відображення 

і результати еколого-економічної діяльності пра-

цівників. Саме в цій сфері форми, види і системи 

заробітної плати, організації виробництва, нор-

мування праці тощо найбільш тісно пов’язуються 

між собою. Як відомо, система матеріального 

стимулювання працівників — власників машино-

будівних корпоративних підприємств практично 

нічим не відрізняється від системи стимулювання 

праці в умовах державних підприємств. Стосовно 

стимулювання ЕЕД працівників взагалі не визна-

чено будь-яких напрямів підвищення зацікавле-

ності в розробці та реалізації екологічних заходів і 

проектів в умовах корпорацій.

Висновок. Таким чином, в умовах діяльності 

корпоративних машинобудівних підприємств сис-

тема матеріального стимулювання ЕЕД працівників 

відсутня, що вказує на відсутність впливу корпо-

ративних відносин на результати всієї операційної 

діяльності та на відсутність якісного, методичного 

забезпечення процесу стимулювання праці.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТЬ «РОБОЧА СИЛА» І «ТРУДОВІ РЕСУРСИ» 
В ЕКОНОМІЦІ

Анотація. У статті висвітлено теоретичні підходи до визначення сутнісних характеристик трудових 

ресурсів і робочої сили в економіці. На основі проведеного аналізу визначена їх роль у сучасному ринковому 

середовищі.

Ключові слова: робоча сила, трудові ресурси, людина праці, економічно активне населення, суспільне 

виробництво.

Summary. The article deals with theoretical approaches to defining the essential characteristics of human 

resources and labor in the economy. Based on the analysis of their role in today’s market environment.

Key words: workforce, labor resource, human labor, the economically active population, social production.

Постановка проблеми. Результативність 

функціонування економічної формації визна-

чається безліччю продуктивних факторів (при-

родних ресурсів, робочої сили, капіталу) та їх 

досконалістю, які виступають як потенційна 

спроможність та спонукальні чинники енергійної 

підприємницької діяльності суб’єктів господарю-

вання і стимулів трудової діяльності працівників, 

що реалізуються у кожній економічній системі — 

об’єднуючій ланці між природою (з її природни-

ми ресурсами) і людиною (з її продуктивною здат-

ністю генерувати робочу силу і капітал).

З характерним перебігом часу, демократи-

зацією суспільного життя, індустріалізацією та 

технічним прогресом виробництва змінюється ін-

терес до людини з її світосприйняттям, усвідомле-

ністю і ціленаправленістю поведінки. Така дійова 

активізація людського фактора набуває рівня на-

укового пізнання з проявом рис комплексності: 

біологічної, соціальної, економічної, творчої. Ви-

значальним фактором у цьому єднанні є робоча 

сила як економічний аспект природи людини, а 

її результативність та ефективність визначають всі 

якості працівника — носія трудових відносин.

Кваліфікована робоча сила, поряд із капіта-

лом, відіграє стратегічно важливу роль перетво-

рення природи і суспільства, відтворення вироб-

ництва, виробничих сил і суспільних відносин.

Ринковий поступ суспільства змінює погляд 

на сутність поняття «робоча сила», що в законодав-

чому та науковому її понятті формує певні трудові 

відносини, де поряд із традиційним кількісним ас-

пектом та віковою структурою населення визначає 

соціально-економічну категорію «трудові ресур-

си», які виникли за конкретних виробничих умов. 

Внаслідок чого економічна суть понять «робоча 

сила» і «трудові ресурси» в деяких наукових працях 

ототожнюються, що не має достатнього пояснення 

і породжує певні дефініції такого трактування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мето-

дології визначення рівня людського розвитку при-

свячені глибинні дослідження провідних вчених-

економістів, починаючи від фундатора поняття 

«робоча сила» та її ціни К. Маркса до сучасних 

зарубіжних і вітчизняних науковців: Т. І. Заслав-

ської, О. І. Ожерельєва, Б. А. Райзберга, Е. В. Ка-

симовського, Л. Ш. Лозовського, Н. К. Долгушкі-

на, В. Г. Новикова, Д. П. Богині, О. А. Грішнової, 

Л. І. Михайлової, П. М. Макаренка, Г. Бартель-

са, М. Боона, В. Хоффмана, Г. Тена та ін., з до-

слідженнями економічної природи виникнення 

і становлення робочої сили та трудових ресурсів 

як складової сукупного капіталу підприємства чи 

країни в цілому. Внаслідок чого зведення понять 

«трудові ресурси» і «робоча сила» до механічної 

сукупності населення праце здатного віку одними 

дослідниками або поєднання з обґрунтуванням 

соціально-класової їх сукупності іншими не зна-

ходить в собі єдності думок.

Метою статті є дослідження теоретичних під-

ходів до існуючих понять «трудові ресурси» та 

«робоча сила» із визначенням їх ролі в економіці 

за умов ринкового господарювання.

Виклад основного матеріалу. Загальна теорія про-

цесів виробництва і виробничих відносин свідчить 

про зростаючу увагу до ролі і призначення не уречев-

леного накопичення капіталу в розвитку суспільства, 

а саме в залученні і використанні людського чин-

ника — трудові ресурси, які є результатом фізичної 

та інтелектуальної праці з ціллю накопичення ма-

теріальних благ країни чи регіону. Але такий макро-

економічний показник, як накопичення національ-

ного багатства, не може виступати повною мірою та 

адекватною характеристикою суспільного розвитку, 

оскільки при цьому важко визначити рівень роз-

витку трудового капіталу у соціально-економічній 

формації. Тому під час аналізу результатів розвитку 

будь-якого виробничого процесу нагальною умовою 

постає обов’язкове врахування людського чинника 

як концептуальної умови суспільного розвитку, чим 

і пояснюється провідне значення трудових ресурсів і 

робочої сили в економіці.
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Економіка і людина є провідною ідеєю по-

літекономії, і надмірне спрощення ролі людини 

в економічному розвитку, приниження її своєрід-

ності породжує догматизм і бюрократію. Але еко-

номічна наука більше цікавиться не поведінкою 

людей, а економічними показниками, апелюючи 

до «людини економічної» — агента економічної 

діяльності, а не людини біологічної, що, за визна-

ченням Гегеля, при створенні успішних моделей 

за принципом «за інших рівних умов» людський 

чинник виступає взаємопов’язуючою ланкою 

економіки і виробничих відносин, при цьому 

сама людина (суб’єкт таких дій) виноситься за 

рамки без розгляду її природного генезису і роз-

витку у відношенні до економіки.

Розвиток робочої сили в суспільстві і трудових 

ресурсів має як певну схожість процесів (трудові 

ресурси є частиною суспільства), так і певні відмін-

ності. Ознакою макроекономічного розвитку тру-

дових ресурсів є вдосконалення виробничої сили 

праці для збереження і відтворення життя. Розвиток 

суспільства — вдосконалення людських сил взагалі. 

Сутність цих процесів — розвиток багатства люд-

ської природи як самоціль, але його безумовним 

підґрунтям завжди виступає відтворення робочої 

сили, носія трудових ресурсів, які визначають багат-

ство суспільства і виступають рушійним чинником 

економічного розвитку будь-якої формації. Вище-

названі процеси нерозривно взаємопов’язані між 

собою і доповнюють один одного.

При цьому необхідно зазначити, що термін 

«ресурс», у сучасному його розумінні — це «мате-

ріальний засіб, цінність, запаси, кошти, які в разі 

потреби можна використати» [1, с. 762]. Звідси тру-

дові ресурси можна вважати своєрідним «запасом 

праці», величиною «від загальної кількості трудо-

вих ресурсів та їхніх якісних параметрів» [2, с. 18], з 

їх носієм «робоча сила» та економічним підґрунтям 

«робочий час» — необхідним для виконання праці.

Трудові ресурси будь-якого суб’єкта госпо-

дарювання необхідно розглядати двояко: робоча 

сила — продукт природи з отриманням соціаль-

но-економічних функцій; ресурси — все те, що 

може бути спожито з користю для суспільного 

блага. Тому ресурс — це все те, що витрачається 

у процесі виробництва готового продукту, із чого 

суспільство може отримати користь.

Але на відміну від матеріальних, фінансових 

та інших ресурсів, які є в розпорядженні госпо-

дарюючого суб’єкта, трудові ресурси виступають 

в якості виробника благ і за своєю економічною 

природою відрізняються від усіх інших ресурсів, 

якими володіє підприємство, а саме:

1) трудові ресурси є сукупністю робочої сили 

(людей), здатною до трудових відносин;

2) формування трудових ресурсів ґрунтуєть-

ся на русі людських ресурсів з їх здатністю до від-

творення;

3) трудові ресурси утворюють як нові засоби 

праці, так і нові галузі діяльності, де в подальшо-

му відбувається перерозподіл їх між галузями та 

наповнення ними;

4) трудові ресурси зберігають свою корис-

ність у процесі свого споживання на відміну від 

інших ресурсів підприємства.

Внаслідок цього трудові ресурси суб’єкта гос-

подарювання — містке за змістом поняття і ви-

значає сукупність носіїв функціонуючої та потен-

ційно-індивідуальної робочої сили у виробництві 

матеріальних благ з тими відносинами, що вини-

кають у процесі її відтворення. Крім того, трудові 

ресурси, з точки зору економічної категорії, ви-

ражають відносини стосовно населення, яке має 

фізичну та інтелектуальну здатність до праці від-

повідно до встановлених державою відтворюваль-

них умов робочої сили [3, с. 74].

Останнє підкреслює суб’єктивний характер 

цього поняття, залежного від державного управ-

ління, де з практичною відсутністю державних 

гарантій зайнятості населення, неналежною під-

тримкою професійного їх становлення, негаразди 

соціально-побутового характеру суттєво впливає 

на рівень праці як однієї із головних умов залу-

чення й ефективного використання трудових ре-

сурсів у діяльності підприємств.

Аналізуючи існуючі наукові дослідження 

економічних понять «робоча сила» і «трудові ре-

сурси», необхідно відмітити, що деякі автори ха-

рактеризують їх як «частину населення країни, 

яка володіє необхідним фізичним розвитком, 

здоров’ям, освітою, культурою, здібностями, ква-

ліфікацією, професійними знаннями для роботи 

у сфері суспільно-корисної діяльності» [4, с. 11].

Але, на нашу думку, таке трактування значно 

ускладнює сутність та підходи до категоріального 

їх аналізу і соціального значення, яке становлять 

люди в рамках виробничих відносин, обмежених 

робочим часом.

У публікаціях інших дослідників економічні 

категорії «трудові ресурси» і «робоча сила» наве-

дені як «відображення частини населення країни 

або адміністративно-територіальної одиниці, що 

має здатність до суспільно-корисної праці в на-

родному господарстві, це потенціал живої сили, 

яку має у своєму розпорядженні суспільство на 

певний момент часу. …Особи обох статей у пра-

цездатному віці, які потенційно могли би брати 

участь у виробництві товарів та послуг» [5, с. 9]. 

Або «трудові ресурси як носій робочої сили до-

цільно розглядати якісною сукупністю спромож-

ностей працівників, що створюють матеріальні, 

духовні цінності та інші блага для суспільства з 

урахуванням впливу різноманітних чинників: 

економічних, соціальних, організаційних, вироб-

ничих, трудових, політичних, екологічних, при-

родних та інших» [6, с. 14].
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Останнє твердження деякою мірою можна 

віднести до дослідження виробничих сил аграр-

ного сектору економіки з присутнім йому при-

родним чинником і розглядати таке поняття як 

соціально-економічну або статистичну категорію.

Дещо специфічний підхід мали дослідження і 

радянських вчених, коли категорія «трудові ресур-

си» розглядалася з точки зору статистичного обліку 

і зводилась ними до врахування кількості праце-

здатного населення без належної якісної оцінки 

його складу, що притаманно екстенсивному роз-

витку економіки з переважаючим кількісним оці-

нюванням ресурсів та резервів як основних. Тобто 

пост радянський погляд економічної категорії «тру-

дові ресурси» відображав суспільне відношення до 

них як «до пасивного об’єкта зовнішнього управ-

ління», не вживаючи при цьому поняття «робоча 

сила», але він незримо присутній [7, с. 10].

Внаслідок чого якісний фактор оцінки тру-

дових ресурсів не знаходив належного визнання, 

що, на наше переконання, вступає в дію тільки 

за умови інтенсифікації економіки як сукупності 

виробничо-суспільних процесів і відносин з отри-

манням життєвих благ людиною.

Цікавими є публікації західних економістів 

щодо терміну «трудові ресурси» («human resources» — 

«людські ресурси»), який вживають на рівні ви-

робництва, а при застосуванні словосполучення 

«human resources management» — «керування трудо-

вими ресурсами» — мова йде про виробничі про-

цеси. На противагу цьому автори вітчизняних пу-

блікацій більш схильні до використання терміну 

«трудові ресурси» в межах макромасштабу (краї-

на, регіон, галузь). У межах суб’єктів підприємни-

цтва (мікромасштаб) вживаються терміни «пра-

цівники», «члени трудового колективу», «зайняті 

на підприємстві» та ін.

У доповнення цьому термін «робоча сила» 

(англ. Labor power) в економічній теорії — це 

«здатність людини до праці, сукупність фізичних 

і духовних здібностей, які людина використовує у 

своїй діяльності» [8, с. 22], який слід сприймати як 

синонім терміну «економічно активне населення» 

(тобто частину працездатного населення, зайня-

ту і шукаючу роботу) з характеристикою тих, хто 

«може і бажає працювати» [9, с. 34].

Таким чином, більш розгорнуте уявлення 

щодо можливостей і здібностей робочої сили як 

узагальнюючої характеристики особистого чин-

ника виробництва дає поняття «трудові ресурси», 

але, як показали попередні дослідження цієї ка-

тегорії, і воно може трактуватися по-різному в за-

лежності від ситуації його світосприйняття. І єдине 

що об’єднує ці категорії — це функціонуюча здат-

ність людей до праці з формуванням потенційної їх 

спроможності, яка проявляється у вигляді робочої 

сили. На думку наукових дослідників Д. П. Богині 

та О. А. Грішнової, «трудові ресурси — частина на-

селення країни, що за своїм фізичним розвитком, 

розумовими здібностями та знаннями здатна пра-

цювати в народному господарстві» [10, c. 34].

Ми цілком згодні з таким підходом щодо ви-

значення категорії «трудові ресурси», адже до 

трудових ресурсів необхідно включати всіх людей 

(зай нятих, незайнятих), які можуть пропонувати 

свої здібності (невіддільно від особистості) і своєю 

працею генерувати виробництво певного продукту 

чи надання послуг. А якщо взяти до уваги те, що 

все населення наведено тільки споживачами ма-

теріальних благ, то трудові ресурси виступають ви-

робниками цих благ і характеризуються потенцій-

ною масою живої праці працездатного населення, 

володіючого необхідними здібностями до роботи у 

сфері народного господарства, як вираз економіч-

них відносин з їх формування, розподілу, залучен-

ня і використання в якості робочої сили.

За визначенням А. Є. Котляр, говорячи про 

«робочу силу у вузькому й широкому змісті, варто 

мати на увазі не тлумачення того самого поняття 

в різних аспектах, як іноді думають, а позначен-

ня тим самим терміном різних понять, за якого 

«робоча сила» є вихідним, ключовим, у той же час 

«трудові ресурси» — похідне від нього» [11, с. 9].

Оскільки поняття трудових ресурсів і робо-

чої сили по суті не націлені на вивчення індиві-

дуальних якостей людини як працівника та осо-

би, то низкою авторів введено поняття «людина 

праці» як індивідуалізованого елементу трудових 

ресурсів, власника робочої сили, володаря трудо-

вого потенціалу. Внаслідок чого життєдіяльність 

людини виступає рушієм розвитку виробництва, 

вдосконаленням структури створюваної працею 

продукції, виразом діалектичної єдності генези-

су людства, що має не лише прямий зв’язок типу 

«людина — продукт діяльності», а й зворотний: 

«продукт трудової діяльності — людина».

Отже, специфічною формою життєдіяльності 

людини є створення умов не лише її буття, зрос-

тання продуктивного творчого потенціалу її ро-

бочої сили, а й прояву до відтворення (зміна по-

колінь) безпосереднього носія — самої людини. 

Проте зведення низкою авторів поняття трудових 

ресурсів тільки до кількісної характеристики ро-

бочої сили — застаріло і неповно, оскільки лю-

дина — носій не тільки здібностей до праці, але й 

має прояв якісних характеристик, що використо-

вуються у ринковому середовищі, представляючи 

специфічний сектор ринку праці із фазами від-

творення трудових ресурсів (стать, вік, трудовий 

стаж, рівень освіти, професія, кваліфікація) з їх 

впливом на ВВП, демографію, рівень життя і до-

ходів, соціальні гарантії, показники ринку праці.

І як відмічав класик політичної економії 

К. Маркс, «під робочою силою, або здатністю до 

праці, ми розуміємо сукупність фізичних і духов-

них можливостей, якими володіє організм, жива 
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людина» [8, с. 17]. Таке визначення робочої сили 

К. Марксом розглядають як «предмет природи», 

або як «одну із сил природи», чи як соціально-

економічну категорію, яка не володіє засобами 

виробництва, а стає об’єктом купівлі-продажу. 

Такий підхід до розгляду робочої сили можна роз-

цінювати тільки як певну здібність людини, і не 

більше. Але слід відмітити, що К. Маркс розріз-

нив поняття «розвиток виробничих сил праці» і 

«розвиток людських сил». Він підкреслював, що 

для останніх воно починається «лише там, де зу-

пиняється робота, спричинена нужденністю і зо-

внішньою доцільністю, і тим самим за природою 

речей воно лежить по той бік власне матеріально-

го виробництва» [8, с. 24].

Таким чином, виникнення робочої сили, на 

наше переконання, є тяжіння людей до праці з 

вироблення матеріальних благ для задоволення 

своїх потреб та потреб суспільства. Робоча сила 

існувала й існує за всіма способами виробництва, 

а за сучасних умов, з точки зору економічних від-

носин, виступає і формою товару, якісну сторону 

якого визначає категорія «трудові ресурси».

Висновок. Глобалізація економіки, впрова-

дження новітніх технологій виробництва, за-

гострення ринкової конкуренції потребують 

впровадження якісної оцінки трудових ресурсів 

як нововкладення у збереження і розвиток люд-

ського потенціалу, що може підвищити конку-

рентоспроможність робочої сили на ринку пра-

ці. А оскільки суттєвих розбіжностей в поняттях 

трудові ресурси і робоча сила немає: «трудові 

ресурси» визначаються як «працездатна частина 

населення», «робоча сила» — «здатність люди-

ни до праці», то можна дійти єдиного висновку: 

трудові ресурси — зайнятість людей в економіці; 

робоча сила — вирішальний аспект суспільного 

виробництва (основа життя людей), бо всі речові 

фактори без праці мертві.

Тобто визріла необхідність комплексного, ін-

ституційного аналізу з формування, реалізації та 

розвитку людського капіталу за галузями еконо-

міки, дослідження і приведення в дію такого еко-

номічного механізму, який є визначальним для 

цього в умовах становлення соціально орієнтова-

ної ринкової економіки України. Яка за сучасними 

вимогами заснована на ефективному управлінні з 

використання обмежених економічних ресурсів 

у процесі виробництва і передбачає систематич-

ний аналіз та оцінку усіх видів виконуваних робіт, 

процесів праці з отриманими результатами, що 

служать економічною основною не лише для залу-

чення і використання трудових ресурсів, але й ра-

ціонального витрачання усіх виробничих ресурсів 

із збереження людського капіталу і надання мож-

ливості відтворювальній функції робочої сили.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА 
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ АГРОХОЛДИНГІВ

Анотація. У статті з позиції системного підходу досліджено процес становлення і розвитку інтегрованих 

сільськогосподарських структур, соціально-економічну природу їх діяльності та правовий аспект організації.

Ключові слова: агрохолдинг, інтеграція, материнське підприємство, дочірнє підприємство, консоліда-

ція, злиття, поглинання.

Summary. This article from the perspective of a systems approach examines the process of formation and development 

of integrated agricultural structures, socio-economic nature of their business and legal aspects of the organization.

Key words: agricultural holding, integration, parent, subsidiary, consolidation, merger, takeover.

Постановка проблеми. Ринковий поступ на-

ціональної економіки зумовив трансформаційні 

процеси організаційно-правових форм підпри-

ємств як первинних її ланок, визначивши стра-

тегію господарювання та умови зовнішнього їх 

оточення з виникненням бізнес-процесів. Пе-

ретворення відносин власності та їх розвиток 

відображає тенденції монополізації, що харак-

теризується корпоративними процесами для віт-

чизняної економіки, які можуть стати одним із 

джерел інвестиційного пожвавлення.

Проникнення бізнес-діяльності у сферу сіль-

ськогосподарського виробництва характерно 

нинішній ситуації розвитку вітчизняного АПК. 

Завершення реструктуризації колективної влас-

ності і приватизації земель сільськогосподарсько-

го призначення відзначилось переходом держав-

ної ініціативи аграрних реформ до агробізнесу з 

виникненням дрібнотоварних та крупнотоварних 

господарств, доцільність існування яких пере-

конливо підтверджено світовим досвідом їх утво-

рення. Серед них особливу увагу привертають 

інтегровані об’єднання у формі агрохолдингів як 

корпоративна модель із органічним об’єднанням 

агропромислових підприємств економічними 

відносинами і збереженням статусу самостійної 

юридичної особи ведення агробізнесу, що потре-

бує аналізу їх діяльності й оцінки впливу на роз-

виток сільського господарства України, постільки 

такі дослідження достатньо актуальні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-

тичний аспект у становленні й розвитку інтегра-

ційних процесів мають праці відомих зарубіжних 

вчених: І. Ансоффа, М. Бенуа, М. Бреді, Д. Фіша, 

Ш. Фур’є та ін.

Сучасний стан науки в дослідженні форм гос-

подарювання, розвиток процесів агропромислової 

інтеграції та удосконалення економічних взаємо-

відносин в інтегрованих формуваннях містять тео-

ретичні розробки, практичні висновки і пропозиції 

провідних вітчизняних вчених: В. Г. Андрійчука, 

С. І. Дем’яненка, В. Я. Месель-Веселяка, П. Т. Саблу-

ка, В. М. Юрчишина, М. Й. Маліка, М. Й. Хорунжо-

го та ін. Накопичений ними теоретико-методичний 

досвід є ґрунтовною базою з проведених досліджень 

сучасного стану АПК за його галузями і сферами.

Проте невпинність процесів ринкової наці-

ональної економіки з її організаційно-правовим 

трансформуванням потребує поглибленого ви-

вчення економіко-соціальної природи у станов-

ленні і розвитку агрохолдингів.

Метою статті є теоретичне обґрунтування 

основних положень стратегії створення і розвитку 

агрохолдингів з їх впливом на соціально-еконо-

мічні перетворення сільських регіонів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Жорсткі конкурентні умови ринку сільськогоспо-

дарської продукції, поява значної кількості посе-

редників, різке скорочення частки сільськогоспо-

дарських товаровиробників у вартості кінцевого 

продукту з осіданням створеного ними доходу в 

інших галузях економіки виступили спонукаючим 

чинником виробничої і фінансової консолідації 

аграрних підприємств — створення агрохолдингів.

За останні роки агрохолдинги в національно-

му господарстві України досить помітно розши-

рили масштаби і географію своєї діяльності, га-

лузеву спеціалізацію із розповсюдженням сфери 

інтересів на малорентабельне сільськогосподар-

ське виробництво з високим ступенем коротко-

строкової віддачі вкладених капіталів. Це наслі-

док переливу матеріально-фінансових ресурсів 

із високорентабельних виробництв у низькорен-

табельні з оптимізацією технологічного процесу 

та впровадженням у практику агробізнесу новіт-

ніх досягнень науково-технічного прогресу. Слід 

зазначити, що в умовах такої інтеграції значно 

знижується ймовірність банкрутства підприємств 

сільських товаровиробників. Крім того, важлива 

й та обставина, що в межах інтеграції сільсько-

господарських підприємств надається можливість 

ефективного функціонуванню фінансово-кре-

дитної політики, вирішення соціально-економіч-

них проблем сільських територій.

Але основна задача агрохолдингу — створен-

ня гнучкої структури виробництва сільськогоспо-
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дарської продукції щодо швидкоплинних мінли-

вих умов зовнішнього середовища зі збереженням 

обсягів своєї діяльності, які присутні крупното-

варному виробнику, та утримання конкурентних 

позицій на ринку продовольчих товарів.

Як правило, основна діяльність агрохолдин-

гу спрямована на сільськогосподарське вироб-

ництво продукції з її переробкою і реалізацією, 

тобто має характерну замкнену циклічність з 

отриманням грошових потоків, які сконцентро-

вуються і спрямовуються у ті сфери виробництва, 

де виникає потреба прискореного розвитку у ко-

ротко- чи довгостроковому періоді. А оскільки у 

сільськогосподарському виробництві присутня 

сезонність, то виникає реальна можливість агро-

холдингу оптимізувати грошові потоки і спрости-

ти їх акумулювання, що складає труднощі одно-

осібним господарствам з проблемою їхнього руху. 

У свою чергу, крім власних фінансових ресурсів, 

агрохолдинг може використовувати ресурси ком-

паній-засновників, інвестиції (через привабли-

вість агробізнесу) та кредити банків, що надає 

можливість модернізації техніко-технологічної 

складової виробничих циклів, розпочинаючи від 

виробництва сільськогосподарської продукції до 

торговельної мережі з реалізації продуктів харчу-

вання. Цей фактор є безперечною конкурентною 

перевагою серед інших форм ведення агробізнесу.

За своєю суттю агрохолдинг — це група 

суб’єктів господарювання, до якої можуть входи-

ти підприємства різних галузей економічної ді-

яльності на основі їх злиття або поглинання, що 

є досить новим для вітчизняної практики з точки 

зору законодавства. Юридично група не виступає 

самостійним суб’єктом права і не розглядаєть-

ся як носій встановлених норм, тому будь-які дії 

здійснюються через учасників групи, які виступа-

ють самостійними підприємствами (юридичними 

особами) [1, с. 103].

При цьому цілісність виробничо-економічного 

взаємозв’язку між групами (горизонтальний, верти-

кальний, змішаний) визначається прямою або не-

прямою участю окремих підприємств у діяльності 

всього агрохолдингу, що обумовлено інвестицій-

ною в них часткою, яка і визначає роль інвестора в 

управлінні. Але тільки кооперація агропромислової 

сфери із потужним земельним банком (не менше 

50 тис. га) виступає вихідною умовою становлення 

і функціонування агрохолдингу — визначає його 

приналежність до аграрного бізнесу.

Консолідація матеріальних і фінансових ре-

сурсів, зростання доходів, висока ефективність 

технологічних процесів зі скороченням витрат 

виробництва в сільському господарстві — основ ні 

якісні параметри діяльності агрохолдигу. А за умов 

повномасштабного і гнучкого планування еконо-

мічної діяльності та розширення сфери виробни-

цтва надається можливість забезпечити сільське 

населення робочими місцями, зменшивши саль-

до міграційних процесів сільських мешканців, 

особливо призупинити відтік молоді. Крім того, 

надається відчутний поштовх і у відтворенні соці-

альної інфраструктури села, що виступає немало-

важним демовідтворювальним фактором.

Ефективність у досягненні таких параметрів, 

на нашу думку, має набувати рис комплексності з 

певним розподілом сфер впливу на господарсько-

фінансову діяльність, а саме: структурним оди-

ницям агрохолдингу рекомендується виконувати 

оперативні функції із реалізації поточних планів 

економічної політики: виробнича і маркетингова 

діяльність, фінансова, кадрова політика, аналіз і 

контроль використання оборотних і необоротних 

активів. Головному підприємству необхідно «від-

дати» функції розробки економічної стратегії аг-

рохолдингу, включаючи питання соціального роз-

витку сільських поселень.

Дотримання принципу комплексності забез-

печить інтегрованим аграрним підприємствам 

рівні економічні умови господарювання, першо-

чергово — це створення високотехнологічного під -

риємства з виробництва одного продукту, і на 

основі поглиблення його переробки та реалізації 

готового продукту — утворення багатогалузевого 

принципу в межах адміністративної сільської те-

риторії. Передумовою створення такого механізму 

є аналіз певних складових, таких як: актуальність 

і можливість формування інтегрованої групи або 

окремого дочірнього підприємства на певній те-

риторії з урахуванням напрямів галузевої спеціалі-

зації. Тобто, співставляючи основні види та обся-

ги виробництва продукції з кон’юнктурою ринку 

в зазначеному регіоні, оцінити рівень вкладання 

кош тів і отримання доходу з оптимальною кількіс-

тю учасників цього процесу. А оскільки основою 

розташування (географічного) інтегрованої групи 

або однієї з її структурних одиниць у певному ре-

гіоні окреслено землекористування і виробництво 

продукції має традиційний вид (присутній цьому 

регіону) із слабким її попитом на товарному ринку, 

то необхідно передбачити передумови диверсифі-

кації бізнесу на окремо взятій сільській території.

Загалом, становлення агрохолдингів в Укра-

їні розпочалося саме із диверсифікації бізнесу — 

інвестуванням сільського господарства металур-

гійною та нафтогазовою галуззю (ММК ім. Ілліча, 

ДП «Нафком-Агро», шахта ім. Засядька та ін.), що 

присутнє першому етапу (1998–2000 рр.) так зва-

ної первинної інтеграції з утворення агропромис-

лових об’єднань на основі придбання фермер-

ських господарств. Першочергово передбачалось 

створення агроцехів для задоволення продуктами 

харчування робітників промислових підприємств, 

але згодом це переросло у певні бізнес-процеси, 

які поглибились із чітко вираженою вертикаль-

ною інтеграцією — концентрація виробничих по-
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тужностей з реалізацією єдиного технологічного 

циклу, що характерно другому етапу інтеграцій-

ного руху (2001–2005 рр.).

Третій етап агропромислової інтеграції роз-

почався з 2009 р. із розміщенням активів на між-

народних фондових біржах (Лондонська, Варшав-

ська, Франкфуртська) та формуванням досить 

потужного земельного банку України агрохол-

дингами (на кінець 2010 р. близько 25 % ріллі), 

що свідчить про можливість монополізації про-

дуктового комплексу м’ясо-молочної та зернової 

галузі. І якщо розглядати сучасний стан утворених 

українських агрохолдингів під призмою міжнарод-

ної класифікації холдингів, то найбільш виражена 

змішана їх форма, тобто виконання інвестиційних, 

виробничих, технологічних, торговельних, фінан-

сово-кредитних, транспортних та інших функцій.

Одним із прикладів змішаного агрохолдингу 

виступає «Кернел Холдинг», який після придбання 

агрохолдингу «Укррос» спеціалізується на виробни-

цтві зерна, цукру та соняшникової олії і має три під-

приємства з переробки олії потужністю 730 тис. т на 

рік, термінал з перевалки зернових «Трансбалк», ме-

режу елеваторів потужністю 1,7 млн. т одночасного 

зберігання, шість цукрових заводів, 24 сільськогос-

подарські підприємства з близько 193 тис. га земель-

них угідь та чотири торговельні компанії [2].

На противагу цьому іноземним зразком не-

перевершеності змішаного агрохолдингу може 

виступити Archer Daniels Midland (США), якому 

підпорядковано 570 структурних підрозділів у 60 

країнах світу — постачальників сільськогоспо-

дарської сировини (соя, зерно, кукурудза, какао 

боби та ін.), серед яких 247 переробних компаній 

та підприємств з виробництва упаковки, близько 

300 міжнародних елеваторів, а також торговель-

ні й експортні компанії, власний банк (Hickory 

Point Bank), трастовий фонд і страхова компанія, 

лабораторії з дослідження сполук (біодизель, ета-

нол), розвинена мережа транспортних компаній 

(1,5 тис. барж, 14,1 тис. вантажних потягів, 700 

вантажівок, 7 морських суден та ін.); чисельність 

працівників агропромислової корпорації сягає 

близько 30 тис. осіб [3, с. 99].

Але не зовсім коректно характеризувати за між-

народними стандартами вітчизняні агрохолдинги, 

яким притаманні специфічні особливості їх ста-

новлення і розвитку із прискореними темпами ре-

структуризації колективної сільськогосподарської 

власності та стрімкими ринковими трансформаці-

ями, які вирізняються критеріями нестабільності. 

І єдине що об’єднує процеси становлення агро-

холдингів як в Україні, так і у зарубіжних країнах, 

це аграрні кризи, «що розгортаються паралельно з 

економічним зростанням в інших секторах еконо-

міки, з проведенням аграрних реформ, початком 

індустріалізації аграрного сектору та капіталізації 

сільського господарства» [4, с. 56].

Отже, необхідно підкреслити, що одним 

із ключових завдань створення агрохолдингу є 

концентрація матеріально-фінансових ресурсів 

консолідованих аграрних підприємств з метою їх 

використання в досягненні перспективності про-

ектів за сучасних умов обмеженості інвестиційних 

ресурсів. Така взаємодія підприємств АПК у скла-

ді інтегрованої сільськогосподарської структури 

може розвиватися за різними напрямками.

Так, за умови звуженості головного підпри-

ємства (материнського), яке спеціалізується на 

виробництві продукції тваринництва і виро-

бляє декілька її видів, розвиваються зв’язки між 

структурними одиницями (дочірніми) за певною 

схемою із підтримки галузі тваринництва — ви-

рощування фуражного зерна з його переробкою, 

кормових культур, поглиблена переробка м’ясо-

молочної продукції та доведення її до кінцевого 

споживача через власну торговельну мережу.

При багатогалузевій спрямованості розви-

ваються зв’язки за декількома схемами, де кожна 

з них має чіткий галузевий напрям: одна група 

підприємств вирощує продукцію рослинництва 

у розрізі її видів, друга — зайнята вирощуванням 

продуктивних тварин, третя — зайнята процесом 

переробки продукції рослинництва і тваринни-

цтва, четверта — реалізацією. У даному випадку 

простежується як повна зайнятість трудових ре-

сурсів за видами виробництв у міжсезоння вна-

слідок можливого їх міжгалузевого переходу, так 

і повна віддача вкладених капіталів та ефективне 

використання засобів виробництва.

Таким чином сільськогосподарська інтегра-

ція — процес добровільний із виваженим кроком 

у захисті майнових прав підприємств-учасників. 

І як показує практика, ефективність функціону-

вання створеної структури найбільш ймовірна 

за наявності провідного підприємства-інтегра-

тора — це одна із необхідних умов доцільності 

створення агрохолдингу. Крім того, головне під-

приємство має не тільки випереджати за рівнем 

розвитку інші, але й стати в організаційно-тех-

нологічному відношенні лідером серед учасників 

інтегрованого формування з притаманними йому 

функціями управління. А залучення до інтегра-

ційних процесів підприємств першої сфери АПК 

(сільськогосподарське машинобудування, вироб-

ництво добрив та засобів захисту рослин і тварин) 

та другої (переробка сільськогосподарської про-

дукції: м’ясокомбінати, пекарні та ін.) зі своїми 

відділеннями надає можливість створення міжга-

лузевої аграрно-промислової групи.

Висновок. Перспектива інтеграційних про-

цесів у сільському господарстві виступає стійкою 

ланкою нової економічної системи, стабілізу-

ючи кон’юнктуру ринку сільськогосподарської 

продукції. Створення агрохолдингів сприятиме 

об’єднанню фінансового, аграрного, промисло-
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вого і торговельного капіталу з консолідацією 

потенційних можливостей окремих підприємств 

у зменшенні фінансового ризику. Крім того, від-

бувається вирівнювання економічних умов для 

підприємств-учасників за рахунок збалансовано-

го механізму перерозподілу доходів та зменшен-

ня податкового тиску, ефективної концентрації 

матеріальних, грошових і трудових ресурсів у до-

сягненні певної мети, що сприятиме створенню 

іноземного інвестиційного клімату в регулюванні 

економіки як на мікро-, так і на макрорівні.

Інтегровані агроструктури повинні отримати 

свій подальший розвиток у національній економіці і 

вирішуватись заходами визначення територіальних 

особливостей щодо їх створення, що є спонукаю-

чим чинником забезпечення сільського населення 

виробничою діяльністю, відродження соціальної 

інфраструктури на селі зі знаходженням принципів 

і оптимальних критеріїв розвитку горизонтальної 

та вертикальної форм агропромислової інтеграції 

у забезпеченні гармонізації інтересів партнерів за 

технологічними циклами сільськогосподарського 

виробництва. Крім того, до численних передумов 

з формування сільськогосподарських інтегрованих 

підприємств належить і законодавче окреслення 

стабільних правових норм їхньої бізнес-діяльності, 

і не тільки національних, а й міжнародних.
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ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКІ ЗАХОДИ АКТИВІЗАЦІЇ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація. У статті проаналізовано сучасний стан технічної оснащеності сільськогосподарського ви-

робництва і на його основі проведена економічна оцінка впливу відтворювального процесу на техніко-техно-

логічні показники аграрних підприємств.

Ключові слова: відновлення, техніко-технологічна база, аграрні підприємства, ефективність, управлін-

ня, відновлювальна оцінка.

Summary. The article analyzes the current state of technical equipment of agricultural production and its economic 

basis of the impact assessment of the reproductive process on the technical and technological parameters of agricultural 

enterprises.

Key words: recovery, technical and technological base, farmers, efficiency, management, renewable rating.

Постановка проблеми. Становлення кон-

курентоспроможного аграрного виробництва 

в сучасних умовах набуває особливо важливо-

го соціально-економічного значення. Вступ 

Украї ни до СОТ, подолання деструктивних 

чинників, зумовлених значним скороченням 

обсягів виробництва, зниженням ефективності 

галузі, має бути направлене на відновлення тех-

ніко-технологічної бази сільськогосподарських 

підприємств.

Але економічна ефективність зростання 

аграрного виробництва не виявляє чітких тен-

денцій до стабілізації. Крім того, результати фі-

нансової кризи звужують обмежені можливості 

зміцнення ресурсної бази господарств і в першу 

чергу — їх технічного потенціалу. А оскільки влас-

ний виробничий процес є основою розвитку еко-

номічної системи товаровиробників, то виробни-

цтво найбільш взаємопов’язано з використанням 

технічного потенціалу.
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Внаслідок непослідовних дій у процесах ре-

формування аграрного сектору економіки, не-

хтування науково обґрунтованими основами 

господарювання сільськогосподарське виробни-

цтво втратило свій виробничий потенціал, і як 

наслідок — зниження рівня рентабельності ви-

робництва та платоспроможності сільськогоспо-

дарських підприємств у відтворенні матеріально-

технічної бази, яка на сьогодні фізично і морально 

застаріла і не відповідає сучасним вимогам.

Все це породжує відсутність зацікавленості 

швидкого техніко-технологічного відновлення 

виробничого процесу товаровиробників із від-

працюванням системи заходів та методів впливу 

на відтворення. В результаті неналежним чином 

спрацьовує механізм управління процесами від-

творення основних виробничих засобів сільсько-

господарських підприємств, що впливає на погір-

шення їх стану та ефективність використання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-

дженням проблеми відтворення матеріально-тех-

нічної бази сільськогосподарського виробництва 

з обґрунтуванням ефективності управління при-

діляло увагу значне коло вітчизняних і зарубіжних 

науковців, такі як В. Г. Андрійчук, В. Г. Більський, 

Я. К. Білоусько, А. П. Гайдуцький, Г. М. Підлі-

сецький, О. І. Ноткін, Л. Гітман, Т. С. Хачатуров, 

М. Джонка, Ф. Лютз, Дж. Кедрік та ін.

Однак залишається значна кількість невирі-

шених і дискусійних питань, зокрема заходи фор-

мування і оптимізації власних джерел капітальних 

вкладень з відпрацюванням дієвого внутрішнього 

механізму управління процесом відтворення тех-

нічних засобів аграрних підприємств.

Мета статті — на основі проведеного аналі-

зу сучасного технічного стану сільськогосподар-

ських підприємств розробити управлінські заходи 

щодо активізації його відновлення.

Виклад основного матеріалу. Аналіз сучасного 

стану техніко-технологічного забезпечення аграр-

них підприємств показує, що кількість технічних 

засобів, які вибули з експлуатації, у 10–20 разів 

перевищила кількість новопридбаних. У результаті 

кількість машино-тракторного парку істотно змен-

шилась. Зокрема, тракторів — більш як на 220 тис. 

од., зернозбиральних комбайнів — на 46 тис. од., 

кормозбиральних машин — майже на 30 тис. од., 

іншої сільськогосподарської техніки — на десятки 

тисяч одиниць. Внаслідок чого навантаження на 

один трактор перевищує 100 га ріллі, на комбайн — 

250 га площі посівів, а в окремих регіонах — більше 

300 га. Це зумовлює щорічні втрати зерна, які до-

сягають 5–10 млн. т, де значна його кількість пере-

ходить із класу продовольчого в кормове [1, с. 7].

Майже 80 % наявної техніки в сільськогос-

подарських підприємствах відпрацювало амор-

тизаційний строк експлуатації і потребує значних 

витрат на підтримання її в робочому стані. Рівень 

технічної готовності в період найбільшого наван-

таження не перевищує 70–75 %, що призводить 

до грубих порушень технологічних регламентів 

вирощування сільськогосподарських культур [2].

За останні 15–20 років технології вирощуван-

ня сільськогосподарських культур зазнають істот-

них змін, які полягають у їх біологізації, зменшенні 

обсягу витрат енергетичних ресурсів та викорис-

тання людської праці, пов’язаних із виконанням 

технологічних операцій, підвищенням екологічної 

безпеки. Разом з тим недостатній рівень техніко-

технологічного забезпечення, професійний кон-

серватизм виробників сільськогосподарської тех-

ніки й обладнання та неефективність економічної 

моделі господарювання не дають змоги забезпечи-

ти виробництво сільськогосподарської продукції 

за новітніми технологіями, підривають економічні 

основи подальшого розвитку не лише галузі, але й 

усього суспільства, загрожуючи продовольчій без-

пеці держави [3, с. 112].

Вирішення зазначених проблем має ґрунту-

ватися на об’єктивності розширеного відтворення 

суспільного виробництва, на засадах відновлення 

спожитих основних засобів праці за рахунок до-

сконалих і продуктивніших ресурсів. Порушення 

цієї закономірності позначиться на зниженні об-

сягів виробничої діяльності, погіршенні якісних 

характеристик продукції та зниженні продуктив-

ності сільськогосподарської праці як основного 

визначального факторного виміру господарської 

діяльності.

Загалом, за визначеннями науковців, техніко-

технологічна база підприємства — це системна су-

купність найбільш активних елементів виробниц-

тва, яка визначає технологічний спосіб одержання 

продукції, здійснюваний за допомогою машинної 

техніки, різноманітних транспортних, передаваль-

них, діагностичних та інформаційних засобів, орга-

нізованих у технологічні системи виробничих під-

розділів і підприємства загалом [4, с. 459].

Відмінною ознакою всієї наявності основ-

них засобів товаровиробника (активної і пасивної 

частин), є їх техніко-технологічна складова, яка 

визначається за його кількісною і якісною базою. 

Її структурно-компонентний склад включає тіль-

ки ті основні засоби виробництва, що виконують 

агротехнологічні завдання, тобто активна їх час-

тина. Це дає змогу виокремлювати особливість їх 

сукупних характеристик, виходячи із об’єктивної 

необхідності техніко-технологічного розвитку ви-

робництва, можливість виявлення взаємозв’язків, 

пріоритетів, чинників та способів відновлення 

ефективного системного функціонування як всієї 

сукупності технологічних процесів, так і окремої 

виробничої техніки.

Виробнича спроможність сільськогосподар-

ських підприємств є мірилом їх виробничої потуж-

ності і вирішальним чином залежить від наявності 
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технічних засобів з оптимальним комплексом тех-

нологічного забезпечення процесу господарюван-

ня. Можливість досягнення високої ефективності 

сільськогосподарського виробництва має ґрунту-

ватися на основі технічного прогресу, який сприяє 

підвищенню продуктивності праці, зниженню со-

бівартості виробленої продукції, зростанню рента-

бельності виробництва.

Курс технічного прогресу на оновлення мате-

ріально-технічної бази з розширенням комплексу 

технологічних робіт аграрного виробництва мож-

ливий лише через створення засобів праці нового 

покоління, які дозволять підвищити продуктив-

ність праці у декілька разів, з орієнтацією пара-

метрів на досягнення високих показників вироб-

ництва сільськогосподарської продукції за умови 

мінімальних затрат праці на її одиницю.

Необхідно зазначити, що в сучасних умо-

вах рівень технічного забезпечення повинен ха-

рактеризуватися не кількістю засобів праці, їх 

якістю та продуктивністю, а й технологічною 

досконалістю виробничих процесів, покликаних 

вчасно задовольняти біологічний ритм галузей 

рослинництва і тваринництва, що неможливо 

без комплексного взаємоузгодженого їх розвит-

ку. Особливість новітніх технологій у рослин-

ництві та тваринництві полягає в освоєнні мето-

дів управління продуктивним процесом.

Сучасні світові тенденції аграрного вироб-

ництва вимагають вищого технологічного рівня і 

більшої одиничної потужності технічної бази під-

приємств. Впровадження світового поступу кон-

цептуального агроінноваційного розвитку сприяє 

активному опануванню нових підходів до агро-

технологій та технічному їх оснащенню. Західні 

виробники сільськогосподарської продукції пе-

рейшли на використання техніки четвертого по-

коління — мультиопераційної, енерго- та ресур-

созберігаючої, що відповідає сучасним високим 

технологічним і екологічним вимогам.

Звичайно, вітчизняне сільськогосподарське 

машинобудування за своїм технічним рівнем суттє-

во відстає від досягнень світового науково-техніч-

ного прогресу в машинобудуванні і без впроваджен-

ня новітніх технологій та обладнання, виробленого 

провідними зарубіжними фірмами, неспроможне 

освоїти виробництво техніки, яка відповідала б 

сучасним технологіям. Але, розглядаючи забезпе-

чення технічними засобами аграрних товаровироб-

ників через призму ринку сільськогосподарської 

техніки в Україні, необхідно відмітити, що за остан-

ні роки віт чизняне сільськогосподарське машино-

будування сконструювало машини і обладнання, 

які за своїми техніко-технологічними показниками 

не поступаються перед імпортними, але вони поки 

що менш надійні і не такі продуктивні.

Стратегічним напрямом у вирішенні про-

блеми виробництва конкурентоспроможної 

сільськогосподарської техніки, на нашу думку, 

є об’єднання зусиль науково-конструкторських 

центрів і машинобудівників на основі науково 

обґрунтованих системних технологій і типів ма-

шин з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов, 

агротехніки вирощування сільськогосподарських 

культур та правових форм господарювання.

Впровадження цього напряму має ґрунтува-

тися на певних його функціях із сегментацією за 

рівнями користувачів (рис. 1).

Рис. 1. Функціональний зв’язок між рівнями користувачів (розроблено автором)

Таким чином, на основі розвитку науково-

технічного прогресу можливе досягнення високої 

ефективності сільськогосподарського виробни-

цтва, а його темпи і соціально-економічні резуль-

тати визначать потенційні можливості розвитку 

та ефективність господарювання.
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В умовах економічної нестабільності агропро-

мислового комплексу освоєння та впровадження 

нових технологій має здійснюватися поетапно з 

відповідним пріоритетним напрямом державної 

підтримки в освоєнні технічних засобів, що забез-

печить швидку окупність вкладених коштів.

Для виробництва конкурентоспроможної 

сільськогосподарської продукції товаровироб-

никам необхідно забезпечити виконання всіх 

операцій з дотриманням вимог технологічного 

регламенту з оптимальним співвідношенням об-

сягів робіт і рівнем їх ресурсного забезпечення. 

Отриманню сільськогосподарської продукції за її 

різновидами передує комплексне проведення аг-

ротехнологічних робіт з максимальним викорис-

танням технічного потенціалу товаровиробника. 

Це вимагає об’єктивності та неупередженості у 

проведенні економічних розрахунків щодо ви-

значення розміру експлуатаційних витрат, які за-

лежать від обсягів робіт та часової їх періодизації 

(враховуючи сезонність виробництва).

Як свідчать проведені нами дослідження, 

із врахуванням диспаритету цін на промислову 

і сільськогосподарську продукцію (1:6–8 разів) 

доцільність оновлення (придбання, оренда, лі-

зинг) чи відновлення (капітальні або поточні ви-

трати) необхідних технічних засобів має ґрунту-

ватися на підставі економічних розрахунків щодо 

кожної його одиниці. А оскільки існує мінімаль-

не річне навантаження для кожного технічного 

засобу, після досягнення якого не завдаються 

господарству збитків, то можна скористатися та-

ким виразом [5, с. 109]:
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де S
min

 — площа мінімального обробітку ґрунту, га;

F
c
 — постійні витрати на утримання машино-

тракторного агрегату, грн.;

V
l
 — вартість оновлення чи відновлення тех-

нічного засобу, грн./га;

Vp
c
 — розмір змінних витрат грн./га.

Розрахований показник вирішить питання 

щодо доцільності придбання технічного засобу 

чи взяття його на умовах оренди, лізингу (екстен-

сивний напрям відновлення), або після ремонтів 

проведення капітальних чи поточних (інтенсив-

ний напрям відновлення) продовжити експлуата-

ційний термін його використання.

Але визначення доцільності відновлюваль-

ного процесу технічних засобів виробництва, на 

нашу думку, неповно відображає ефективність 

господарювання. Воно тільки охарактеризовує 

експлуатаційні можливості того чи іншого тех-

нічного засобу в залежності від об’єму виконан-

ня робіт. І тому цей показник має бути обґрунто-

ваний з боку отримання економічного ефекту від 

використання базової чи новопридбаної техніки 

на основі співставлення приведених витрат, які 

акумулюють в собі собівартість і нормативний 

прибуток:

 мЗ С К    , (2)

де З — приведені витрати одиниці продукції (грн.);

С — собівартість одиниці продукції (грн.);


м
 — нормативний коефіцієнт ефективності 

капітальних вкладень (норма ефективності = 0,15);

К — питомі капіталовкладення у виробничі 

фонди (грн.) [6, с. 101].

Основним параметром економічного ефекту 

є приведені витрати як чинник вартісного вира-

ження розміру капітальних вкладень при виборі 

кращого варіанту вирішення технічних завдань. 

При цьому їх головним розрахунковим парамет-

ром виступають експлуатаційні витрати та про-

дуктивність живої праці.

Таким чином, комплексність всієї системи 

показників, які в повному обсязі характеризують 

процес відтворення основних засобів виробни-

цтва, — це поєднання обраних оптимальних екс-

плуатаційних можливостей технічних засобів із 

економічною ефективністю їх використання, що 

справляє дієвий управлінський вплив на госпо-

дарську діяльність товаровиробника у виробни-

цтві сільськогосподарської продукції. Крім того, 

визначення оптимального варіанту відновлю-

вального процесу технічного засобу за його енер-

гопотужністю та універсальністю прямо залежить 

від технологічної складової, що передбачає ви-

значення необхідних параметрів механізованих 

робіт, виходячи із типу (марки) сільгоспмашин, 

наявної структурної їх динаміки, вікового стану 

та технології виробництва задля визначення не-

достатку чи надлишку технічних засобів.

Визначення оптимальної структури машино-

тракторного парку дозволить аграрним підприєм-

ствам вийти на більш нижчий рівень собівартості 

і капітальних вкладень, а також дозволить вико-

нувати той же обсяг технологічних робіт із вищою 

якістю, але з меншими затратами.

В умовах вимушеної економії фінансових ре-

сурсів особливого значення набувають питання 

економічної оцінки у доцільності відновлення 

зношеної техніки, визначаючи стратегію розвит-

ку ремонтної бази з відповідними вимогами до 

якості проведення ремонтних робіт та їх ціни. І 

тому, крім зміни структури матеріально-технічної 

бази, існує й інша оцінка у визначенні віднов-

лювального впливу на техніко-технологічні по-

казники аграрних підприємств. Її суть полягає у 

проведенні ремонтів задля продовження терміну 

експлуатації технічних засобів, виходячи із по-

стійно зростаючих цін на сільгоспмашини.

І як свідчать дані попередньо проведених 

нами досліджень, середній вік тракторів сільсько-

господарських підприємств складає 12 років, зер-

нозбиральної техніки — 10 років. Старіння техніч-
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них засобів, знос призводить до збільшення витрат 

на її відновлення. Щорічне зниження готовності 

сільгоспмашин до польових робіт складає 3–5 % 

з вірогідністю відмови у робочі періоди. Внаслі-

док дефіциту технічних засобів більшість аграрних 

підприємств проводить процес спрощення техно-

логічних ритмів обробітку сільськогосподарських 

культур, порушуючи вимоги зональних систем 

землеробства з невиправданим збільшенням тех-

нологічних строків сільськогосподарських робіт.

Всі ці обставини вимагають від сільськогос-

подарського товаровиробника проведення оцінки 

стану технічного рівня з метою визначення його 

внутрішнього впливу на процес відновлення техніко-

технологічного потенціалу для успішної діяльності.

На наше переконання, визначення оцінки у 

відновленні технічних засобів полягає у встанов-

ленні ефективності використання зношених сіль-

госпмашин, використовуючи достовірність вихід-

ної інформації, а також коректність методики самої 

оцінки. При цьому важливими розрахунковими 

показниками є: балансова і залишкова вартість 

машин, вартість капітального ремонту, норматив-

ні терміни амортизації, розмір поточних витрат з 

підтримки роботоздатності (поточні ремонти, те-

хобслуговування), якість ремонтів, джерела фінан-

сування, динаміка зниження сезонної виробітки зі 

збільшенням термінів експлуатації.

Висновки. Оцінку технічного рівня необ-

хідно проводити періодично в процесі аналізу й 

узагальнення конкретних показників, які харак-

теризують ступінь технічного оснащення, його 

енергетичну і технологічну потужність. Із всієї су-

купності форм технічного відновлення необхідно 

виокремлювати ті, які характеризують, з одного 

боку, технологічну складову і підтримку техніко-

технологічної бази з постійним її розвитком та 

вдосконаленням — з другого.

Оцінка технічного стану сільськогосподар-

ських машин має дати відповідь на питання: які 

технологічні нормативи відстали у своєму техніч-

ному забезпечені і що необхідно та в якій послі-

довності зробити, щоб підвищити технічний по-

тенціал аграрного підприємства.

Під час прийняття рішення щодо дієвості 

відновлювальних заходів необхідно враховувати 

окупність додаткових капіталовкладень — прид-

бання комбінованих багатоопераційних ґрун-

тооброблювальних машин і обладнання. Крім 

того, слід врахувати наявні технічні засоби, їх вік, 

робото здатність, залишкову і ринкову вартість. 

Оскільки у випадку переходу до нових технологій 

частина машин може стати непотрібною, необ-

хідна їх подальша реалізація або ліквідація (у за-

лежності від терміну служби). З іншого боку, при-

дбання нової, прогресивнішої техніки потребує 

додаткових фінансових ресурсів, що може склас-

ти труднощі через відсутність грошових коштів у 

сільськогосподарських підприємств.
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МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РИНКУ СОНЯШНИКУ

Анотація. У статті досліджено функціонування ринку насіння соняшнику та продуктів його переробки 

в Україні. Обґрунтовано маркетингові стратегії розвитку ринку соняшнику.

Ключові слова: маркетингові стратегії, формування, розвиток, ринок, соняшник.

Summary. This article explores the functioning of the market of sunflower seeds and their products in Ukraine. 

The marketing strategies of market development of market of sunflower were based.

Key words: marketing strategies, formation, development, market, sunflower.

Постановка проблеми. Виробництво та пе-

реробка олійної сировини відносяться до про-

відних галузей світового агропромислового 

виробництва. Насіння соняшнику та продукти 

його переробки — найбільш привабливі про-

дукти на аграрно-продовольчому ринку, попит 

на які постійно зростає. В Україні вони є тради-

ційними видами продукції. Увага до проблеми 

підвищення економічної ефективності функці-

онування ринку насіння соняшника та продук-

тів його переробки викликана насамперед тим, 

що від успішного розв’язання її залежить зрос-

тання прибутку підприємств, підвищення кон-

курентоспроможності продукції на внутрішньо-

му та світовому ринках, забезпечення сталого 

розвитку агропромислового комплексу.

Теоретичні та практичні питання формуван-

ня й ефективного функціонування ринку агро-

промислового комплексу є предметом наукових 

досліджень вітчизняних вчених: В. Я. Амбросова, 

В. Г. Андрійчука, В. І. Бойка, В. Г. В’юна, П. І. Гай-

дуцького, О. Д. Гудзинського, О. Ю. Єрмакова, 

О. В. Крисального, С. М. Кваши, В. В. Лазні, 

Л. О. Мармуль, П. М Макаренка, В. Д. Панте-

лєєва, П. Т. Саблука, В. І. Топіхи, І. Н. Топіхи, 

О. М. Шпичака, І. І. Червена, В. В. Юрчишина, 

В. М. Яценка та ін. Але, незважаючи на велику 

кількість досліджень і численні публікації, пи-

тання функціонування ринку насіння соняшни-

ку та продуктів його переробки вимагають більш 

глибокого дослідження. До основних з них від-

носяться обґрунтування соціально-економічних 

засад, підвищення урожайності й якості насіння, 

дотримання сівозмін, скорочення втрат соняш-

нику на стадіях збирання та переробки, експорту 

насіння, попиту на продукцію. Важливе значен-

ня мають ціноутворення, маркетингова політи-

ка, впровадження нового і модернізація діючого 

устаткування, конкурентоспроможність продук-

ції на світовому і вітчизняному ринках.

Метою статті є розробка та обґрунтування 

наукових і практичних рекомендацій щодо підви-

щення економічної ефективності функціонуван-

ня ринку насіння соняшнику та продуктів його 

переробки в регіоні.

Виклад основного матеріалу. Проблема ство-

рення ринкової інфраструктури АПК в умовах 

становлення в Україні ринкових відносин посідає 

одне з головних місць. Дослідження показали, що 

на цьому етапі досить повільно створювались нові 

елементи інфраструктури, деякі з них виникали 

навіть спонтанно. Більшість з них і донині свої 

функції виконують не в повному обсязі. На нашу 

думку, ф’ючерсні ринки можуть бути ефективним 

інструментом в арсеналі виробників насіння со-

няшнику, трейдерів та підприємств харчової і пере-

робної промисловості для зменшення цінового ри-

зику, пов’язаного з торгівлею насінням соняшнику 

та продуктами його переробки. Більше того, ефек-

тивно функціонуючий ф’ючерсний ринок робить 

ціни прозорішими на ринках та надає корисну й 

недорогу інформацію для всіх учасників ринку, у 

тому числі й тим, хто не торгує на товарних біржах.

Дослідження показали, що низька продук-

тивність соняшникової продукції зумовлена неза-

довільним матеріально-технічним забезпеченням 

виробників у поєднанні з несприятливими погод-

ними умовами, поширенням культури (через до-

сить високу в попередні роки її прибутковість) у 

регіони без достатнього для неї агрокліматичного 

потенціалу, порушенням сівозмін тощо. Знижен-

ня прибутковості культури зумовлюється, зокре-

ма, національними каналами маркетингу. Тобто 

успішність функціонування товаровиробників, 

крім інших факторів макро- і мікрозовнішнього 

середовища та суб’єктів ринку, визначають покуп-

ці чи замовники насіння, які мають різні потреби, 

ресурси, ставлення до цього товару і групуються за 

ознаками, створюючи окремі сегменти тринку.

Маркетингові дослідження, що проводяться на 

зарубіжних ринках, як правило, складаються із двох 

великих блоків: дослідження ринків; дослідження 

потенційних можливостей підприємства (рис. 1).

У сучасних умовах функціонування підпри-

ємства олійнопродуктового підкомплексу мають 

змогу здійснювати лише монографічні досліджен-

ня зовнішніх ринків. Вони, як правило, прово-

дяться на ґрунті вторинної інформації, яка може 

бути одержана в результаті вивчення урядових 

звітів, досьє зовнішньоторговельних організацій, 
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го результату стимулює виконання сільськогоспо-

дарськими виробниками договорів щодо обсягів, 

технологічної якості строків постачання насіння. З 

метою удосконалення діяльності підприємств з ви-

робництва насіння соняшнику в якості інструмен-

та управління пропонується використання еконо-

міко-математичного моделювання.

Підприємства, що прагнуть досягти успі-

ху, повинні опанувати найкращий зарубіжний 

досвід управління системою якості продукції. 

Загалом під цим поняттям розуміють систему 

взаємопов’язаних та орієнтованих на задоволен-

ня споживачів процесів, які постійно поліпшу-

ються завдяки лідерству керівництва і залученню 

персоналу, діючих на підставі фактів, а також вза-

ємовигідними стосункам з постачальниками.

Низький рівень впровадження та сертифіка-

ції систем екологічного управління та екологічної 

сертифікації продукції відповідно до європей-

ських та міжнародних вимог у Миколаївській об-

ласті обумовлюється такими факторами, як:

— відсутність екологічних пріоритетів у ра-

йонних програмах економічного розвитку;

— використання застарілих стандартів, норм 

та правил;

— необхідність удосконалення діючої систе-

ми акредитації органів сертифікації, стандартиза-

ції та метрології;

— недостатній рівень інформаційно-освітніх 

заходів щодо впровадження системи управління 

довкіллям та екологічної сертифікації продукту.

Для вирішення цієї проблеми ми пропонуємо 

наступне:

1) розробити законодавчу базу щодо держав-

ної підтримки впровадження систем екологічного 

управління та екологічної сертифікації продукції 

із врахуванням кращого міжнародного досвіду;

2) вдосконалити технічне регулювання, гар-

монізацію стандартів у сфері охорони навколиш-

нього природного середовища до міжнародних та 

європейських вимог у досліджуваному районі;

3) розробити і впровадити ефективний еко-

номічний механізм заохочення вітчизняних 

сільськогосподарських товаровиробників щодо 

впровадження систем екологічного управління та 

екологічної сертифікації продукції;

4) сприяти популяризації позитивного досвіду 

впровадження і сертифікації систем екологічного 

управління та екологічної сертифікації продукції.

Висновки. Отже, якість вітчизняних продук-

тів, їх відповідність міжнародним стандартам, фа-

ховий рівень менеджменту, що працює в системі 

АПК, низка інших чинників матимуть вирішаль-

не значення в боротьбі за зовнішні ринки.

Література

1. Аналіз стану ринку насіння соняшнику 

та продуктів його переробки на півдні Украї-

Рис. 1. Маркетингові стратегії охоплення 

зарубіжних ринків та ринкових сегментів 

(складено автором)

комп’ютерних банків даних тощо. Такі досліджен-

ня відносно недорогі і надають можливість одер-

жати відповідь на низку запитань, що цікавлять 

підприємство. З аналітичних джерел починаються 

маркетингові дослідження іноземних ринків. Про-

те такі дослідження не дають можливість одержати 

відповідь на всі запитання, що цікавлять підприєм-

ство, і не всі країни володіють такою інформацією.

Отже, маркетингові дослідження, що про-

водяться на іноземних ринках, відрізняються від 

тих, що проводяться на внутрішньому ринку. Ця 

різниця полягає:

1) у складності одержання первинної ін-

формації;

2) у нестачі (чи відсутності) вторинної інфор-

мації;

3) у значних витратах на проведення польо-

вих досліджень;

4) у необхідності координації досліджень на 

ринках різних країн.

Маркетингові дослідження проводяться під-

приємством або самостійно, або на його замовлен-

ня спеціалізованими маркетинговими фірмами. 

Щоб маркетингові дослідження були ефективни-

ми, вони мають проводитись систематично і охо-

плювати якомога більше джерел інформації. За-

пропоновані стратегії повинні допомогти обрати 

найраціональніший шлях, найпродуктивніші спо-

соби досягнення мети, забезпечувати підприєм-

ству вибір перспективних видів діяльності, висо-

кий попит на його продукцію, вигідну пропозицію 

на ринку. Зокрема, обопільна зацікавленість сиро-

винної і переробної сфери в одержанні найвищо-
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УДК 658:330.341 І. А. Сільченко

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. Стаття присвячена обґрунтуванню підходів до визначення інноваційного потенціалу ма-

шинобудівних підприємств. Систематизовано та досліджено теоретико-методичні підходи до визначення 

сутності інноваційного потенціалу підприємства. Запропоновано узагальнююче визначення інноваційного 

потенціалу та його структури, яка показує, що інноваційна складова притаманна для всіх структурних 

елементів економічного потенціалу підприємства, оскільки виступає забезпечувальним елементом і внут-

рішнім джерелом створення основних інновацій у процесі управління ним.

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, потенціал підприємства, інноваційний потенціал, кон-

курентоспроможність.

Summary. Article is devoted to the definition of the innovative approaches of the building enterprises capacity. The 

paper systematically investigates theoretical and methodological approaches for defining the essence of the innovation 

capacity of the enterprises. A generalized definition of the innovation potential and its structure, which shows that the 

innovation component is typical for all structural elements of the economic potential of the company, servingas an 

interim element and the internal power of the creating major innovations in process of management.

Key words: innovation, innovation, business potential, innovative potential, knkurentospromozhnist.

У сучасних економічних умовах рішучу роль в 

конкурентоспроможності окремих суб’єктів гос-

подарювання, регіонів та національної економіки 

в цілому відіграють інновації. Оскільки ця тенден-

ція продовжує поглиблюватись, то Україна, щоб 

назавжди не відстати від економічно розвинених 

країн, повинна всіляко активізувати і стимулюва-

ти інноваційну активність суб’єктів господарю-

вання, незалежно від їх форм власності. Розви-

ток країни залежить не тільки від чіткого бачення 

перспектив розвитку окремих сфер і галузей, але 

й від визначення пріоритетних напрямків діяль-

ності конкретних підприємств. Це, у свою чергу, 

говорить про те, що кожне підприємство повинно 

мати свій інноваційний потенціал.

У зв’язку із цим важливого значення набуває 

аналіз інноваційної діяльності, аналіз можливос-

тей здійснення підприємством інноваційної ді-

яльності. Результати аналізу повинні об’єктивно 

оцінити сучасний стан тенденції розвитку, визна-

чити напрями підвищення ефективності іннова-

ційної діяльності.

У зарубіжній і вітчизняній літературі є низка до-

сліджень, присвячених визначенню інноваційного 

потенціалу підприємств. Слід зазначити наукові 

роботи І. Шумпетера, Б. Санто, В. Геєця, М. До-

лішнього, А. Чухна, Н. Йохна, О. Амоши, П. Зав-

ліна, А. Гальчинського Б. Малицького, Н. Гонча-

рової, Л. Федулової, Д. Черваньова, В. Осецького, 

А. Яковлєва, О. Чаусовського, Л. Дмитриченко, 

А. Семенова, Ю. Лисенка, А. Волкова, Д. Богині, 

І. Малого, І. Лютого, Б. Данилишина, А. Василика, 

А. Філіпенка, В. Бочарова, В. Аньшина та ін.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні 

науково-методичних, теоретичних положень і те-

оретичних засад до визначення інноваційного по-

тенціалу підприємства.

Виклад основного матеріалу. Одним із най-

важливіших критеріїв оцінки рівня інноваційної 

діяльності вважатимемо інноваційну здатність 

підприємства, комплексну характеристику спро-

можності підприємства до інноваційної діяльнос-

ті, інакше кажучи — інноваційний потенціал. Це 

поняття є концептуальним відображенням фено-

мену інновацій. Нещодавно воно ввійшло до гру-

пи визначень економічної науки як категорія, але 

в сучасній зарубіжній та українській економічній 

літературі немає однозначного його визначення. 
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У наукових джерелах цей термін вживається під 

час вирішення наукових та пізнавальних завдань. 

У переважній кількості досліджень науковці зо-

середжують свої зусилля на опрацюванні певних 

сторін інноваційного потенціалу, тому в наукових 

джерелах запропоновані специфічні визначення, 

які не співвідносяться між собою. Іноді поняття 

«інноваційний потенціал» порівнюється з інте-

лектуальним, творчим, науковим і науково-тех-

нічним потенціалом.

У широкому розумінні поняття «потенціал» 

(лат. «potentia» — сила) — це сукупність природ-

них умов і ресурсів, можливостей, запасів і цін-

ностей, що можуть бути використані для досяг-

нення певних цілей [1, с. 7].

Закон України «Про пріоритетні напрям-

ки інноваційної діяльності в Україні» визначає 

інноваційний потенціал як сукупність науко-

во-технологічних, фінансово-економічних, ви-

робничих, соціальних і культурно-освітніх мож-

ливостей країни (галузі, регіону, підприємства 

тощо), необхідних для забезпечення інновацій-

ного розвитку економіки [2].

Дослідження економічних джерел виявило 

велику кількість підходів щодо визначення по-

няття «інноваційний потенціал»:

— інноваційний потенціал — сукупні можли-

вості підприємства щодо генерації, сприйняття та 

впровадження нових (радикальних і модифікова-

них) ідей для його системного технічного, органі-

заційного та управлінського оновлення [3, с. 21];

— інноваційний потенціал характеризує 

можливості підприємства у сфері розробки та 

впровадження інновацій [1, с. 17];

— інноваційний потенціал підприємства дозво-

ляє проведення наукових досліджень, експеримен-

тів, і на цій основі — запровадження технічних, ор-

ганізаційних і соціально-економічних нововведень;

— інноваційний потенціал має у своєму скла-

ді не використані, завуальовані можливості су-

купності ресурсів, які можуть бути використані 

для досягнення мети.

З позицій системного підходу інноваційний 

потенціал є невід’ємною частиною сукупного по-

тенціалу підприємства й у свою чергу є цілісною 

динамічною соціально-економічною системою. З 

позицій комплексного підходу інноваційний по-

тенціал є комплексною структурою, що склада-

ється із сукупності взаємодіючих елементів різно-

го ступеня складності й організації.

Оцінка інноваційного потенціалу підпри-

ємства — це процес діагностики сукупності ви-

робничо-технологічних, матеріально-технічних, 

організаційно-управлінських, фінансово-еконо-

мічних та інших ресурсів, які дають можливість 

підприємству розробляти та впроваджувати ново-

введення і є підґрунтям ефективного вибору інно-

ваційно-інвестиційної стратегії його розвитку.

Рис. 1. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства [5]

Загалом, широке неформалізоване тлума-

чення поняття «інноваційний потенціал» при-

звело до розробки різних моделей і методів 

управління інноваційними процесами на під-

приємствах різного масштабу та типу. Відсут-

ність науково обґрунтованого підходу до аналізу 

інноваційного потенціалу і формування прин-

ципів управління його розвитком призводить 

до ускладнень під час діагностики результатів 

діяльності підприємств у процесі впровадження 

інновацій, розробки стратегії розвитку підпри-

ємств, до суб’єктивізму при довгостроковому 

техніко-економічному прогнозуванні динаміки 

прогресу та розробці стратегії управління підго-

товкою персоналу.

Перехід суб’єктів господарювання на іннова-

ційний шлях розвитку передбачає наявність пев-

ного інноваційного потенціалу як основи цього 

розвитку. Суб’єкт господарювання може розви-

ватися інноваційним шляхом, тільки володіючи 
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певним інноваційним потенціалом, необхідним 

для реалізації ринкових можливостей.

Колишня система реалізації науково-техніч-

них, технологічних розробок і винаходів була роз-

рахована на іншу модель господарювання, ніж рин-

кова економіка. З відмовою від цієї моделі досить 

часто ліквідовувалися або послаблювалися ті струк-

тури, без яких неможлива в умовах ринкової еконо-

міки повноцінна інноваційна діяльність, зокрема 

патентні служби. З другого боку, в необхідній якості 

не створювалися і не мали розвитку такі інноваційні 

структури, котрі зв’язані переважно з ринком, на-

приклад, служба маркетингу. Це призвело до того, 

що інноваційний потенціал в основному складався 

стихійно, його структурі був притаманний внутріш-

ній дисбаланс. Таке становище стало гальмом у реа-

лізації вже існуючих розробок і винаходів, вимиван-

ням зі структури експорту та з внутрішнього ринку 

вітчизняної науковоємної продукції.

Новизна і нерозробленість поняття зумовлює 

неточність при визначенні сутності і структури 

інноваційного потенціалу підприємства, що може 

призвести до помилок при його оцінці й аналізі 

і, як наслідок, незбалансованого розвитку та не-

ефективного використання.

Потенціал, що об’єднує в собі просторові і 

часові характеристики, концентрує одночасно 

три рівні зв’язків і відносин [6, с. 23]. Він:

— відображає минуле, тобто сукупність влас-

тивостей, нагромаджених системою в процесі її 

становлення, і таких, що уможливлюють її функціо-

нування та розвиток. У цьому плані поняття «потен-

ціал» фактично набуває значення поняття «ресурс»;

— характеризує рівень практичного застосу-

вання і використання наявних можливостей. Це 

забезпечує розмежування реалізованих і нереалі-

зованих можливостей;

— орієнтується на розвиток (на майбутнє). 

Поєднуючи в собі стійкий і мінливий стан, потен-

ціал містить (як можливі) елементи майбутнього 

розвитку. Потенціал формується на різних рівнях 

господарської (економічної) системи [7].

Потенціал підприємств формує потенціал 

галузей економіки. Уся сукупність потенціалу 

взаємопов’язаних галузей формує потенціал на-

ціональної економіки країни, яка відрізняється 

від економік інших країн. Отже, в основі форму-

вання потенціалу країни знаходиться потенціал 

підприємств як первинних структурних одиниць 

національної економіки.

У наукових дослідженнях немає єдиного визна-

чення значення інноваційного потенціалу підпри-

ємства. Так, Є. Лапін розглядає його як спромож-

ність створювати нововведення власними силами 

або придбавати їх збоку, а також ефективність впро-

вадження інновацій у практику господарської ді-

яльності [8]. Результатом реалізації інноваційного 

потенціалу підприємства вчений вважає:

— освоєння нової та модернізацію продукції, 

що випускається;

— розробку і впровадження у виробництво 

нових машин, обладнання, інструментів, нових 

конструкційних матеріалів;

— розробку і впровадження у виробництво но-

вих технологій та способів виробництва продукції;

— удосконалення й розробку нових методів, 

засобів і правил організації та управління вироб-

ництвом [9].

Р. Фатхутдінов визначає інноваційний по-

тенціал як міру готовності організації виконати 

завдання, які забезпечать досягнення поставленої 

інноваційної мети, тобто міру готовності до реа-

лізації інноваційного проекту або програми інно-

ваційних перетворень та впровадження інновації 

[10, с. 297]. Дослідник розглядає розвиток органі-

зації як реакцію на зміну зовнішнього середовища 

і підкреслює її стратегічний характер. Отже, від 

стану інноваційного потенціалу залежать вибір і 

реалізація інноваційної стратегії [11].

С. Ілляшенко під інноваційним потенціалом 

розуміє деяку критичну масу ресурсів господарю-

ючого суб’єкта (інтелектуальних, науково-дослід-

них, інформаційних та ін.), необхідну і достатню 

для його розвитку на основі постійного пошуку 

і використання нових сфер і способів реалізації 

ринкових можливостей, які відкриваються пе-

ред ним, що пов’язано з модифікацією існуючих 

і формуванням нових ринків збуту [12]. Науко-

вець більш детально виділяє такі складові іннова-

ційного потенціалу: ринковий, інтелектуальний, 

кадровий, технологічний, інформаційний, інтер-

фейсний та науково-дослідний потенціали [13].

В. Верба та І. Новікова пропонують під інно-

ваційним потенціалом підприємства розуміти су-

купність інноваційних ресурсів, які перебувають 

у взаємозв’язку, та умовозабезпечуючих чинників 

(процедур), які створюють необхідні умови для 

оптимального використання цих ресурсів з метою 

досягнення відповідних орієнтирів інноваційної 

діяльності та підвищення конкурентоспромож-

ності підприємства в цілому [14, с. 25]. Серед ін-

новаційних ресурсів автори виділяють кадрові, 

науково-технічні, виробничо-технологічні, фі-

нансово-економічні. Основними стимулятора-

ми умовозабезпечуючих чинників (інноваційних 

процедур) є мотиваційний механізм, інноваційна 

культура підприємства та організаційно-управ-

лінська структура. Структуру інноваційного по-

тенціалу зображено на рис. 2.

А. Гриньов визначає інноваційний потенціал 

як сукупність усіх наявних матеріальних і нема-

теріальних активів підприємства, що використо-

вуються в процесі здійснення інноваційної діяль-

ності [15, с. 14]. Він містить усі ресурси, що в змозі 

забезпечити досягнення конкурентних переваг 

підприємства з використанням інновацій.
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Інноваційний потенціал слід розглядати як 

складну динамічну систему генерування, нако-

пичення і трансформування наукових ідей та на-

уково-технічних результатів в інноваційні про-

дукти, процеси.

Отже, інноваційний потенціал — це основ-

на частина потенціалу підприємства, підсистема 

цілісної системи, у якій він взаємодіє з іншими 

потенціалами підприємства (кадровим, науково-

технічним, виробничо-технологічним, фінансо-

вим та ін.). Йому притаманні властивості, типові 

для будь-якої економічної системи, а саме [17]:

— цілісність — система існує як ціле, яке по-

тім можна розділити на окремі елементи, що іс-

нують лише через існування цілого;

— взаємозв’язок та взаємодія елементів — 

елементи потенціалу функціонують спільно, у ре-

зультаті чого за рахунок реалізації ефекту синергії 

породжуються якісно нові функціональні власти-

вості цілого;

— складність (структурність) — між різнома-

нітними елементами потенціалу існують зв’язки, 

що визначають його внутрішню будову й органі-

зацію як єдиного цілого;

— комунікативність — потенціал виявляє 

свої властивості тільки в процесі взаємодії із зо-

внішнім середовищем;

— здатність до розвитку — система має бути 

здатною до розвитку (саморозвитку), сприйняття 

та використання нових технологічних ідей, нау-

кових розробок тощо. Одним з основних джерел 

розвитку інноваційного потенціалу підприємства 

є його інноваційна активність;

— потужність — кількісна оцінка ступеня ре-

алізації досягнутого (або потенційної сили стра-

тегічного) потенціалу.

Інноваційний потенціал є важливою скла-

довою в структурі загального (конкурентного) 

потенціалу підприємства. Серед основних скла-

дових, які формують інноваційний потенціал, 

виділяють: матеріальні ресурси, нематеріальні ре-

сурси, трудові та фінансові ресурси.

Деякі вчені-економісти розглядають інновацій-

ний потенціал організації як готовність і здатність 

винаходити, сприймати або відтворювати нововве-

дення та своєчасно звільнятись від застарілого.

Інноваційний потенціал із позиції функ-

ціонального підходу розглядається як здатність 

економічної системи до реалізації можливос-

тей розвитку на основі інновацій. Так, Є. Лапін 

стверджує, що інноваційний потенціал разом з 

інформаційним є складовими частками інтелек-

туального потенціалу підприємства [18]. Вони 

регулюють виробничі процеси, сприяють підви-

щенню продуктивності живої праці, ефективнос-

ті використання предметів праці та енергетичних 

ресурсів, допомагають підняти рівень і ефектив-

ність технологій. Інші науковці трактують іннова-

ційний потенціал організації як міру її готовності 

виконати задачі, що забезпечать досягнення вста-

новленої інноваційної мети, тобто міру готовності 

до реалізації інноваційного проекту чи програми 

інноваційних перетворень і впровадження інно-

вацій. С. Ілляшенко вважає, що інноваційний по-

тенціал — це здатність до втілення досягнень на-

уки і техніки в конкретні товари, спрямовані на 

задоволення запитів споживачів [19].

У роботі промислового підприємства інно-

ваційний потенціал визначається як сукупність: 

продуктів, що знаходяться на різних стадіях роз-

робки, засвоєння або розширення виробництва; 

можливостей фінансових, науково-технічних, 

технологічних і кадрових створювати, виробля-

ти та удосконалювати продукцію; вмінь органі-

зувати розробку, виробництво, продаж товарів, 

кращих, ніж у конкурентів, що найбільш повно 

відповідають теперішнім та майбутнім вимогам 

покупців, своєчасну заміну продуктів, що не ко-

ристуються попитом [20].

С. Ілляшенко у своїй праці дає таке визна-

чення: «інноваційний потенціал» господарюючого 

суб’єкта — це комплекс взаємопов’язаних ресурсів 

і здатностей до їх реалізації, що визначають його 

спроможність (інтелектуальну, технологічну, ін-

формаційну, науково-дослідну, економічну тощо), 

приведення у відповідність до зовнішніх та вну-

трішніх можливостей розвитку на основі постійно-

го пошуку, використання і розвитку нових сфер і 

способів ефективної реалізації наявних і перспек-

тивних ринкових можливостей [21]. Це визначен-

ня ув’язує в єдиний комплекс ресурси підприєм-

ства, здатність ефективно ними розпоряджатися, 

зовнішні умови господарювання взагалі та іннова-

ційну діяльність, зокрема механізм інноваційного 

розвитку, роль інноваційного потенціалу в ньому.

Проте необхідно зазначити, що підхід до роз-

гляду інноваційного потенціалу лише як до сукуп-

ності ресурсів і можливостей їх використання є 

також недосконалим. Таке уявлення про нього не 

враховує цільової характеристики цієї категорії. 

Використання ресурсів завжди цілеспрямоване і 

певним чином організоване для реалізації потреб 

Рис. 2. Структура інноваційного потенціалу 

підприємства [16]
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суб’єктів господарювання. Такій умові найбільше 

відповідає наступне визначення інноваційного 

потенціалу: інноваційний потенціал підпри-

ємства є сукупністю інноваційних ресурсів, які 

перебувають у взаємозв’язку, та умовозабезпечу-

ючих чинників, які створюють необхідні умови 

для оптимального використання цих ресурсів із 

метою досягнення відповідних орієнтирів іннова-

ційної діяльності та підвищення конкурентоспро-

можності підприємства в цілому.

Інноваційний потенціал є основною части-

ною потенціалу підприємства, що складається з 

виробничого, науково-технічного, фінансового, 

кадрового потенціалу й органічно входить в кож-

ну його частину. Схема інноваційного потенціалу 

зображена на рис. 3.

Рис. 3. Схема інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства

Через розвиток компонентів внутрішнього 

середовища підприємства може здійснювати-

ся розвиток його інноваційного потенціалу. У 

зв’язку з цим аналіз інноваційного потенціалу 

підприємства здійснюється за допомогою вивчен-

ня виробничої, фінансової, організаційно-кадро-

вої, науково-технічної компоненти.

Інноваційний потенціал характеризує статич-

ний стан досліджуваного об’єкта, тобто відбиває 

здатність даного об’єкта до інноваційної діяльнос-

ті на певний момент часу. Для аналізу інноваційної 

діяльності необхідно досліджувати і динамічні ха-

рактеристики підприємства, а саме — інноваційну 

активність. Інноваційна активність підприємства 

визначається ступенем інтенсивності і динаміч-

ності інноваційної діяльності. Тому показники її 

оцінки повинні відображати масштаби, темпи і 

своєчасність інноваційних заходів.

Наявність інноваційної активності підпри-

ємства підтверджується зростанням кількості ра-

ціоналізаторських пропозицій, винаходів, отри-

маних патентів і авторських свідоцтв. При цьому 

доцільно враховувати не тільки приріст вказаних 

показників, але і вивчати динаміку їх зміни. До 

розрахункових показників інноваційної актив-

ності підприємства можна віднести і якісні: під-

вищення конкурентоспроможності продукції 

підприємства, оновлення технічних процесів та 

парку устаткування, збільшення інвестицій в ін-

новаційні проекти, скорочення терміну створен-

ня і освоєння нововведень.

Висновок. Розв’язання проблеми інноваційно-

го розвитку може значно вплинути на подолання 

негативних явищ перехідного періоду. Передумо-

вою і важливою складовою будь-якої інновації є 

інноваційний потенціал, тому кожному суб’єкту 

господарювання необхідно знати й розуміти теоре-

тичні основи, закономірності процесу формування, 

структуру, джерела зростання, методи оцінки та на-

прями ефективного використання такого потенці-

алу. Вільне володіння цими питаннями дасть змогу 

об’єктивно оцінювати свої можливості, розробляти 

нові напрями інноваційної діяльності, сформувати 

ефективну стратегію інноваційного розвитку.
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СПЕЦИФІКА МАРКЕТИНГОВОГО СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ 
ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ФАРМАК», 

ЗАТ НВЦ «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ», ПАТ «ФІТОФАРМ», ПАТ «ЛУГАНСЬКИЙ ХФЗ»)

Анотація. У статті проведено маркетинговий стратегічний аналіз діяльності фармацевтичних під-

приємств, який дозволив сформувати чітке уявлення специфіки їх діяльності, охарактеризувати чинники, 

що впливають на їх конкурентоспроможність і забезпечують налагоджений процес просування та реалізації 

лікарських засобів.

Ключові слова: стратегічний аналіз, маркетинг фармацевтичних підприємств, стратегічне бачення, 

фактори конкурентоспроможності.

Summary. The article provides a strategic marketing analysis of pharmaceutical companies. This analysis allowed 

us to form an idea of their specific activities, characterize factors affecting their competitiveness and ensure streamlined 

process of promoting and selling drugs.

Key words: strategic analysis, marketing of pharmaceutical companies, strategic insight, competitive factors.

Постановка проблеми. Специфіка фармацев-

тичного ринку настільки своєрідна, що робить 

необхідною адаптацію концепцій загального стра-

тегічного маркетингу до цієї сфери економіки. 

По-перше, багато інститутів фармринку різко 

відрізняються від своїх аналогів в інших галузях. 
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По-друге, проблеми, що носять, з точки зору за-

гального маркетингу, другорядний характер, у 

фармацевтиці часто визначають суть ситуації. 

По-третє, маються дуже специфічні галузеві інст-

рументи маркетингу. До низки маркетингових 

прийомів, поширених на фармринку (наприклад, 

робота з опініон-лідерами), практично неможли-

во підібрати аналогів в інших сферах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

танням економічних проблем функціонування 

фармацевтичної промисловості та управління 

сферою обігу лікарських засобів присвячені ро-

боти іноземних науковців: Т. Н. Барта, Р. Куксо-

на, М. Мак Грейва, Р. М. Хендерсона. Представ-

никами вітчизняної школи є: Б. П. Громовик, 

С. В. Нікуліна, А. Г. Шевченко, В. І. Стародубов, 

А. Ю. Юданов, Г. В. Хом’яков та ін. Наукова роз-

робленість проблеми маркетингового стратегіч-

ного аналізу фар мацевтичних підприємств є не-

достатньою на сучасному етапі і призводить до 

того, що на практиці він здійснюється інтуїтивно, 

несистематично, без належного обґрунтування.

Мета статті — розкриття специфіки аналізу 

чинників, які забезпечують налагоджений процес 

просування і реалізації лікарських засобів на фар-

мацевтичному ринку.

Виклад основного матеріалу. До групи провід-

них вітчизняних виробників лікарських засобів 

(щомісячний випуск понад 5,4 млн. грн.) відно-

сяться ПАТ «Фармак», ЗАТ ФФ «Дарниця», ЗАТ 

НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний 

завод», ТОВ «Київмедпрепарат», ФК «Здоров’я» 

та інші. Кожен з цих гігантів фарміндустрії зай-

має близько 10 % ринку вітчизняних лікарських 

засобів. Далі йде група з більш ніж трьох десятків 

підприємств, продукція кожного з яких займає від 

1 % до кількох відсотків ринку. Серед них — ПАТ 

«Лекхім», Тернопільска ФФ, ПАТ «Фітофарм», 

ПАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний за-

вод», Житомирська ФФ та інші. До третьої групи 

входить більше сотні підприємств, що випуска-

ють лише 1–2 лікарських засоби, дешевих і най-

простіших у виробництві: йод, зеленка, перекис 

водню. Сумарно їх продукція займає не більше 

5 % ринку вітчизняних медпрепаратів.

Експерти зазначають, що становище цих під-

приємств є наслідком ефективної/неефективної 

маркетингової діяльності та істотно залежить від 

обраної маркетингової стратегії, маркетингової 

політики і характеру маркетингових рішень [1].

Для більш детального дослідження специфі-

ки формування маркетингових стратегій фарма-

цевтичних підприємств пропонуємо розглянути 

дві пари близьких за рівнем конкурентоспро-

можності, але відмінних у своїй маркетинговій 

політиці компанії.

ПАТ «Фармак», ЗАТ НВЦ «Борщагівський 

ХФЗ» — найбільші виробники лікарських засо-

бів на Україні, відомі підприємства у світі, які 

користуються високою репутацією у замовників 

і партнерів; ПАТ «Фітофарм», ПАТ «Луганський 

ХФЗ» — підприємства середньої ланки, що виго-

товляють якісну продукцію, призначену широким 

верствам населення за доступними цінами. Під-

приємства об’єднують кращі традиції та інновації.

Маркетинговий стратегічний аналіз діяль-

ності підприємства охоплює всі ті процеси, які 

пов’язані з реалізацією продукції. Це стратегія 

продукту, стратегія ціноутворення, стратегія про-

сування продукту на ринок, вибір ринків збуту і 

систем розподілу [2]. Виходячи з цього, необхідно 

провести аналіз таких чинників діяльності під-

приємств, які забезпечують налагоджений процес 

просування і реалізації продукції на ринку: місії і 

мети (стратегічного бачення), фінансового стану, 

цільових аудиторій, асортименту продукції, ціно-

утворення, споживачів та каналів збуту.

Конкуруючи між собою через потенційних 

покупців і зміцнення доброзичливого відношен-

ня суспільства до себе, досліджувані нами компа-

нії намагаються бути максимально прозорими, 

тому прагнуть заявити про якість своїх товарів, 

оприлюднити своє ставлення до навколишнього 

середовища. Висловитися відносно своїх орієн-

тирів їм дозволяє місія підприємства, яка, у свою 

чергу, є базою для встановлення їх цілей (страте-

гічних орієнтирів) [3].

Місіями досліджуваних підприємств є ство-

рення якісної конкурентоспроможної продукції 

та забезпечення здоров’я нації. Мета полягає у 

розвитку та вдосконаленні виробництва, осво-

єнні нових ринків, якісному задоволенні потреб 

споживачів, а також одержанні прибутку в інте-

ресах акціонерів (табл. 1).

Фінансовий стан підприємства — найважли-

віша підсумкова характеристика діяльності, що 

визначає конкурентоспроможність підприємства, 

потенціал у діловому спілкуванні, оцінює еконо-

мічні інтереси самого підприємства. Фінансовий 

аналіз дозволяє оцінювати оптимальність розпо-

ділу й ефективність використання фінансових ре-

сурсів підприємства для забезпечення досягнення 

стратегічних цілей [4, с. 6–11].

Фінансова діяльність досліджуваних підпри-

ємств здійснюється в порядку, встановленому 

чинним законодавством та статутами товариств. 

Відповідальність за ефективність і законність їх 

діяльності несуть посадові особи, обрані чи при-

значені в установленому порядку. Основні фі-

нансові показники фармацевтичних компаній 

наведені в таблиці 2.

Виходячи з аналізу п’яти зовнішніх сил згідно 

з моделлю М. Портера: ринкової влади постачаль-

ників, влади існуючих конкурентів, загрози появи 

товарів-субститутів, загрози появи нових конку-

рентів, ринкової влади покупців, нами були ви-
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Таблиця 1

Характеристика місії та мети (стратегічного бачення) досліджуваних підприємств
Назва 

підприємства
Місія Мета (стратегічне бачення) 

ПАТ «Фармак» 

Має три основних аспекти — соціальний, еко-

номічний і корпоративний.

Соціальна місія — створювати, виробляти і 

впроваджувати в життя ефективні, безпечні та 

доступні лікарські засоби…

Економічна місія — керувати всіма бізнес-проце-

сами компанії, забезпечуючи стабільне зростання 

її фінансового благополуччя та прибутковості…

Корпоративна місія — створювати найкращі 

робочі місця, залучати ініціативних, творчих 

людей, розкривати їх таланти…

Бути лідером вітчизняної фармацевтичної галузі 

у впровадженні європейських стандартів якості, 

темпах зростання і виводу на ринок нових 

ефективних препаратів. До 2015 року увійти до 

сузір’я двадцяти східноєвропейських фармацев-

тичних генеричних компаній за стандартами 

якості та обсягами продажів лікарських засобів 

та послуг.

ЗАТ НВЦ 
«Борщагівський 

ХФЗ» 

Повне задоволення попиту споживачів, забезпе-

чення їх високоякісними, ефективними та безпеч-

ними лікарськими засобами, екологічно безпечне 

їх виробництво, створення високого іміджу як на 

внутрішньому, так і на міжнародному ринках.

Бути підприємством європейського рівня ді-

лової досконалості, індивідуального стилю, 

порядку, благоустрою, яке відповідає міжнарод-

ним стандартам, випускає продукцію стабільної 

якості і дбає про навколишнє середовище.

ПАТ 
«Фітофарм» 

Дати можливість кожній людині зберегти і зміц-

нити своє здоров’я, використовуючи ефективні, 

якісні та сучасні препарати.

Забезпечити зростання прибутковості діяльності 

та рентабельності інвестованого капіталу. Досяг-

нути ефективного використання основних засобів 

(обладнання) та управління оборотним капіталом.

ПАТ 
«Луганський 

ХФЗ» 

Цілком сприяти зміцненню здоров’я людей 

і повністю задовольняти потреби покупців в 

якісній фармацевтичній продукції за доступни-

ми цінами. 

Знайти і успішно впровадити на ринку іннова-

ційні фармацевтичні продукти для профілакти-

ки, полегшення і лікування хвороб. Забезпечити 

повну задоволеність споживача і досягти лідер-

ства на обраних ринках з нашими продуктами 

завдяки чудовій якості, інноваційним рішенням 

і висококваліфікованому колективу.
Джерело: розроблено автором.

явлені «вузькі місця» функціонування зазначених 

підприємств та визначена їх цільова аудиторія:

1. Ринкова влада постачальників для обраних 

підприємств є дуже великою. Причина полягає у 

тому, що частка іноземних виробників у їх загаль-

ному обсязі дуже велика. Замінників у багатьох 

імпортованих суспензіях немає. Продукція, що 

надходить від постачальників, дуже диференційо-

вана. Вплив вітчизняних постачальників обумов-

лений їх порівняно невеликим числом і невисо-

ким рівнем конкуренції.

2. Влада існуючих конкурентів. Характеризую-

чи галузь за допомогою кривої життєвого циклу, 

можна відзначити, що галузь перебуває на стадії 

зростання. Попит в галузі зростає, прибуток ком-

паній збільшується. Зростання прибутку можливе 

навіть для відносно неефективних фірм.

3. Загроза появи товарів-субститутів. Будь-

який аналіз загрози замінників повинен врахо-

вувати всі продукти, які виконують аналогічні 

функції для споживачів, а не обмежуватися порів-

нянням між собою лише фізично однорідних про-

дуктів. У зв’язку з цим субститутами для компаній 

можуть стати кошти оздоровлення превентивного 

характеру, госпіталізація людей, БАДи і народні 

засоби. Однак фармацевтична галузь виходить з 

посилки, що одна з основних причин, які пояс-

нюють її рентабельність і зростання, — те, що в 

більшості випадків фармацевтика надає більш 

ефективну з точки зору витрат форму збережен-

ня здоров’я, ніж госпіталізація і народні методи. 

У той же час у цій галузі для багатьох лікарських 

засобів, захищених патентами, повноцінних суб-

ститутів не існує.

4. Загроза появи нових конкурентів. Зале-

жить від висоти вхідних бар’єрів у галузь. На 

сучасному етапі вхідними бар’єрами для фар-

мацевтичної галузі в Україні є: а) державне ре-

гулювання (наприклад, обмеження можливості 

входження на ринок за допомогою необхідної 

агресивної рекламної кампанії для нових учас-

ників і законів «Про рекламу», «Про лікарські 

засоби»); б) дос туп до каналів розподілу (поси-

люється роль лікарів та медичних консультантів 

як каналів розподілу, які через суб’єктивне мис-

лення прихильні певним постачальникам, і но-

вим учасникам ринку доводиться витратити не-

абиякі зусилля на презентацію своєї продукції); 

в) потреби в капіталі (дорогий процес створення 

нових структур фармацевтичного бізнесу може 

коштувати сотні мільйонів доларів і може розтяг-

нутися в часі на кілька років); г) для підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції 

видане розпорядження, згідно з яким всі підпри-

ємства галузі мають привести своє виробництво 

у відповідність стандарту GMP.

5. Ринкова влада покупців. У фармацевтичній 

галузі жодне з джерел купівельної спроможнос-
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Таблиця 2

Аналіз діяльності ПАТ «Фармак», ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», ПАТ «Фітофарм», 
ПАТ «Луганський ХФЗ», тис. грн.

Показники Роки
Абсолютне відхилення 

2011 р.
Відносне відхилення 

2011 р.
2009 2010 2011 до 2010 до 2009 до 2010 до 2009

ПАТ «Фармак»
Дохід (виручка) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) 
942629 1270643 1525695 255052 583066 120,07 % 161,86 %

Чистий дохід 917539 1230001 1477205 247204 559666 120,10 % 161,00 %
Собівартість реалізованої продукції 403534 486119 627847 141728 224313 129,16 % 155,59 %
Витрати на збут 144570 220923 267623 46700 123053 121,14 % 185,12 %
Адміністративні витрати 56623 86072 110518 24446 53895 128,40 % 195,18 %
Інші операційні витрати 120081 201812 198492 -3320 78411 98,35 % 165,30 %
Валовий прибуток 514005 743882 849358 105476 335353 114,18 % 165,24 %
Чистий прибуток 136958 207589 247036 39447 110078 119,00 % 180,37 %
Довгострокові фінансові інвестиції 4812 10106 7201 -2905 2389 71,25 % 149,65 %

ЗАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» 
Дохід (виручка) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) 
450183 583570 839989 256419 389806 143,94 % 186,59 %

Чистий дохід 397710 502527 758946 256419 361236 151,03 % 190,83 %
Собівартість реалізованої продукції 214853 273620 301624 28004 86771 110,23 % 140,39 %
Витрати на збут 51345 64142 72431 8289 21086 112,92 % 141,07 %
Адміністративні витрати 40892 52975 60534 7559 19642 114,27 % 148,03 %
Інші операційні витрати 28814 26416 31751 5335 2937 120,20 % 110,19 %
Валовий прибуток 182857 228907 334856 105949 151999 146,28 % 183,12 %
Чистий прибуток 47182 59518 62612 3094 15430 105,20 % 132,70 %
Довгострокові фінансові інвестиції 1133 1133 1591 458 458 140,42 % 140,42 %

ПАТ «Фітофарм» 
Дохід (виручка) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) 
110577 214433 255778 41345 145201 119,28 % 231,31 %

Чистий дохід 96246 187772 229610 41838 133364 122,28 % 238,57 %
Собівартість реалізованої продукції 86284 168790 192956 24166 106672 114,32 % 223,63 %
Витрати на збут 4414 8407 24379 15972 19965 289,98 % 552,31 %
Адміністративні витрати 3242 6795 5612 -1183 2370 82,59 % 173,10 %
Інші операційні витрати 499 1979 1510 -469 1011 76,30 % 302,61 %
Валовий прибуток 9962 18982 36654 17672 26692 193,10 % 367,94 %
Чистий прибуток 110 118 2952 2834 2842 2501,69 % 2683,64 %
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 0 0 0 0,00 % 0,00 %

ПАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод» 
Дохід (виручка) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) 
61620 78753 83024 4271 21404 105,42 % 134,74 %

Чистий дохід 59030 71111 75897 4786 16867 106,73 % 128,57 %
Собівартість реалізованої продукції 45417 56157 59124 2967 13707 105,28 % 130,18 %
Витрати на збут  7686 8257 10367 2110 2681 125,55 % 134,88 %
Адміністративні витрати 4163 4609 5311 702 1148 115,23 % 127,58 %
Інші операційні витрати 31723 40652 36316 -4336 4593 89,33 % 114,48 %
Валовий прибуток 13613 14954 16773 1819 3160 112,16 % 123,21 %
Чистий прибуток 1722 381  (-609) -990 -2331 -159,84 % -35,36 %
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 0 0 0 0,00 % 0,00 %
Джерело: розраховано автором з урахуванням [5; 6; 7; 8].

ті — концентрація, добра поінформованість або 

можливість зворотної інтеграції — як свідчить 

аналіз галузі, активно ніколи не працювало.

Всі чотири досліджувані підприємства праг-

нуть до зниження дії розглянутих сил для того, 

щоб мати можливість підвищити рівень цін і до-

сягти рівня прибутку вищого за середній у галузі. 

На кожну з цих сил фірми можуть впливати тільки 

за допомогою своїх стратегій.

Планування й управління асортиментом — 

невід’ємна частина маркетингу. Навіть добре об-

мірковані плани збуту і реклами не зможуть ней-

тралізувати наслідки помилок, які були допущені 

раніше при плануванні асортименту.

Ефективне управління товарним асортимен-

том дозволяє фармацевтичному підприємству: 

скоротити кількість продажів, втрачених внаслі-

док відсутності необхідних товарів; прискорити 

товарообіг; зменшити надлишки товарів; знизити 

ризик списання товарів у зв’язку із закінченням 

терміну придатності; мінімізувати сумарні витра-

ти, пов’язані із запасами.

На сьогоднішній день ПАТ «Фармак» випус-

кає понад 230 найменувань лікарських препаратів. 

ЗАТ НВЦ «Борщагiвський ХФЗ» у 2011 роцi було 

вироблено 108 найменувань продукцiї, що охо-

плює 9 фармакотерапевтичних групп. ПАТ «Фіто-

фарм» щорічно випускає більше 115 найменувань 
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лікарських засобів. ПАТ «Луганський ХФЗ» ви-

пускає 56 найменувань лікарських засобів

Ефективна цінова стратегія забезпечує під-

приємству успішне ринкове функціонування й 

у результаті — прибутковий, стабільний розви-

ток на конкурентному ринку [9, с. 80–93]. Ціно-

утворення на ринку фармацевтичної продукції 

має певні особливості. З одного боку, виробники 

лікарських засобів, торгівельно-посередниць-

кі фармацевтичні компанії, аптеки в ринкових 

умовах господарювання прагнуть отримувати 

прибуток, а з іншого — усі верстви населення 

повинні мати можливість отримання необхідної 

медичної допомоги. Окрім виробничих і рин-

кових чинників, вплив на формування ціни на 

лікарські засоби справляють регулюючі, фінан-

сово-законодавчі механізми, рівень витрат на 

НДР, конкуренція з боку генериків, паралельний 

імпорт [10, с. 35–38].

Головними чинниками, під впливом яких 

формується ціна, є: собівартість лікарського за-

собу, яка визначає мінімальну ціну на нього і не 

забезпечує отримання прибутку; виняткові якості 

та відмінні особливості лікарського засобу, анало-

гів якого на ринку немає; ринкова ситуація з реа-

лізації аналогічних препаратів фірм-конкурентів; 

зовнішні фактори маркетингового середовища, в 

якому функціонує фармацевтичне підприємство.

Цінові категорії лікарських засобів досліджу-

ваних підприємств наведені у таблиці 3.

Таблиця 3

Цінові категорії лікарських засобів ПАТ «Фармак», ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», 
ПАТ «Фітофарм», ПАТ «Луганський ХФЗ» за 2011 р.

Кількість лікарських 
засобів

ПАТ «Фармак»
ЗАТ НВЦ 

«Борщагівський ХФЗ»
ПАТ «Фітофарм»

ПАТ 
«Луганський ХФЗ»

до 5 грн. 31 23 57 20
5–10 грн. 39 24 10 6
10–20 грн. 64 22 15 11
20–40 грн. 43 16 17 10
40–60 грн. 27 8 8 6
60–100 грн. 9 7 5 2
100–150 грн. 7 5 2 1
вище 150 грн. 10 3 1 0
Усього 230 108 115 56
Джерело: узагальнено автором з урахуванням [5; 6; 7; 8].

Як ми бачимо, підприємства застосовують 

стратегію диференційованих цін, що означає про-

даж товару за різними цінами для різних спожива-

чів у залежності від їх характеристик.

Для ПАТ «Фармак» і ЗАТ НВЦ «Борщагівський 

ХФЗ» характерне встановлення політики із завою-

вання лідерства за показниками якості продукції. 

Підприємства використовують стратегії глибокого 

проникнення на ринок, тобто висока якість і серед-

ня ціна. У лінійці препаратів ПАТ «Фітофарм» і ПАТ 

«Луганський ХФЗ» переважають дешеві лікарські 

засоби. Цей сегмент найбільш безпечний, тому що 

зменшує ризик через незнання ставлення покупця 

до товарів. Ця стратегія використовується з метою 

збільшення частки свого товару на внутрішньому 

ринку, виходу на масовий ринок.

Управління збутом є одним з чисельних 

функціональних завдань досліджуваних компа-

ній, яке має здійснюватися відповідно до так-

тичних і стратегічних планів. Вибір певного типу 

маркетингового каналу залежить від планових по-

казників продажів і прибутку компаній, ресурсів, 

наявних в їх розпорядженні, і стратегій позиціо-

нування. Основні споживачі та канали збуту до-

сліджуваних компаній наведені в табл. 4.

Необхідність посередництва на фармацевтич-

ному ринку пояснюється неможливістю прямо-

го співробітництва значної частини аптек і ліку-

вально-профілактичних закладів із виробниками, 

оскільки: мінімальна сума контракту і партії по-

ставки настільки великі, що через нестачу обігових 

коштів неможливо закупити необхідний товар; за-

купівля може спричинити затоварювання медика-

ментами того або іншого виробника, котрий, звич-

но, має вузький асортимент; витрати на доставку 

товару за умов самовивезення збільшують суму ма-

теріальних витрат покупця [11, с. 18–20]. На нашу 

думку, одним із стратегічних способів збільшення 

обсягу збуту виступає розширення обсягів госпо-

дарювання торговельного посередника.

Незважаючи на достатньо непогані показни-

ки діяльності компаній з точки зору стратегічно-

го маркетингового аналізу, компанії стикаються з 

великою кількістю проблем, які негативно впли-

вають на їх конкурентоспроможність. Основними 

проблемами підприємств є: недосконала система 

реєстрації та перереєстрації лікарських препара-

тів, великий розмір державного мита; ризик не-

запитанності продукції; несвоєчасні розрахунки 

між підприємствами; податок на гроші, спрямо-

вані на розвиток, реконструкцію та технічне пе-

реозброєння виробництва; обов’язкове впрова-

дження міжнародних стандартів GMP, відсутність 

регуляції державою того сегменту, куди виділя-

ються бюджетні кошти (госпітальні закупівлі). 

Низький розвиток наукового потенціалу країни в 

галузі фармацевтики (зокрема відсталість у сфері 

пошуку та розробки нових лікарських засобів, ді-
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Таблиця 4

Основні споживачі та канали збуту продукції досліджуваних компаній у 2011 р.
Назва підприємства Основні споживачі Канали збуту

ПАТ «Фармак» 

Фармацевтичні 

дистриб’ютори (БАДМ, 

Фра-М, Альба, Оптіма-

Фарм), АТ «Фармація», 

аптечні бази, Міністерство 

охорони здоров’я, МВС Укра-

їни, медичні заклади, аптечні 

мережі та аптеки.

Відомі в Україні фармацевтичні дистрибуторські фірми, які 

мають кваліфікованих співробітників та аптечні мережі. 

Також ПАТ веде кооперацiю по контрактному виробництву 

iз багатьма iноземними фiрмами в Нiмеччинi, Словаччинi, 

Францiї та iнших країнах Європи та СНД. У ВАТ «Фармак» 

налагодженi канали збуту на ринки iнших країн: налагодже-

но спiвробiтництво з «Фармкомплект» (Росiя), «Стофарм» 

(Казахстан), «Мед ФармIнвест» (Бiлорусь), «Фармед» (Узбе-

кистан) та iншi, є спiльнi пiдприємства в Польщi («Фармак 

СП») та в Болгарiї («Фармак Болгарiя ЛТД»). ПАТ «Фармак» 

має представництва в Казахстанi, Узбекистанi та в Росiї.

ЗАТ НВЦ «Борщагів-
ський ХФЗ» 

Фармацевтичні 

дистриб’ютори: БАДМ, 

Фра-М, Альба, Оптіма-Фарм, 

аптечні бази, Міністерство 

охорони здоров’я, МВС Укра-

їни, медичні заклади, аптечні 

мережі та аптеки.

Спiвпрацює з дистриб’юторами по всiх регiонах України. 

Продукцiя заводу експортується до країн близького та дале-

кого зарубiжжя, частка експорту в загальних обсягах продажiв 

становить близько 6–8 %. Завод експортує продукцiю у 10 

країн свiту, у т. ч. в країни Балтiї, Азiї та Схiдної Європи.

Основний канал збуту: Виробник-Дистриб’ютор.

Оснивний метод продажу — оптові продажі.

ПАТ «Фітофарм» 

Рейтинг клієнтів: «Оптіма 

Фарм» (24,15 % продажів),

«ВЕНТА ЛТД» (15,81 %), 

«Альба Україна» (15,55 %), 

«БаДМ» (9,39 %), «Фалбі» 

(2,94 %), «Віста» (2,25 %), 

«Арніка» (1,89 %), «Томаш» 

(1,72 %), «Фіто-Лек» (1,43 %), 

«Едельвейс» (1,02 %).

Підприємство використовує рiзнi засоби роботи в 

сферi збутку: спiвпрацює з великими посередничними 

фiрмами,реалiзує продукцiю оптовим та дрiбним структурам 

(в т. ч. населенню через мережу аптек), лiкарським закладам 

та безпосередньо через власну аптечну мережу. «Фiтофарм» 

активно веде спiвпрацю з пiдприємствами, дистриб’юторами 

в iнших країнах з метою реєстрацiї препаратiв та подаль-

шого продажу, а саме на реєстрацiї в Грузiї 6 препаратiв, 

Молдовi — 5 препаратiв, Азербайджанi — 8 препаратiв. Є 

намiри реєстрацiї препаратiв в Росiї, 6 препаратiв у Вiрменiї. 

Аналiзуються ринки Казахстану, Узбекистану

ПАТ «Луганський 
ХФЗ» 

Основними покупцями 

продукцiї ПАТ «Луганський 

хiмiко-фармацевтичний 

завод» є вiтчизнянi 

пiдприємства та фiрми, а 

також пiдприємства близько-

го зарубiжжя, якi займаються 

оптовою торгiвлею медични-

ми препаратами та виробни-

цтвом косметичних засобiв.

Основними контрагентами на терiторiї України є нацiональнi 

дистрибьютери, що мають розвинену iнфраструктуру, 

регiональнi склади, власний автопарк та квалiфiкований 

персонал. Пакет дистрибьютерiв, що спiвпрацюють з 

пiдприємством, дозволяє здiйснити повне охоплення територiї 

та дозволяє у добовий термiн поставити продукцiю до будь-

якої роздрiбної точки України. Власної роздрiбної мережi 

завод не має. Основними iмпортерами продукцiї заводу у 2011 

роцi стали Росiя, Бiлорусь, Молдова, Казахстан, Узбекiстан. 

Завод планує подальше зростання обсягiв реалiзацiї своєї 

продукцiї та освоєння нових ринкiв збуту (Естонiя,Лiтва). Збут 

продукцiї ПАТ «Луганський хiмiко-фармацевтичний завод» 

здiйснюється пiд торговою маркою LUGAL.
Джерело: розроблено автором.

яльність лабораторій з підтвердження біоеквіва-

лентності лікарських засобів знаходиться у стадії 

становлення, низький рівень фінансування на-

укових досліджень, відсутність інтеграції у сві-

товий біотехнологічний сектор) призводить до 

зменшення конкурентоспроможності досліджу-

ваних підприємств до провідних світових фірм.

Висновки. Таким чином, проведений марке-

тинговий стратегічний аналіз діяльності досліджу-

ваних підприємств дозволив нам сформувати чітку 

картину їх діяльності, охарактеризувати чинники, 

які впливають на їх конкурентоспроможність і за-

безпечують налагоджений процес просування і 

реалізації лікарських засобів, виявити позитивні 

та негативні показники їх діяльності, виокреми-

ти «вузькі місця» їх роботи. Незважаючи на те, що 

кожне з охарактеризованих підприємств досить 

вдало організовує процес своєї діяльності, для них 

характерний досить низький рівень використання 

власного потенціалу. З точки зору стратегічного 

маркетингу, необхідно сконцентрувати увагу на 

вирішенні чотирьох взаємопов’язаних завдань: ор-

ганізація процесу створення конкурентоспромож-

них лікарських засобів, проведення гнучкої цінової 

політики, організація ефективної системи збуту, 

управління просуванням препаратів на ринку.
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УДК 658.15 В. В. Храпкина

АНТИКРИЗИСНОЕ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
ПО СЛАБЫМ СИГНАЛАМ

Анотація. У статті розглянуто економічну сутність антикризового фінансового управління підпри-

ємством, узагальнені погляди на антикризове фінансове управління, запропонована порівняльна характерис-

тика антикризового і традиційних методів управління, обґрунтовано доцільність антикризового фінансово-

го управління підприємством за слабкими сигналами.

Ключові слова: антикризове управлінння, слабкі сигнали, методи управління.

Summary. The article has given consideration to the economic essence of anti-crisis financial management by an 

enterprise, summarized the views on anti-crisis financial management, proposed a comparative description of anti-

crisis and traditional management methods, and the expediency of anti-crisis financial management on weak signals 

has also been substantiated.

Key words: anti-crisis management, weak signals, management methods.

Постановка проблемы. Особенностью совре-

менного этапа развития экономики является вы-

сокая нестабильность внешней и внутренней эко-

номической среды как в стране, так и в отрасли, и 

на отдельном предприятии, организации.

Переориентация традиционной экономиче-

ской системы хозяйствования Украины на рыноч-

ную предопределила существенные изменения в 

экономической среде страны. Помимо тенденций, 

характерных для промышленно развитых стран, 

в Украине в настоящее время на финансовое со-

стояние предприятий существенное воздействие 

оказывают как внутренние, так и внешние факто-

ры: политическая, экономическая и финансовая 

нестабильность. Это порождает неуверенность, а 

порой и сомнение, у предпринимателей в возмож-

ности их долгосрочного функционирования.

Тем самым особенности современного этапа 

развития хозяйства и общества характеризуются 

высокой нестабильностью внешней среды, воз-

растающей глобализацией экономики. Назрела 

необходимость поиска и внедрения в практику 

новых форм и методов управления, использова-

ние которых позволяло бы не доводить дело до 
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кризисного состояния предприятия, несмотря 

на общую неблагоприятную рыночную обста-

новку в нашей стране [1].

В таких условиях эффективность традицион-

ных систем управления и принятия решений су-

щественно снижается. Наряду с оптимальностью 

принятия решений на первое место выдвигается 

принцип их своевременности. В свою очередь, это 

требует быстрых и точных реакций направленных 

на оперативное уточнение и координацию изме-

нений стратегии поведения и развития с учетом 

вновь открывающихся возможностей и угроз.

Это приводит к тому, что проблемы функ-

ционирования систем управления в экономике 

в условиях кризиса требуют подходов как с тео-

ретической, так и практической точки зрения. В 

условиях динамичных изменений внешней среды 

следует рассматривать разработку новых методов 

антикризисного управления и механизмов их вне-

дрения в практику управления сложными эконо-

мическими системами как необходимое условие 

обеспечения жизнедеятельности таких систем [2].

Анализ научных исследований и публикаций. 
Исследованием проблем антикризисного управ-

ления предприятий занималось большое количе-

ство отечественных и зарубежных ученых, среди 

которых: И. Ансофф, С. Г. Беляев, Н. Е. Брю-

ховецкая, М. Вебер, А. Г. Грязнова, П. Дру-

кер, В. С. Король, В. И. Кошкин, Ю. Г. Лысен-

ко, А. В. Мельник, Э. С. Минаев, Л. С. Сытник, 

А. М. Турило, Э. А. Уткин и др. Однако недо-

статочно изученными остаются проблемы анти-

кризисного финансового управления по слабым 

сигналам, модели и методы антикризисного фи-

нансового управления по слабым сигналам.

Целью статьи является исследование методов 

антикризисного финансового управления пред-

приятием на основе слабых сигналов, в основе 

которых генерировались предупредительные дей-

ствия, готовность функционировать в условиях 

неопределенности, формирование антикризис-

ного потенциала хозяйствующего субъекта.

Изложение основного материала исследования. 
Антикризисное управление стало одним из самых 

«популярных» терминов в деловой Украине. Воз-

никновение понятия антикризисного управления 

в отечественной практике хозяйствования обу-

словлено явлениями финансовой несостоятель-

ности (банкротства).

Антикризисное управление, как и понятие 

кризиса, не имеет однозначного определения в 

современной литературе.

Так, например, в своей книге «Справочник 

кризисного управляющего» профессор Э. А. Ут-

кин сделал акцент на то, что «главное в антикри-

зисном управлении — обеспечение условий, когда 

финансовые затруднения не могут иметь постоян-

ный стабильный характер. Речи о банкротстве при 

таком подходе быть не должно, поскольку должен 

быть налажен управленческий механизм устране-

ния возникающих проблем до того, пока они не 

приняли необратимый характер» [3].

Профессор А. Г. Грязнова считает, что анти-

кризисное управление — такая система управле-

ния предприятием, которая имеет комплексный, 

системный характер и направлена на предотвра-

щение или устранение неблагоприятных для биз-

неса явлений посредством использования всего 

потенциала современного менеджмента, разра-

ботки и реализации на предприятии специальной 

программы, имеющей стратегический характер, 

позволяющей устранить временные затруднения, 

сохранить и приумножить рыночные позиции 

при любых обстоятельствах, при опоре в основ-

ном на собственные ресурсы [4].

В. С. Король определяет антикризисное 

управление как способность фирмы конструк-

тивно реагировать на изменения, угрожающие ее 

нормальному функционированию [5].

По мнению профессора Э. М. Короткова, 

антикризисное управление — это управление, 

в котором поставлено определенным образом 

предвидение опасности кризиса, анализ его 

симп томов, мер по снижению отрицательных по-

следствий кризиса и использование его факторов 

для последующего развития [6].

Рассмотрение и критический анализ различ-

ных точек зрения позволяет констатировать, что:

— антикризисное управление следует рассма-

тривать в качестве системы управления в услови-

ях кризиса с соответствующей конкретизацией 

цели, принципов и элементов, обеспечивающих 

ее функционирование;

— в антикризисном управлении необходимо 

определить несколько иерархических уровней;

— необходима увязка системы банкротства и 

антикризисного управления.

Антикризисное управление должно быть при-

способлено прежде всего к решению принципи-

ально новых проблем и выработке новых управлен-

ческих решений по предотвращению, смягчению 

или ликвидации в сжатые сроки кризисных явле-

ний и ситуаций. Специфическими особенностями 

антикризисного управления являются:

— возникновение задач, ранее не свойствен-

ных режиму функционирования хозяйственной 

системы и ее прошлому опыту;

— необходимость экстренной и обоснован-

ной выработки системы антикризисных мер по 

предотвращению, минимизации или ликвидации 

последствий кризисных явлений, а также их не-

медленной практической реализации в процессе 

хозяйственной деятельности;

— подготовка и переподготовка управленче-

ских кадров, перестройка стиля их деятельности 

применительно к резко изменившимся и прин-
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ципиально новым, ранее неизвестным условиям 

хозяйствования [7].

С учетом вышеизложенного возникает объ-

ективная необходимость перехода к таким систе-

мам антикризисного управления, которые позво-

ляют на ранней стадии распознать приближение 

деструктивных воздействий и выработать адек-

ватную реакцию с целью противодействия сни-

жению эффективности функционирования.

Одной из таких систем может быть антикри-

зисное управление по слабым сигналам, включа-

ющее комплекс мер по совершенствованию всех 

составных элементов организационной структу-

ры с точки зрения повышения гибкости, манев-

ренности системы, ее готовности к изменениям в 

условиях возникновения неожиданных событий.

Интерес к теории слабых сигналов не является 

случайным. Это объясняется тем, что одно из веду-

щих мест в современной хозяйственной практике 

занимает поиск путей предотвращения банкротства 

и оздоровления несостоятельных предприятий.

Антикризисное управление по слабым сигналам 

предполагает широкое применение методов углуб-

ленного анализа данных (data mining) и основано на 

комплексной диагностике как текущего положения, 

так и на оценке перспектив развития предприятия во 

всех сферах его функционирования.

Сравнительная характеристика традицион-

ных методов управления и антикризисного управ-

ления по слабым сигналам (таблица 1) позволяет 

выделить безусловные преимущества последнего. 

Они заключаются в возможности использования 

прогноза развития ситуации и принятии решений 

на основе разработанного сценария, учитываю-

щего слабые сигналы и оценку последствий при-

нимаемых решений.

Таблица 1

Сравнительная характеристика антикризисного управления и традиционных методов управления [2, с. 32]

Параметры сравнения
Стиль управления

Традиционное управление Антикризисное управление
1 2 3

Условия деятельности 

предприятия

— невысокий темп изменений;

— предсказуемость ситуации;

— управленческие проблемы (повто-

ряющиеся, знакомые).

— высокий темп изменений;

— непредсказуемость ситуации;

— управленческие проблемы (неповторяющиеся, 

новые).

Цели деятельности 

предприятия

— традиционная цель — получение 

максимума прибыли;

— критерий — минимум издер-

жек, ориентация на стабильность 

производственно-хозяйственных 

связей.

— антикризисные цели, связанные с ликвидацией 

причины кризисных тенденций или их последствий;

— критерии — минимизация времени, минимум 

потерь при преодолении кризисных тенденций, ори-

ентация на хозяйственную маневренность.

Решение управленческих 

проблем

— реакция в ответ на возникшую про-

блему;

— ориентация на прошлый опыт.

— предвидение и возможное преодоление проблем;

— творческий поиск, ориентация на прошлый опыт, 

как правило, не имеет смысла.

Организация ресурсов 

для достижения целей

жесткая структура, внутренние 

резервы.

маневренная (гибкая) структура на основе распре-

деления ресурсов в соответствии с антикризисными 

приоритетами.

Характер управленческой 

информации

— регламентированные 

информационные потоки; 

— точная, избыточная информация.

— зависимость информационных потоков от 

складывающейся кризисной ситуации;

— недостоверная, недостаточная информация.

Организационная 

структура управления

— стабильная или экстенсивно 

изменяющаяся;

— четкое распределение функций на 

длительный период;

— узкая функциональная направ-

ленность.

— гибкая, меняющаяся в соответствии с 

антикризисными приоритетами;

— отсутствие четкого распределения функций на 

длительный период;

— широкая и частично непредсказуемая область дей-

ствий.

Система поощрений
поощрения за стабильность и 

эффективность.
поощрения за инициативу.

Стиль руководства умение установить единство подходов. умение вдохновить людей на восприятие изменений.

Для использования слабых сигналов необ-

ходима большая степень убежденности в том, 

что предприятие имеет дело с теми сигналами, 

которые несут значимую информацию о новых 

опасностях или возможностях. В зависимости от 

уровня осведомленности о кризисной ситуации 

и формируется реакция на угрозы со стороны 

внутренней и внешней среды. Процесс улавли-

вания и идентификации слабых сигналов кри-

зисного характера в общем виде представлен на 

рис. 1.

С целью конкретизации источников посту-

пления сигналов целесообразно рассматривать в 

составе внешней среды предприятия макросре-

ду и среду ближайшего окружения. Макросреда 

включает социальную, правовую, экологиче-

скую, технологическую, экономическую, госу-

дарственную и политическую, состояние и тен-
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ной экспертной оценки, основанный на выявле-

нии согласованной оценки экспертной группы.

В силу того, что математический инструмен-

тарий ориентирован на выделение некоторой де-

терминированной компоненты поведения и раз-

вития сигнала, возможно использование общей 

модели временных рядов для его анализа, кото-

рая предполагает последовательную реализацию 

следующих шагов:

1) определение тренда;

2) определение величины сезонной компо-

ненты;

3) расчет ошибки модели;

4) построение прогнозной модели;

5) на основании прогнозной модели получе-

ние слабого сигнала.

Экспертный инструментарий применим 

для выявления и мониторинга сигналов, кото-

рые сопровождают нестандартные, не имеющие 

зафиксированных исторических аналогий про-

цессов и событий. В этом случае в дальнейшем 

возможно дополнение анализа такого сигнала 

с привлечением формального математического 

инструментария. Однако величина ошибки будет 

относительно большой, до тех пор, пока не будет 

накоплена достаточная информационная база 

для получения устойчивых оценок.

Таким образом, процесс выявления слабых 

сигналов можно представить в виде рисунка 2.

Рис. 1. Источники получения данных 

о слабых сигналах кризисного характера

денции развития которых порождают множество 

факторов и событий, являющихся источниками 

возникновения дестабилизирующих воздей-

ствий. Среда ближайшего окружения формиру-

ется в процессе функционирования конкурент-

ной фирмы и включает в себя:

фирмы, производящие товары (работы, 

услуги)-аналоги;

фирмы, производящие товары (работы, 

услуги)-заменители;

обеспечивающие фирмы в сфере рынков 

факторов производства (поставщики);

потенциальные фирмы-конкуренты;

потребители товаров (работ и услуг).

Взаимодействие предприятия со средой бли-

жайшего окружения в борьбе за конкурентные 

преимущества описаны М. Портером в модели 

«пяти сил конкуренции» [8]. Для конкурентной 

фирмы наибольшую угрозу стабильности пред-

ставляют сигналы, свидетельствующие о наруше-

нии динамики равновесия во взаимодействии с 

ближайшим окружением.

Внутренняя среда фирмы объединяет функ-

циональные среды внутри производственной 

системы. Сигналы нестабильности внутренней 

среды возникают в результате внутренней дис-

гармонии отдельных подразделений предпри-

ятия, а также обусловлены закономерностями 

жизненного цикла продукции, в частности, свя-

заны с переходом из одной фазы жизненного 

цикла в другую.

При выборе инструментария выявления и 

распознавания слабых сигналов определяющее 

значение играет тип исследуемого процесса. В 

общем можно выделить следующие группы ин-

струментов анализа слабых сигналов:

1) математический инструментарий;

2) экспертный инструментарий.

Математический инструментарий дает воз-

можность получить слабый сигнал на основе 

истории. Это различные методы прогнозирова-

ния. Экспертный инструментарий подразумевает 

выявление таких изменений, которые невозмож-

но спрогнозировать математически. Как прави-

ло, к ним относятся политические процессы и их 

производные; следствием их изменения является 

изменение экономической ситуации в целом.

Примером экспертного инструментария яв-

ляется «дельфийский метод» — метод коллектив-

Рис. 2. Процесс выявления слабых сигналов

Выводы. Управление по слабым сигналам ос-

новывается на выявлении синергетических связей, 

что выдвигает новые требования, предъявляемые 

к исследованию среды организации. При исполь-

зовании данной управленческой концепции про-

изводится ориентирование на развитие будущих 

устойчивых тенденций среды. Анализируемые 

признаки, разумеется, не имеют абсолютной силы 

и должны рассматриваться в совокупности с дру-

гими показателями хозяйственной деятельности. 

В основе механизма антикризисного управления 

предприятием на базе анализа слабых сигналов ле-

жат эффективные коммуникации, которые пред-

приятие может осуществлять только при знании 

среды, тенденций ее развития в будущем.

Успех антикризисного управления в первую 

очередь зависит от своевременного отслеживания 
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слабых сигналов. Отсюда вытекает объективная 

необходимость использования системы наблюде-

ния за состоянием внешней и внутренней среды 

предприятия, распознавания и прогнозирования 

возникновения сигналов, угрожающих финансо-

вой стабильности предприятия.
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Анотація. У статті розроблена економіко-математична модель оцінки ефективності майолікового мі-

ні-заводу, яка дозволяє розробити виробничу, маркетингову та управлінську стратегії підприємства.
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Summary. In the article we have developed economic — mathematical model of assessment of majolica mini plant 

efficiency, which allows developing of production, marketing and management strategy of the company.

Key words: majolica mini plant, optimizational model of production planning, the financial and economic indica-

tors, Basic sources, basic materials, the input parameters of the model.

Постановка проблеми. Фарфорово-фаянсова 

промисловість є невід’ємною ланкою народно-

го господарства України, лише за січень-липень 

2011 року було реалізовано керамічних виробів 

господарського, кухонного та сувенірного при-

значення на суму 1572, 7 млн. грн. [1]. Станом на 

2011 рік в Україні зареєстровано 33 підприємства з 

виробництва фарфорово-фаянсових виробів. Тре-

ба відзначити, що серед них є підприємства, які 

працюють на ринку фарфорово-фаянсової про-

дукції понад ста-двохсот років, такі як Васильків-

ський майоліковий завод, заснований у 1928 році, 

та Городницький фарфоровий завод, заснований 

у 1799 році. Українські підприємства, які спеціа-

лізуються на виробництві фарфорово-фаянсової 

продукції, мають широкий асортиментний ряд: 

від виробництва сувенірних керамічно-фарфоро-

вих виробів, посуду, скульптури, плиток до про-

мислово-будівельної керамічної продукції.

Однак на українському ринку відчутний 

знач ний брак вітчизняної продукції. Це пов’язано 

із непропорційним розподілом між реалізацією 

керамічної продукції вітчизняного виробника 

на внутрішньому ринку та її експортом. А також 
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нерівномірним розподілом між імпортом та екс-

портом фарфорово-фаянсових виробів. Проана-

лізувавши динаміку структури експорту-імпорту 

керамічних виробів, можна дійти висновку, що 

імпорт навпіл перевищує експорт фарфорово-ке-

рамічних товарів (рис. 1).

спеціалізацією якого є виробництво майолікової 

продукції. Конструктивно міні-заводи є модуля-

ми, узгодженими за продуктивністю та техноло-

гічним циклом (у залежності від якості сирови-

ни, доступності енергоресурсів тощо). Модульна 

конструкція дозволяє компонувати виробництва 

різної потужності, застосовувати різноманітні 

технології масоприготування, формування, су-

шіння, опалу. Раціональне використання площ та 

енергозберігаючі технології забезпечують швидку 

окупність підприємства.

Сама концепція міні-заводів є досить ак-

туальною та економічно вигідною, тому що до-

зволяє гнучко змінювати асортимент продукції 

та здійснювати безпосередній контроль процесу 

виробництва. Міні-заводи, які спеціалізуються 

на виробництві керамічно-фаянсових виробів, 

є комплексами, що складаються зі спеціально-

го технологічного обладнання, яке забезпечує 

отримання якісного напівфабрикату та готових 

виробів із застосуванням технологій пластично-

го формування виробів або шлікерного лиття у 

гіпсові форми.

Розглянемо проект майолікового міні-заводу 

виробничою потужністю 130000 тис. виробів на 

рік, з урахуванням реальних ринкових цін станом 

на 30.07.2011 року.

Фінансово-економічні показники з ураху-

ванням санітарно-гігієнічних та соціально-трудо-

вих норм наведено у таблицях 1–4.

Для визначення оптимального плану виготов-

лення майолікової продукції на міні-заводі побу-

дуємо оптимізаційну модель, тобто виробничу.

Необхідно визначити вхідні параметри (та-

блиця 5).

«Праця» розраховується як вартість витрат на 

робочу силу на одиницю продукції у грошовому 

еквіваленті.

Сумарний фонд заробітної плати розділимо 

на кількість робочих днів для визначення вартості 

1 робочого дня відносно робочої сили (табл. 1–2). 

493808,36/251 = 1967,4 (грн.).

Для визначення витрат робочої сили у гро-

шовому еквіваленті на одиницю готової продукції 

необхідно вартість робочого дня відносно робочої 

сили поділити на планову кількість виготовлених 

виробів на день:

вартість роб. сили на виготовлення одиниці:

а) сервізу 1967,4/200 10 (грн.)

б) одної скульптури 1967,4/56 35 (грн.)

в) однієї плитки 1967,4/256  8 (грн.)

«Сировина» визначається як вартість затрат на 

сировину на одинцю продукції у грошовому екві-

валенті. Суму затраченої сировини на рік поділимо 

на річний обсяг виготовленої продукції (тал. 3).

Сума річних затрат сировини, враховуючи 

технологію виробництва:

а) для виготовлення сервізів:

Рис. 1. Динаміка структури експорту-імпорту 

керамічних виробів у 2010 р.

За даними міністерства статистики Укра-

їни, імпорт посуду, столових приборів, кухон-

них, господарських та інших туалетних виробів 

з фарфору, статуеток та інших декоративних 

виробів з кераміки та фарфору перевищує екс-

портовану продукцію майже вдвічі, що має 

кількісне та вартісне відображення: у 2011 році 

експортовано 10155151,1 кг виробів вартіс-

тю 12797,9 тис. доларів США, а імпортовано 

21826451,6 кг виробів вартістю 38818,9 тис. дол. 

США. Це означає, що 26021,0 тис. доларів США 

могли потрапити до фінансових активів україн-

ських підприємств.

Аналіз структури експорту-імпорту кераміч-

них та фаянсово-фарфорових товарів за країнами 

світу свідчить, що основними імпортерами ке-

рамічно-фарфорових виробів в Україну є Китай, 

Польща та Німеччина. Аналіз вітчизняного рин-

ку вказує на те, що зарубіжні виробники пропо-

нують українському споживачеві продукцію, яку 

умовно можна класифікувати за двома ознаками: 

«дорога брендова» або «дешева неякісна». Також 

треба відзначити, що більшу частку ринку займає 

«дешева неякісна» продукція.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фор-

муванню теоретичних основ моделювання оцінки 

ефективності промислових підприємств присвя-

чена значна кількість досліджень таких вітчиз-

няних та зарубіжних вчених, як С. Бір [2], В. Віт-

лінський [3], Г. Лавінський [4] та інших. Однак 

сьогодні виникає потреба в практичній реалізації 

розроблених моделей. Тому вирішення питання 

щодо рентабельності та адекватності створення 

нових виробничих підприємств на українському 

ринку є дуже актуальним в сьогоднішніх умовах 

господарювання.

Метою статті є розкриття проблеми створен-

ня нових   підприємств малого та середнього біз-

несу і розробка економіко-математичної моделі 

оцінки ефективності майолікового міні-заводу.

Викладення основного матеріалу. Для вирішен-

ня означених проблем спроектуємо міні-завод, 
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Таблиця 1

Фінансові показники
№ Назва фінансового активу грн./рік
1 Сумарний фонд заробітної плати 493808,36
2 Сума затраченої сировини на рік на виробництво сервізів 211616,6 
3 Сума затраченої сировини на рік на виробництво скульптур 211616,6
4 Сума затраченої сировини на рік на виробництво плиток 224842
5 Сумарний річний фонд амортизації 10041
6 Річні затрати на електроенергію 760000

Таблиця 2

Нефінансові показники
№ Назва нефінансових активів
1 Кількість робочих днів 251 днів

2
Планова кількість виготовлених виробів на день 

(6 предметів сервізу: три чашки, три блюдця) 
200 шт.  33 компл.

3 Планова кількість виготовлених плиток на день 256 шт.
4 Планова кількість виготовлених скульптур на день 56 шт. 
5 Річний обсяг виготовлення сервізів 40000 шт.
6 Річний обсяг виготовлення скульптур 10000 шт.
7 Річний обсяг виготовлення плиток 50000 шт.

Таблиця 3

Основні матеріали
№ Найменування осн. метеріалів Ціна од./грн. Заг. вар., грн.
1 Шлікерний порошок 1170 84942
2 Глинавогнетривка (шамот пластичний) 1650 98175
3 Кварцевий пісок 158 80,6
4 Каолін 420 294
5 Борна кислота 30000 19500
6 Свинцевий гліт 60000 105600
7 Селітра калійна 24000 1200
8 Гіпс 1752 8725

Таблиця 4

Основні засоби

№
Найменування осн. зас. 

(технолог. обл. та трансп. засоби): 
К. од.

Первинна вар. (тис. грн.) Норма 

аморт. в %

Сума аморт.,

тис. грнЗа од. Всього 
1 Кульовий млин 2 2,4 48 15 7,2
2 Збірник мішалка М-250 1 18 18 15 2,7
3 Збірник мішалка М-950 2 48 96 15 14,4
4 Піч для фрити 1 50 50 15 7,5
5 Вібросито 2 5,9 11,8 15 1,77
6 Піч для випалу 1 м3 1 195,3 195,3 15 29295
7 Піч для випалу 2 м3 1 3165 316,5 15 47475
8 Суш. шафа для форм 1 м3 1 818,7 818,7 15 122,8
9 Гончарний круг 1 8,4 8,4 6 504

10 Ваги 1 2,5 2,5 15 375
11 Сума на обладнання 8283,7 123499

Таблиця 5

Вхідні параметри моделі

Вид ресурсу
Норма витрат на одиницю продукції за видами Запас ресурсів

Сервіз Скульптура Плитка
«Праця» 10 35 8 2000
«Сировина» 48 21 5 1300
«Устаткування» 10 38 8 1550
Ціна 800 2400 100

849442 + 80,6 + 294 + 19500 + 105600 + 1200 = 

211616,6 (грн./рік);

211616,6/40000  6 (грн.) — затрати на сирови-

ну для виготовлення однієї одиниці сервізу. 68 = 48 

(грн.) — затрати на сировину на весь сервіз з 8 од.;

б) скульптур, використовуючи технологію 

виробництва:

849442 + 80,6 + 294 + 19500 + 105600 + 1200 = 

211616,6 (грн./рік);

211616,6/10000  21 (грн.) — затрати на сиро-

вину для виготовлення однієї скульптури;

в) плитки:

98175 + 80 + 294 + 19500 + 105600 + 1200 = 

224842 (грн./рік);
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224842/50000  5 (грн.) — затрати на сировину 

для виготовлення однієї плитки.

«Устаткування» визначається, як вартість 

затрат на устаткування на одну одиницю про-

дукції (цей показник включає в себе: витрати 

на амортизацію, витрати на електроенергію 

та додаткові матеріали) у грошовому виразі. 

Тому, сумарний річний фонд амортизації необ-

хідно додати до річних затрат на електроенер-

гію. Затрати на електроенергію на одиницю 

асортиментного найменування розрахуємо, 

як суму витрат на освітлення і на обладнання: 

(10041 + 760000)/3 = 256680 (грн.).

Річна сума амортизації для кожного асорти-

ментного найменування та кінцева сума витрат 

складатиме:

а) сервізу:

7200 + 2700 + 14400 + 7500 + 1770 + 29295 + 

47475 + 12280 + 375 = 122995 (грн./рік)

122995 + 256680 = 379675 (грн./рік).

Вартість витрат на устаткування на од. про-

дукції 379675/40 000 (кількість виготовлених оди-

ниць сервізу на рік)  10 (грн.).

б) скульптури:

7200 + 2700 + 14400 + 7500 + 1770 + 29295 + 

47475 + 12280 + 375 = 12295 (грн./рік).

122995 + 256680 = 379675 (грн./рік).

Вартість витрат на устаткування на од. про-

дукції 379675/10000 (кількість виготовлених 

скульптур на рік)  38 (грн.).

в) плитки:

7200 + 2700 + 7500 + 8885 + 29295 + 47475 + 

12280 + 375 = 107710 (грн./рік). 

107710 + 256680 = 364390 (грн./рік).

Вартість витрат на устаткування на од. про-

дукції необхідно: 379675/50000 (кількість виго-

товлених плиток на рік)  8 (грн.).

Отже, оптимізаційна модель планування ви-

робництва продукції буде мати вигляд:

 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

( ) 800 2400 100 max

10 35 8 2000

48 21 5 1300

10 38 8 1550, 

0i

F X x x x

x x x

x x x

x x x

x

   

  
   
   
 

Де

x
1
 — планує мий обсяг виготовлення сервізів;

x
2
 — планує мий обсяг виготовлення скульптур;

x
3
 — планує мий обсяг виготовлення плитки.

Комп’ютерну модель для визначення опти-

мального плану виробництва майолікового міні- 

заводу побудуємо в Microsoft Excel (таблиця 6).

Таблиця 6

Модель визначення оптимального плану виробництва в MS Excel
 Сервіз Скульптура Плитка   

Ціна 800 2400 100   
V випуску 10,43990087 38,04213135 0   

сумма прибутку 8351,920 91301,11 0 99653,04  
ресурс 1 10 35 8 1435,874 2000
ресурс 2 48 21 5 1300 1300
ресурс 3 10 38 8 1550 1550

З економічної точки зору, це означає, що опти-

мальний план передбачає виготовлення 1-го виду 

продукції (сервізи) у кількості 10.44 (11) шт.; 2-го 

виду продукції (скульптура) 38.04 ( 38) шт.; 3-го 

виду продукції (плитка) виготовлення не передба-

чається. При цьому, максимальний прибуток буде 

складати 99653.04 грн. Отже, рентабельним буде 

виготовлення сервізів та скульптури. Всі ресурси 

будуть недефіцитними, тобто будуть залишатися у 

кількості 2000 од., 1300 од. і 1550 од. відповідно.

Для визначення інтервалів зміни ціни на 

продукцію, використаємо кінцеву симплекс-та-

блицю визначення оптимального плану вироб-

ництва [5] (табл. 7).

Таблиця 7

Кінцева симплекс-таблиця

Базис В x
1

x
2

x
3

x
4

x
5

x
6

x
4

564.13 0 0 0.62 1 -0.0186 -0.91

x
1

10.44 1 0 0.0136 0 0.0235 -0.013

x
2

38.04 0 1 0.21 0 -0.0062 0.0297

F(X3) 99653.04 0 0 407.56 0 3.97 60.97

Позначимо через с
3 

величину зміни ціни на 

плитку.

с
3
 = 100 + с

3

j = (0*0,62) + (800*0,0136) + (2400*0,21) = 

407,56 – с
3

407,56 – с
3
  0

с
3
  407, 56

Це означає, що якщо ціна на плитку збіль-

шиться не більше ніж на 407,56 одиниць, то план 

виробництва залишиться без змін.

Розглянемо зміну ціни на рентабельну про-

дукцію:
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Розглянемо зміну ціни на сервіз.

Позначимо через с
1 
величину зміни ціни на 

сервіз. Отже, с
1
 — це коефіцієнт, на який ми мо-

жемо змінити ціну на сервіз.

х
3
 = (00,062) + (8000,0136) + (2400с

1
)0,21 – 

100 = 407,56 – 0,21с
1
.

х
5
 = (0(–0,0186)) + (8000,0235) + (2400с

1
) 

(–0,0062) – 0 = 3,97 – (–0,0062)с
1
.

х
6
 = (0(–0,91)) + (800(–0,013))+ (2400с

1
) 

0,0297 – 0 = 60,97 – 0,0297 – с
1
.

1

1

1

407,56 0,21 0

3,97 0,0062 0

60,97 0,0297 0

c

c

c

  
   
   

1

1

1

1940,7619

640,3226

2052,862

c

c

c

 

 

 

Отже, 3226,6401 c .

Наведені розрахунки показують, що ціна на 

рентабельну продукцію «сервіз» може бути збіль-

шена на 640,3226 грн. і при таких змінах план ви-

робництва залишиться без змін.

Розглянемо аналогічним чином зміни ціни 

на рентабельну продукцію «скульптура». Позна-

чимо через с
2 
величину зміни ціни на скульптуру, 

де с
2
 — це коефіцієнт, на який ми можемо зміни-

ти ціну на продукцію.

х
3
 = (00,062) + (800 + с

2
)0,0136 + (2400 

0,21) – 100 = 0,0136с
2
 + 414,88.

х
5
 = (0(–0,0186)) + (800 + с

2
)0,0235 + (2400 

(–0,0062)) – 0 = 0,0235с
2
 + 392.

х
6
 = (0(–0,91)) + (800 + с

2
)(–0,013) + (2400

0,0297) – 0 = –0,013с
2
 + 60,88.

c

c

c

2

2

2

0,0136 414,88 0;

0,0235 3,92 0;

0,013 60,88 0.

  


  
   

–166,8085  с
2 
 4863,08.

Розрахунок показує, що ціна на рентабель-

ну продукцію (скульптуру) може бути зменше-

на на (–166,8085 грн.) і збільшена на 4863,08 

грн.

Висновки. Проведене дослідження фар-

форово-фаянсової галузі на українському 

ринку надало можливість оцінити частку рин-

ку майолікового міні-заводу, визначитися з 

рентабельністю та адекватністю створення 

виробничого підприємства. Побудована еко-

номіко-математична модель та її аналіз ви-

значили рентабельну продукцію та кількість 

її виготовлення, статус ресурсів та інтервали 

можливих змін цін на продукцію, що виготов-

ляється. Орієнтуючись на ці дані, можна про-

вести оцінку конкурентів, розробити вироб-

ничу, маркетингову та управлінську стратегії 

розвитку міні-заводу на ринку фарфорово-

фаянсової продукції та визначитися з ринком 

збуту виробленої продукції.
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МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ 
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. У статті обґрунтовано важливість та необхідність проведення стратегічного аналізу по-

тенціалу підприємства. Визначено основні етапи та методи його здійснення, а також мету, завдання та 

принципи стратегічного аналізу підприємства.

Ключові слова: стратегічний аналіз, потенціал підприємства, стратегія.

Summary. In the article grounded importance and necessity of leadthrough of strategic analysis of potential of 

enterprise. Certainly the basic stages and methods of his realization, and also purpose, task and principles of strategic 

analysis of enterprise.

Key words: strategic analysis, potential of enterprise, strategy.

Постановка проблеми. В умовах кризи над-

звичайно важливим є дотримання стратегічних 

цілей організації та збереження сталої прибутко-

вості. Тому доцільним є здійснення стратегічного 

аналізу потенціалу підприємства. Використання 

нових виробничих та управлінських технологій, 

посилення конкуренції, глобалізація світової 

економіки зумовлюють необхідність застосуван-

ня стратегічного аналізу потенціалу вітчизняних 

промислових підприємств.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Стратегічне управління матеріальними та нема-

теріальними ресурсами, які має підприємство, є 

тими стратегічно важливими для бізнесу сферами 

діяльності, котрі дозволяють перемагати в конку-

рентній боротьбі, та об’єктом дослідження сучас-

них науковців і практиків. Стратегічний аналіз є 

ключовим і дуже важливим етапом розроблення 

стратегії підприємств.

У науковій літературі все частіше розгляда-

ються проблеми, пов’язані із визначенням суті 

стратегічного аналізу та етапами його здійснення. 

Зокрема, дослідженням цих питань займались такі 

науковці, як Д. А. Акер, В. П. Баранчєєв, Г. А. Буре-

ніна, М. В. Володькіна, А. Т. Керімов, О. С. Кири-

ченко, М. І. Ковальчук, І. М. Парасій-Вергуненко, 

В. В. Пастухова, К. І. Редченко, Є. А. Уткін.

Водночас варто зазначити, що сьогодні в Украї-

ні ця проблема перебуває на стадії розроблення і 

має багато дискусійних аспектів, що зумовлює ак-

туальність її подальшого дослідження.

Мета дослідження полягає в узагальненні тен-

денцій методичного інструментарію стратегічно-

го аналізу потенціалу підприємств та їх відповід-

ності сучасним потребам управління.

Виклад основного матеріалу. Для ефективно-

го розвитку підприємництва в Україні слід мати 

адекватну ринковим відносинам сьогодення 

систему управління підприємством, яка дозво-

лить максимально використовувати всі наявні 

ресурси, своєчасно реагувати на зміни, що відбу-

ваються у зовнішньому та внутрішньому середо-

вищі, розробляти і запроваджувати відповідні 

стратегії функціонування, саме тому на даному 

етапі важлива роль має відводитись стратегічно-

му управлінню.

Під стратегічним управлінням розуміється 

«процес, за допомогою якого здійснюється довго-

строкове керування підприємством, визначаються 

специфічні цілі його діяльності, розробляються 

стратегії для досягнення цих цілей, враховуючи всі 

найсуттєвіші зовнішні та внутрішні умови, а також 

забезпечуючи виконання розроблених відповідних 

планів, постійно розвиваючись і змінюючись» [1].

Інформаційним забезпеченням стратегічного 

управління діяльністю підприємства має стати на-

лежно побудована обліково-аналітична система 

стратегічного типу, яка відповідає рівням управлін-

ня і у якій враховано параметри та вимоги зовніш-

нього середовища. Обліково-аналітична система 

стратегічного типу визначається як інтегрована 

система обліку, планування, контролю й аналізу, що 

забезпечує систематизацію інформації для опера-

тивних управлінських рішень і координацію май-

бутнього розвитку підприємства. Важливою части-

ною цієї системи є стратегічний облік та аналіз [2].

Метою стратегічного управління є визначення 

місії, цілей та стратегій, розробка і забезпечення ви-

конання системи планів як інструментів реалізації 

стратегічних орієнтирів з удосконалення підприєм-

ства та його окремих підсистем, що є основою для 

забезпечення його конкурентоспроможного функ-

ціонування в довгостроковій перспективі [3].

Одним зі способів реалізації системного та 

ситуаційного підходів під час вивчення різних 

чинників, що впливають на процес стратегічно-

го управління, є стратегічний аналіз. Він посідає 

важливе місце в процесі підготовки і прийняття 

управлінських рішень, є невід’ємною частиною 

планування господарської діяльності підпри-

ємств усіх форм власності та господарювання.

Необхідність проведення стратегічного ана-

лізу на підприємстві визначається наступними 

факторами:
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 по-перше, він необхідний під час розробки 

стратегії розвитку підприємства та в цілому для 

реалізації ефективного менеджменту, оскільки є 

важливим етапом управлінського циклу;

 по-друге, він необхідний для оцінки прива-

бливості підприємства, із точки зору зовнішнього 

інвестора, визначення позиції підприємства у на-

ціональних та інших рейтингах;

 по-третє, стратегічний аналіз дозволяє вияви-

ти резерви та можливості підприємства, визначити 

направлення адаптації внутрішніх можливостей під-

приємства до змін умов зовнішнього середовища;

 по-четверте, дозволяє своєчасно реагувати 

на зміни у зовнішньому середовищі та використо-

вувати їх на свою користь.

У найбільш загальному вигляді стратегічний 

аналіз — це комплексне дослідження економічної 

системи за параметрами, які визначають її май-

бутній стан.

Метою стратегічного аналізу конкуренто-

спроможності потенціалу підприємства є ви-

явлення позитивних і негативних факторів, які 

можуть вплинути на формування та розвиток еле-

ментів потенціалу у конкурентному середовищі.

Завдання стратегічного аналізу потенціалу 

підприємства полягає в змістовній та формальній 

характеристиці об’єкта дослідження, тобто по-

тенціалу, виявленні особливостей, закономірнос-

тей та тенденцій його розвитку, визначенні спосо-

бів управління цим об’єктом.

Кінцевою метою стратегічного аналізу є на-

дання інформації менеджерам та іншим зацікав-

леним особам для прийняття адекватних страте-

гічних рішень, вибору стратегії, яка найбільшою 

мірою відповідає майбутньому підприємства.

Основні вимоги, що висуваються до страте-

гічного аналізу:

 цілеспрямованість — дозволяє виділити 

межи об’єкта аналізу, адресність і конкретність 

висновків;

 об’єктивність — досягається за допомогою ви-

користання відповідних методів аналізу, вибору по-

казників, що характеризують об’єкт дослідження;

 залучення виконавців із відповідною підго-

товкою, рівнем знань, що володіють необхідним 

досвідом роботи;

 вибір бази (еталона) для порівняння;

 своєчасність — час і тривалість проведення 

мають сприяти прийняттю рішень у необхідний 

момент;

 системність — забезпечує повноту, реаль-

ність висновків.

В основі стратегічного аналізу діяльності під-

приємства мають полягати наступні принципи:

 системний підхід, згідно якого підприєм-

ство розглядається як складна система, котра діє 

у середовищі відкритих систем, що складаються, 

у свою чергу, з низки підсистем;

 принцип комплексного аналізу всіх складо-

вих підсистем, елементів підприємства;

 динамічний принцип та принцип порів-

няльного аналізу: аналіз усіх показників у динамі-

ці, а також порівняння з аналогічними показни-

ками конкурентів;

 принцип урахування специфіки підприєм-

ства (галузевий чи регіональний).

Згідно до вищезазначених принципів страте-

гічний аналіз діяльності підприємства здійсню-

ється за рівнями прийняття управлінських рішень 

та розробки стратегії.

Стратегічний аналіз дозволяє оцінити вплив 

зовнішніх та внутрішніх факторів на діяльність 

компанії, що визначає вибір стратегії та перспек-

тиви розвитку її реалізації.

Стратегічний аналіз — це процес комплекс-

ного аналізу внутрішніх ресурсів та можливостей 

підприємства, які направлені на оцінку майбут-

нього стану бізнесу, його сильних та слабких сто-

рін, виявлення стратегічних проблем [4].

Для розробки конкурентної стратегії розвит-

ку компанії необхідний ґрунтовний аналіз вну-

трішнього та зовнішнього середовища, інакше 

стратегія виявиться нежиттєздатною. Особливу 

увагу слід приділити двом групам чинників: по-

перше, умовам у галузі i конкуренції, по-друге, 

конкурентоспроможності, становищу на ринку, 

сильним i слабким сторонам компанії [5, с. 95].

У процесі проведення стратегічного аналізу 

об’єкта зазвичай застосовуються такі прикладні 

прийоми і методи:

 SТЕР-аналіз;

 SWОТ-аналіз;

 SРАСЕ-аналіз;

 GАР-аналіз;

 метод аналізу LОТS;

 РІМS-аналіз;

 вивчення профілю об’єкта;

 модель GЕ/МсКіnsey;

 система 111–555.

Застосування цих методів доцільно в процесі 

розробки програми стійкого розвитку потенціалу 

підприємства, виявлення сильних та слабких по-

зицій у формуванні та реалізації елементів потен-

ціалу.

Одним з різновидів аналізу в управлінні еко-

номікою як окремих фірм, так i цілих територій 

(міст, регіонів) i навіть країн в останні десятиліття 

є SТЕР-аналіз.

STEP є абревіатурою назви таких чинни-

ків: соціальних (S — social), технологічних (Т — 

technological), економічних (Е — economic), 

політичних (Р — political). До речі, іноді SТЕР-

аналіз ще називають РЕSТ-аналізом, але за зміс-

том суті — це одне і теж.

SТЕР-аналіз цілком можна розглядати як 

ваpiaнт системного аналізу, оскільки чинники, які 
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відносяться до перерахованих чотирьох аспектів, 

звичайно, тісно взаємозв’язані i характеризують 

piзнi iєpapxiчнi рівні суспільства як системи.

Метод SТЕР-аналізу дозволяє охарактери-

зувати зовнішню економічну ситуацію комплек-

сно, оцінюючи вплив чинників: суспільних, тех-

нологічних, економічних, політичних, правових. 

Аналіз здійснюється за схемою «чинник — під-

приємство». Результати аналізу оформлюються у 

вигляді матриці, на горизонтальній осі якої ви-

значаються чинники макросередовища, на вер-

тикальній — сила їхнього впливу в балах, рангах 

або інших одиницях виміру. Результати SТЕР-

аналізу дозволяють оцінити зовнішню економіч-

ну ситуацію, що склалася в галузі виробництва та 

комерційної діяльності.

Одним із найпоширеніших інструмен-

тів стратегічного аналізу позиції підприємства 

(потенціалу) в конкурентній боротьбі є метод 

SWОТ-аналізу (назва утворилася як абревіатура 

чотирьох англійських слів: Strengths, Weeknesses, 

Opportunities, Тhreats — SWOТ, що у перекладі 

означає «сили, слабкості, можливості, загрози»).

Застосування SWОТ-аналізу має сприяти:

 прийняттю зусиль щодо перетворення слаб-

костей на сили, загроз на можливості;

 розвитку сильних позицій відповідно до об-

межених можливостей.

SWOТ-аналіз передбачає виконання певної 

послідовності дій:

1. Ідентифікація та вивчення факторів зо-

внішнього оточення підприємства з метою вияв-

лення поточних та потенційних загроз та своєчас-

ного запобігання збитків внаслідок їхньої дії.

2. Ідентифікація та вивчення факторів зо-

внішнього оточення підприємства з метою ви-

явлення поточних та потенційних можливостей, 

необхідних для запобігання загрозам і зміцнення 

конкурентних позицій.

3. Ідентифікація та аналіз сильних позицій 

складових потенціалу — конкурентних переваг 

підприємства.

4. Ідентифікація та аналіз слабких сторін по-

тенціалу підприємства.

Доцільно розглядати сильні та слабкі сторо-

ни за окремими функціональними складовими 

потенціалу.

Аналіз сильних і слабких сторін здійснюєть-

ся за допомогою порівняльних методів. Так, кож-

на позиція оцінюються за визначеною шкалою 

оцінки (бальною) та, як правило, ранжирується 

за важливістю, тобто зважується (для отримання 

більш достовірних результатів). Конкурентні сили 

підприємства за окремими позиціями визнача-

ються шляхом порівняння його оцінок за кожною 

позицією з оцінками підприємств-конкурентів.

Метод SPAСЕ-аналізу є похідним від SWOТ-

аналізу і застосовується для оцінки сильних та 

слабких сторін діяльності невеликих підприємств 

за такими групами критеріїв:

 фінансова сила підприємства (ФС);

 конкурентоспроможність підприємства (КП);

 привабливість галузі (ПГ);

 стабільність галузі (СГ).

На основі вивчення ключових критеріїв у скла-

ді кожної групи складається матриця спрямованої 

стратегії в системі координат SРАСЕ та будується 

вектор позиції підприємства, що оцінюється. Роз-

ташування вектора визначає тип рекомендованої 

стратегії (консервативна, захисна, конкурентна, 

агресивна) для зміцнення конкурентних позицій.

Метод аналізу GАР розроблено в Стенфорд-

ському дослідницькому інституті в Каліфорнії. 

Він становить спробу знайти методи розробки 

стратегії та методи управління, які дозволяють 

привести справи у відповідність із найбільш ви-

соким рівнем вимог.

Подібний аналіз може здійснюватися як для 

бізнес-одиниць окремого підприємства, так і для 

групи підприємств, а його результатом є розробка 

заходів для ліквідації розриву між бажаною і про-

гнозованою діяльністю.

Спробою об’єднати всі елементи цілісного 

погляду на бізнес з’явилася розробка, приблизно 

у 1980 р., методу аналізу LОТS (зі шведської — 

«лоцман»), метою якого є розробка заходів для 

найбільш повного задоволення вимог покупців.

РІМS-аналіз (Рrоfіt Imрасt оf Маrkеt Strategy), 

або аналіз рівня впливу обраної стратегії на розмір 

прибутковості та готівки, заснований на викорис-

танні емпіричної моделі, що пов’язує широкий 

діапазон стратегічних змінних (таких як ринкова 

частка, якість продукту, вертикальна інтеграція) і 

ситуаційних змінних (швидкість зростання ринку, 

стадія розвитку галузі, інтенсивність потоків ка-

піталу) з розміром прибутковості та здатністю ор-

ганізації генерувати готівку. Метод РІМS-аналізу 

був розроблений у середині 60-х років у компа-

нії «Gеnеrаl Еlесtrіс» і заснований на результатах 

аналізу діяльності більш ніж 150 великих і малих 

компаній.

Ціль проведення цього аналізу полягає у ви-

значенні стратегій, які варто вибирати в конкрет-

них ринкових умовах.

Метод вивчення профілю об’єкта полягає в іден-

тифікації та кількісній оцінці (за єдиною відносною 

або бальною шкалою) характеристик, які визнача-

ють ступінь лояльності споживачів до підприємства.

Профіль у даному контексті виступає сукуп-

ністю специфічних параметрів, які характеризу-

ють об’єкт аналізу і завдяки яким він відомий 

цільовій групі споживачів.

Одною з найпопулярніших моделей стра-

тегічного аналізу конкурентоспроможності по-

тенціалу є модель СЕ/МсКіnsеу, розроблена спе-

ціалістами корпорації Gеnеrаl Еlесtrіс спільно із 
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консалтинговою компанією МсКіnsеу&Со ще на 

початку 70-х років [6].

На основі рейтингів конкурентоспромож-

ності потенціалу підприємства (горизонтальна 

вісь) та привабливості галузі (вертикальна вісь) 

визначається стратегічне становище підприєм-

ства у форматі матриці 3x3.

Рейтинговий показник конкурентоспромож-

ності є результатом взаємодії таких чинників: 

стратегії; компетенцій (сукупність навичок та до-

свіду); загальновизнаних цінностей; організацій-

ної структури; системи бізнес-процесів і ресурсів; 

кадрів; стилю дій з реалізації стратегії та ін.

Експертний інститут Торговельно-промис-

лової палати Росії у 1996 р. запропонував власну 

систему аналізу конкурентоспроможності 111–555, 

яка ґрунтується на експертному оцінюванні таких 

чинників: конкурентоспроможність продукції, її 

якість і ціна. Шкала оцінювання була обрана від 0 

до 5 балів, причому один бал означає низький рі-

вень чинника, на думку експерта, а п’ять балів — 

високий рівень. Зрозуміло, що для ціни продукції 

один бал — це найкраща оцінка, а для конкуренто-

спроможності та якості продукції — найгірша [7].

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Грамотно здійснений стратегічний аналіз 

ефективності використання потенціалу підпри-

ємства є запорукою успішності підприємства.

Таким чином, питання стратегічного ана-

лізу потенціалу підприємства та методики його 

проведення в Україні потребує подальшого ви-

вчення. Планування та реалізація стратегій 

підприємств є необхідними для виживання в 

конкурентному середовищі, але, нажаль, рідко 

використовуються на практиці.
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МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ УНІВЕРСИТЕТІВ 
НА РЕГІОНАЛЬНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНО-ОСВІТНЬО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО КЛАСТЕРУ

Анотація. У статті обґрунтовано створення інноваційно-освітньо-науково-виробничого кластеру. Ви-

значена роль університетів у створенні кластеру. Побудовано загальну структуру такого кластеру. Визна-

чені передумови створення кластеру.

Ключові слова: університети, вплив, регіон, регіональний інноваційний розвиток, інноваційно-освітньо-

науково-виробничий кластер.

Summary. The article justified the creation of innovation and educational and scientific-industrial cluster. The 

role of universities in creating a cluster is defined. The overall structure of the cluster is build. The preconditions of a 

cluster are determined.

Key words: universities, influence, region, regional innovation development, innovation and educational and 

scientific-industrial cluster.

Постановка проблеми. Для моделювання 

впливу університетів на РІР, перш за все, в регіо-

ні необхідна ефективно діюча інноваційна інф-

раструктура, яка є цілісною економічною кате-

горією та має багато різновидів, до яких можна 

віднести: венчурні фонди, патентно-ліцензійні 

служби, інноваційні бізнес-інкубатори, центри 

трансферту технологій, інноваційні центри, тех-

нопарки, технополіси, наукові міста, регіональні 

науково-промислові комплекси, консультатив-

ні й аналітичні фірми, різноманітні кластери та 

інші утворення [1, с. 83].

Найбільш перспективним, на думку автора, 

буде створення інноваційно-освітньо-науково-

виробничого кластеру, який має велику кількість 

переваг. У ньому будуть враховуватися інтереси 

всіх учасників кластеру, концентруватися зусилля 

і ресурси, розроблятися і досягатися стратегічні 

цілі як членів учасників, так і регіону в цілому, а 

також, дотримуючись тематики дослідження, під-

вищиться рівень впливу університетів на регіо-

нальний інноваційний розвиток. Також реальна 

необхідність формування зазначеного кластеру 

обґрунтовується тим, що найчастіше виконання 

програм з навчання, підготовки, перепідготовки 

або підвищення кваліфікації фахівців якою-не-

будь однією організацією виявляється складним 

процесом за рядом причин, що збільшують ризик 

у досягненні ефективності освітнього процесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-

вченням проблем щодо створення та функціо-

нування кластерів займалися такі науковців, як: 

А. В. Ламанов [2], Н. И. Бухтояров [3], Л. В. Іва-

ненко [4], А. О. Скопін [5], В. С. Пономаренко, 

М. О. Кизим, Ю. Б. Іванова [6] та інші, праці яких 

мають теоретичну та практичну значимість.

Метою статті є визначення процесу створення 

інноваційно-освітньо-науково-виробничого клас-

теру для забезпечення стійкого розвитку регіону.

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи 

думки різних науковців [4, с. 33; 7, с. 36, 38; 8, 

с. 95; 9, с. 12–13], зазначено, що важливу роль 

у створенні інноваційно-освітньо-науково-ви-

робничого кластеру грають університети, на базі 

яких відбувається підготовка фахівців для під-

приємств-учасників кластеру, крім того, універ-

ситети мають потужну наукову базу, яка може за-

безпечити ефективну діяльність кластеру. Тобто 

вони забезпечують:

— виконання безперервного інноваційного 

циклу від фундаментальних та прикладних до-

сліджень до виробництва і реалізації наукомісткої 

продукції та технологій у промисловості;

— підвищення рівня і якості підготовки, пере-

підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, 

що працюють в умовах інноваційної економіки;

— відтворення науково-технічного (інтелек-

туального) потенціалу, необхідного для розробки 

та комерціалізації інновацій;

— виробництво інноваційної продукції та по-

слуг власними силами;

— створення підприємств малого наукоємно-

го бізнесу, пов’язаних з університетом;

— продаж ліцензій на високотехнологічні про-

цеси для випуску науково-технічного продукту;

— створення та підтримку інноваційних інф-

раструктур, які сприяють комерціалізації нових і 

високих технологій;

— формування інноваційної культури в біз-

нес-середовищі;

— поліпшення якісного складу кадрів, який 

відповідає потребам роботодавців.
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Окрім цього, самі університети зацікавлені 

у співпраці з бізнес-структурами. Так, вивчаючи 

наукову літературу [10, с. 53–54] та доповнюючи 

думки науковців, визначено, що ця зацікавленість 

може виявлятися у наступному:

— університети можуть визначати якість про-

фесійної підготовки своїх студентів за допомогою 

зворотного зв’язку від підприємств;

— університети готують спеціалістів, які бу-

дуть затребувані на ринку праці;

— студенти, які навчаються в університетах, 

мають можливість отримання практичного досві-

ду професійної діяльності;

— розвиток матеріально-технічної бази уні-

верситетів завдяки участі підприємств;

— збільшення фінансового забезпечення ді-

яльності університетів;

— підвищення привабливості університетів в 

очах студентів та абітурієнтів завдяки налагодже-

ній роботі підприємств з університетами;

— комерціалізація науково-дослідних та 

опитно-конструкторських робіт, які виконують-

ся університетом (професорсько-викладацьким 

складом, аспірантами, студентами);

— підвищення рівня інноваційних розробок 

завдяки їх затребуваності підприємствами.

Отже, метою створення інноваційно-освіт-

ньо-науково-виробничого кластеру є створення 

передумов та сучасних механізмів інноваційного 

розвитку Запорізького регіону на підставі гар-

монізації інтересів університетів, промислових 

підприємств, науково-дослідних організацій та 

органів влади, при цьому кожен з них виконує 

свою традиційну соціально-економічну функцію 

в межах кластеру, перебуваючи в тісній коопера-

ції та продукуючи синергетичний ефект, який у 

результаті простежується в нових знаннях, нових 

ідеях, нових розробках та інноваціях і, як наслі-

док, у реалізації синергетичних переваг та отри-

манні більш високого економічного ефекту.

Таким чином, з урахуванням усього вищеска-

заного автором побудовано загальну модель інно-

ваційно-освітньо-науково-виробничого кластеру 

в регіоні (рис. 1).

Аналізуючи дані рис. 1, видно, що інноваційно-

освітньо-науково-виробничий кластер включає:

1) ядро кластеру — об’єкти виробничого сек-

тору (для Запорізького регіону це можуть бути 

підприємства, організації, установи з регіональ-

ною спеціалізацією: промислові або сільськогос-

подарські підприємства), навколо яких групу-

ється кластер. Від продуктивності діяльності цих 

суб’єктів багато в чому залежить соціально-еко-

номічний та екологічний розвиток регіону;

2) підтримуючу інфраструктуру ядра кластеру:

— об’єкти, які доповнюють ядро — їх діяль-

ність безпосередньо забезпечує функціонування 

об’єктів ядра кластеру: університети; науково-до-

слідні інститути; інші підприємства галузі регіо-

ну; органи влади;

— об’єкти, які обслуговують ядро кластеру — 

підприємства, діяльність яких безпосередньо не 

пов’язана з функціонуванням об’єктів ядра клас-

теру, але які реалізують різні функції: логістичні 

структури; збутові підприємства; консалтингові 

компанії; інжинірингові компанії;

— допоміжні об’єкти — підприємства, функ-

ції яких можуть бути здійснені як в рамках клас-

теру, так і за його межами; їх метою є пошук вну-

трішніх резервів для забезпечення безперервності 

відтворювальних процесів, досягнення стратегіч-

них вигод тощо. До них можуть відноситися: сер-

вісно-консультаційні підприємства; кредитно-

фінансові установи; інвестиційні банки; страхові 

компанії; венчурні фонди.

Також проаналізовано кластерні можливості 

Запорізького регіону та зазначено, що він має зна-

чний потенціал для розвитку кластерів різних на-

правленостей, у залежності від того, на базі якої 

галузі його створювати. Так, відзначено, що саме 

переробна промисловість Запорізького регіо-

ну має достатньо питому вагу продукції області в 

масштабах країни, також вона є основною бюдже-

тонаповнюючою галуззю регіону. Тобто основою 

кластеру, його ядром мають стати великі підпри-

ємства, які спеціалізуються на створенні продукції 

для промислового сектору. Продукція переробної 

промисловості Запорізького регіону є достатньо 

упізнаваною в Україні, СНД та країнах дальнього 

зарубіжжя. Однак у цій галузі існує деяка інерт-

ність, майже повна відсутність інновацій (6,1 % 

інноваційно-активних підприємств у середньому 

в добувній промисловості; 5,8 % — у виробництві 

готових металевих виробів; 10,2 % — у машинобу-

дуванні), відсутність зв’язків з наукою, що, у свою 

чергу, стає на перешкоді подальшого розвитку га-

Рис. 1. Загальна структура інноваційно-освітньо-

науково-виробничого кластеру
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лузі. Кластерний підхід у веденні бізнесу допоможе 

прискорити процес розвитку та принести додатко-

ву економічну вигоду усім учасникам.

Окрім того, існують усі основні передумови 

для створення інноваційно-освітньо-науково-ви-

робничого кластеру у м. Запоріжжя:

— у місті функціонують близько 3 500 малих 

та середніх підприємств переробної промисло-

вості та 20 великих заводів (у тому числі маши-

нобудівних підприємств: малого та середнього 

бізнесу — 20, великих заводів — 1; підприємств з 

виробництва готових металевих виробів: малих та 

середніх — 100, великих — 5);

— є профільний університет — Запорізький 

національний технічний університет;

— є підтримка обласної та міської влади для 

створення кластерів;

— існує потреба промислового ринку в інно-

ваційній продукції.

Висновки. Таким чином, підсумовуючи усе ви-

щеперелічене, можна стверджувати, що розвиток 

Запорізького регіону на основі кластерної моделі 

дозволить максимально використовувати існуючі 

ресурси для підвищення конкурентоспроможнос-

ті продукції промислових підприємств, дозволить 

об’єднати університети, науково-дослідні органі-

зації, органи влади та підприємства регіону в певну 

мережу, яка буде сприяти інноваційній активності 

кожного з них та комерціалізації результатів науко-

во-дослідних та опитно-конструкторських розро-

бок, що забезпечить активізацію залучення інвес-

тицій та, у свою чергу, соціально-економічний та 

екологічний розвиток Запорізького регіону, підви-

щить конкурентоздатність регіону як на державно-

му, так і на світовому ринку.

Однак для ефективного функціонування інно-

ваційно-освітньо-науково-виробничого кластеру, 

окрім визначення складу учасників, об’єктів, які 

доповнюють та обслуговують внутрішню середу 

кластеру, також необхідно подбати щодо забезпе-

чення його діяльності різними ресурсами, тобто 

щодо інформаційного, науково-методичного, мар-

кетингового, законодавчого та нормативно-право-

вого, організаційно-управлінського, кадрового за-

безпечення, належного фінансування тощо.
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МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ 
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Анотація. Обґрунтовано необхідність регулювання еколого-економічного розвитку регіонів на основі 

мікромеханізмів. Запропоновано мікромеханізми стимулювання ведення господарської діяльності у ме жах 

природної ємності регіону, стимулювання інноватизації регіональних виробничих процесів, регулювання регі-

ональних перехідних еколого-економічних процесів.

Ключові слова: регіональний розвиток, еколого-економічні процеси, механізм.

Summary. The actual need of ecologic and economic regulation of regional development by means of micro-

mechanisms is proved. Special micro-mechanisms for stimulation regional economic activity in the frame of nature 

limits, stimulation regional production processes’ innovatization and regulation of regional transition processes in the 

field of ecology and economics are offered.

Key words: regional development, ecologic and economic processes, mechanism.

Постановка проблеми. Теоретичні і методо-

логічні засади державної регіональної політики, 

завдання та механізми міжрегіонального соці-

ально-економічного вирівнювання неможливо 

ефективно реалізувати без урахування надзвичай-

но важливих у сучасних умовах екологічних фак-

торів. Екологічний простір є фундаментальною 

основою для життєдіяльності людини, вираже-

ної у її економічній активності. У той час, коли 

розвинуті країни світу забезпечують економіч-

не зростання за рахунок інноваційної продукції 

кінцевого споживання, в Україні регіональний 

розвиток великою мірою залежить від наявних 

природних ресурсів: корисних копалин, сіль-

ськогосподарських угідь, рекреаційних зон, лі-

сових ресурсів, морських та річних комплексів 

тощо. При цьому велика територія нашої дер-

жави пролягає через різні кліматичні пояси, має 

різну структуру ландшафту, що тільки підсилює 

регіональну розрізненість в Україні. Тому надзви-

чайно актуальним в умовах сьогодення є вирішен-

ня проблеми удосконалення існуючих механізмів 

регулювання регіонального економічного розвит-

ку під впливом екологічних факторів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У те-

перішніх умовах обмеженості природних ресурсів 

найактуальнішим аспектом ведення господар-

ської діяльності є зменшення енергоємності ви-

робництва за рахунок зниження його ресурсо-

місткості. Неодноразово вчені наголошували на 

необхідності підвищення культури споживання 

енергетичних ресурсів та ведення господарської 

діяльності [1]. Адже, як було досліджено вченою 

Т. Акімовою, річна нетто-продукція біосфери у 

600 разів перевищує річну нетто-продукцію тех-

носфери. При цьому енергоємність нетто-про-

дукції техносфери перевищує енергоємність нет-

то-продукції біосфери у 110 разів [2].

Теоретико-методологічні засади екологічно 

обгрунтованого розвитку світової економіки за-

кладені у «Програмі Організації Об’єднаних На-

цій з навколишнього середовища» [3], глобальних 

оглядах «ГЕО 1–4» [4] та працях таких зарубіжних 

вчених, як Дж. Берг [5], П. Віктор [6], Х. Дейлі [7], 

Н. Джеорджеску-Роджен [8], Л. Іллге [9], Е. Зен-

цей [10], С. Като [11], Г. Кнапп [12], Р. Костан-

за [13], А. Ксіпападіс [14], К. Полані [15], П. Со-

дербаум [16], М. Фабер [17] та інших.

Серед механізмів та інструментів еколого-

економічного регіонального розвитку слід відмі-

тити такі, як: створення територіальних еколого-

економічних кластерів та консалтингових фірм з 

метою гармонізації інтересів суб’єктів господарю-

вання за рахунок пошуку динамічної комбінації 

різних форм власності на природно-господарські 

ресурси конкретної території [18; 19]; врахування 

екологічних аспектів життєвого циклу продук-

ції; проведення аудиту управління інноваційною 

діяльністю за допомогою методу еко-балансів; 

започаткування регіональної Програми екологі-

зації інвестиційної діяльності; складання «еко-

лого-економічних звітів суб’єктів інноваційної 

діяльності [20]; впровадження прикордонних ме-

ханізмів спільного природокористування декіль-

кох держав, особливо у випадках настання еколо-

гічних надзвичайних ситуацій міждержавної зони 

впливу [21]; формування стимулюючої раціо-

нальне природокористування системи оподатку-

вання та екологічного страхування; впроваджен-

ня безперервної еколого-економічної освіти та 

ековиховання; визначення екологозваженої ціни 

продукції та послуг [19]; створення екологічного 

паспорта регіону [22] та багато інших.

Невирішені раніше питання. Внаслідок дії еко-

логічних факторів природного генезису, напри-

клад, у гірських районах, та техногенного — у райо-

нах гірничодобувної промисловості, у теперішній 

час стає ускладненим забезпечення нормальних 

стандартів мешкання людей на цих територіях, 

які відносяться до категорії суспільних благ, які 
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зобов’язана надавати своїм громадянам держава. 

У цьому контексті постає протиріччя, яке полягає 

у тому, що географічно віддалені території України 

з різним природним ландшафтом мають ідентичні 

проблеми регіонального розвитку. Це свідчить про 

необхідність більш глибокого дослідження про-

блем регіональних трансформацій для здійснення 

індивідуального регулювання у різних регіонах.

Останніми роками на перший план вийшла 

проблема непередбачуваності динаміки та ха-

рактеру поведінки природних систем, які за від-

ношенням до техногенних та економічних сис-

тем є вміщуючими. Стохастичність екологічних 

процесів здатна не тільки негативно вплинути на 

ефективність економічних процесів, але й пов-

ністю їх зруйнувати, викликавши катастрофи та 

кризи локального і глобального характеру. Наве-

дене дозволяє зробити висновок про те, що у те-

перішніх умовах теоретико-методологічні засади 

формування економічної політики і механізмів 

регіонального розвитку мають містити шляхи 

розв’язання двох ключових питань: як забезпе-

чити ефективний економічний розвиток за існу-

ючих екологічних обмеженнь та рівні неперед-

бачуваності поведінки систем, а також за якими 

принципами і показниками здійснювати еконо-

мічне районування територій держави для резуль-

тативного впровадження регулюючих механізмів.

Метою статті є висвітлення результатів про-

ведених досліджень щодо обґрунтування новітніх 

механізмів регулювання еколого-економічного 

регіонального розвитку.

Виклад основного матеріалу. Аналіз наявних 

проблем у регіональному еколого-економічному 

розвитку дозволив зробити висновок, що у тепе-

рішніх умовах господарювання, які відрізняються 

своєю динамічністю та непередбачуваністю, удо-

сконалювати механізми еколого-економічного 

регулювання необхідно на основі нової концепції 

механізмів регулювання перехідних регіональних 

еколого-економічних процесів. Ця концепція 

ґрунтується на комплексі принципів, які безпо-

середньо стосуються об’єкта регулювання та ха-

рактеристик власне інструментів управлінського 

впливу, впливають на формування ідеї, мети та 

завдань регулювання регіональних перехідних 

процесів, що відбуваються у еколого-економічній 

системі регіону та які наведено на рис. 1.

Так, ідеєю розробки механізмів регулювання 

перехідних регіональних процесів є проникнення 

регулюючого впливу на їх структурний «атомар-

ний» мікрорівень та управління конфігураціями 

елементів структур регіональних процесів. Це 

дозволить регулювати регіональну економіку на 

рівні її елементарних складових поряд з управлін-

ням масштабними системними макропроцесами. 

Йдеться про виявлення та управління так зва-

ними «малими» економічними та екологічними 

факторами, які характеризуються тим, що мікро-

зміни у їх значеннях здатні призвести не тільки до 

значних кількісних змін у результуючих показни-

ках регіональної системи, але й до її структурних 

якісних трансформацій.

Метою механізмів регулювання перехідних 

процесів є забезпечення високого рівня конт-

рольованості регіональної системи, наприклад, 

еколого-економічної, у періоди втрати нею струк-

турної рівноваги під час здійснення переходів між 

гілками розвитку. Актуальність цих механізмів 

підтверджується тим, що існуючі регулюючі меха-

нізми є ефективними стосовно системи, для якої 

передбачено знаходження у абсолютно рівноваж-

ному стані при позитивній динаміці руху. Однак 

механізми, які б дозволяли зробити непередбачу-

вані у теперішній час перехідні регіональні проце-

си керованими та прогнозованими, відсутні. Серед 

завдань, які мають бути вирішені за допомогою 

механізмів регулювання перехідних регіональ-

них процесів, на прикладі еколого-економічних, 

слід виокремити такі, як: забезпечення постійно-

го уточнення комплексу «малих» екологічних та 

економічних факторів регіональної економіки на 

основі достовірних інформаційних потоків; під-

тримка функціонування структурної моделі про-

цесів регіону як сукупності зв’язків та моніторинг 

Рис. 1. Принципи концепції розробки механізмів 

регулювання перехідних регіональних 

еколого-економічних процесів (розроблено автором)
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коливань її параметрів; впровадження набору сти-

мулюючих інструментів для кожної групи еконо-

мічних суб’єктів щодо дотримання припустимих 

меж екологічних та економічних «малих» чинників 

під час виникнення різноманітних ситуацій веден-

ня господарської діяльності у регіоні.

Також до завдань механізмів регулювання 

перехідних регіональних еколого-економічних 

процесів необхідно віднести: забезпечення дина-

мічного районування територій країни за показ-

никами стану та руху регіональної еколого-еконо-

мічної системи відносно траєкторії її структурної 

рівноваги; прогнозування альтернативних сцена-

ріїв регіонального розвитку та варіацій управлін-

ських рішень для кожного з них; інтеграцію мі-

кромеханізмів регулювання перехідних процесів 

у існуючі макромеханізми державного, ринкового 

внутрішнього організаційного регулювання, а та-

кож у існуюче регіональне інституціональне поле.

Реалізувати вищеперелічені завдання меха-

нізму, який відноситься до класу регулювання пе-

рехідних регіональних процесів, можливо шляхом 

розробки та впровадження комплексу окремих 

мікромеханізмів, кожен з яких забезпечує вза-

ємодію та динаміку відповідних елементів регіо-

нальної системи згідно із заданими параметрами 

та визначеними критеріями ефективності для до-

сягнення загальної мети, наприклад, структурної 

еколого-економічної рівноваги. Весь цей комп-

лекс об’єднує мікромеханізми, дія яких спрямо-

вана на регулювання елементарних структурних 

факторів економічних та екологічних процесів, 

що відбуваються у системі регіону.

На початковому етапі розробляється механізм, 

дизайн якого дозволяє виявляти, відстежувати та 

класифікувати незначні економічні та екологічні 

фактори у регіональній системі. Цей механізм імп-

лементується у більш складний механізм інформа-

ційного живлення регулювання, тому що інформа-

ція, отримана під час реалізації функцій першого 

механізму, має дійти до потрібних організаційних 

терміналів та бути правильно інтерпретованою з 

точки зору ризиків або переваг для еколого-еконо-

мічної структурної рівноваги.

На основі ефективної взаємодії двох описа-

них механізмів розробляється модель і механізм 

моніторингу та підтримки динаміки структурної 

сітки регіональної еколого-економічної системи.

Комплекс мікро- та макромеханізмів управлін-

ня регіональною економікою та регіональним роз-

витком, їх взаємодія між собою та спектр вирішува-

них при цьому завдань наведено на рис. 2.

Мікромеханізми аналізу «малих» факторів, 

інформаційного живлення та підтримки структур-

ної сітки регіональної еколого-економічної сис-

теми складають фундамент для безпосереднього 

регулювання перехідних регіональних процесів 

шляхом застосування механізму балансу інтересів 

Рис. 2. Комплекс механізмів регулювання перехідних 

регіональних еколого-економічних процесів 

(розроблено автором)

економічних суб’єктів. Адже результати, отримані 

за допомогою попередніх механізмів, стають від-

правними принципами для дизайну таких правил 

поведінки приватного бізнесу, громадськості та 

органів місцевої влади, які, у свою чергу, є носі-

ями еколого-економічних зв’язків, щоб у корот-

костроковій та довгостроковій перспективі було 

досягнуто стану еколого-економічної структурної 

рівноваги. Тому укрупнений механізм балансу ін-

тересів містить механізми мотивації та стимулю-

вання поведінки учасників регіональної економі-

ки у потрібних межах та згідно заданих сценаріїв 

організації їх ефективної взаємодії між собою.

Регулювання перехідних еколого-економічних 

процесів на загальнодержавному рівні передбаче-

но здійснювати на основі механізмів групування 

територій за ознакою наявності структурної рівно-

ваги, механізмів міжтериторіального вирівнювання 

та механізмів прогнозування маршрутів розвитку 

кожної окремої території. Це дозволить управляти 

трансформаціями одразу декількох територіальних 

одиниць, що знаходяться у однаковому стані, про-

гнозувати маршрут розвитку країни в цілому.

На завершальному етапі розроблений комп-

лекс мікромеханізмів інтегрується з наявними 

макромеханізмами та регіональним інституціо-

нальним полем через спеціальний інтеграційний 

економіко-правовий інструментарій.
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Висновки та перспективи подальших досліджень. 
На основі проведених досліджень було удосконале-

но організаційно-економічні механізми регулюван-

ня регіонального розвитку шляхом обґрунтування 

необхідності розробки мікромеханізмів, спрямо-

ваних на управління перехідними процесами, що 

виникають під впливом факторів структури еле-

ментарних складових еколого-економічної систе-

ми регіону. Було запропоновано розрізняти мікро-

механізм стимулювання ведення господарської 

діяльності у межах природної ємності території, 

мікромеханізм стимулювання інноватизації вироб-

ничих процесів у регіоні, мікромеханізм організації 

регулювання перехідних регіональних еколого-еко-

номічних процесів. Це дозволяє приймати більш 

обґрунтовані управлінські рішення щодо встанов-

лення параметрів економічних та екологічних регіо-

нальних процесів з точки зору збереження структур-

ної системної рівноваги. Перспективою подальших 

наукових пошуків у цьому напрямку є розробка 

теоретико-методологічних засад здійснення райо-

нування територій України на основі концепції ме-

ханізмів регулювання перехідних регіональних еко-

лого-економічних процесів.
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МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО РІВНЯ 
НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ

Анотація. В статті на основі методів професійного розвитку запропоновано механізм реалізації страте-

гії розвитку культурно-освітнього рівня населення регіону та обґрунтовано доцільність його впровадження.

Ключові слова: культурно-освітній рівень населення, регіональні стратегії розвитку, професійне ста-

новлення особистості, професійний рівень культури.

Summary. In the article on the basis of professional development methods of the mechanism of development 

strategy realization of population cultural and educational level is offered and need of its introduction is grounded.

Key words: population cultural and educational level, development region strategy, professional forming of per-

sonality, professional development level.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Соціально-економічний розвиток країни багато 

в чому визначається культурно-освітнім рівнем 

населення, можливістю духовного розвитку та 

здобуття освіти. Це полягає в тому, що в умовах 

постін дустріального суспільства, де визначну 

роль мають результати науково-технічної револю-

ції, розвиток в будь-якій сфері життя призводить 

до посилення людського капіталу, високий рівень 

якого дозволяє економіці ефективно функціо-

нувати. Вочевидь, якість людського капіталу ви-

значається його культурно-освітнім рівнем. Так, 

доведено, що збільшення асигнувань на освіту на 

1 % веде до збільшення валового внутрішнього 

продукту країни на 0,35 %. Організація економіч-

ного співробітництва та розвитку дійшла висно-

вку, що якщо для жителів певної країни серед-

ньостатистичний термін навчання збільшується 

на рік, це підвищує валовий внутрішній продукт 

цієї держави на 3–6 % [1]. Крім того, висока про-

фесійно-освітня підготовка полегшує адаптацію 

фахівців до ринкового середовища, зокрема, в 

контексті формування доходів. Наявність вищої 

освіти у два рази знижує ризик бідності та в півто-

ра раза підвищує ймовірність отримання середніх 

доходів [2]. Таким чином, освіта, що відповідає 

сучасним потребам, та загальна культура є крите-

ріями якості життя населення. Звідси актуальним 

є завдання розробки не лише стратегії розвитку 

культурно-освітнього рівня населення, але, в пер-

шу чергу, механізмів реалізації стратегії розвитку 

культурно-освітнього рівня населення, наявність 

яких гарантує виконання зазначеної стратегії.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різні 

пропозиції вирішення проблем функціонуван-

ня стратегій розвитку культурно-освітнього рів-

ня населення як на рівні держави, так і регіону 

розробляються сучасними вітчизняними та за-

рубіжними вченими [3–6]. Проте в цих роботах 

проблеми розвитку культурно-освітнього рівня 

населення освітлені з різних позицій. Так, деякі 

вчені основну увагу приділяють формуванню ме-

ханізму культурної компоненти як основної скла-

дової особистого професіоналізму [3], інші вчені 

фокусуються на питаннях соціальних аспектів 

навчання в нових суспільних умовах і подальшого 

працевлаштування молодих фахівців [4–6].

Виділення невирішених раніше частин пробле-
ми. Для ефективної реалізації стратегії розвитку 

культурно-освітнього рівня населення необхідно 

розробити механізм, який би включав не лише пе-

релік заходів, але й описував послідовність реаліза-

ції цих заходів на кожному етапі стратегії.

Метою статті є розробка механізму реаліза-

ції стратегії розвитку культурно-освітнього рівня 

населення.

Виклад основного матеріалу. Культурно-освіт-

ній рівень населення має значний вплив на еконо-

мічний розвиток як країни, так і регіону. Так, куль-

турно-освітній рівень є одним з основних чинників 

конкурентоспроможності працівника на ринку 

праці. Саме конкурентні переваги працівника до-
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зволяють отримувати йому гідний рівень оплати 

праці та уникнути безробіття. Для країни еконо-

мічними наслідками безробіття є недовироблення 

валового внутрішнього продукту (ВВП), для регіо-

ну — валового регіонального продукту (ВРП).

Проаналізуємо наведену закономірність між 

розвитком культурно-освітнього рівня населення 

та економічним розвитком за допомогою показ-

ників випуску фахівців, доходу населення, рівня 

безробіття та ВВП у розрахунку на одну особу.

В Україні у 2010/2011 н. р. випущено 111,0 

тис. фахівців з вищих навчальних закладів І–ІІ рів-

нів акредитації та 543,7 тис. фахівців з вищих нав-

чальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, що на 

3 % менше та на 3 % більше ніж у 2009/2010 н. р. 

відповідно. Кількість аспірантів та докторантів у 

2010/2011 н. р. більше на 2 % та 7 % ніж у 2009/2010 

н. р. та досягла 34653 осіб та 1561 осіб відповідно [7].

Доходи населення України у 2011 р. скла-

ли 1251005 млн. грн., що на 13,6 % більше ніж у 

2010 р. за темпом зростання реальної заробітної 

плати 8 % [8].

Кількість зареєстрованих безробітних в Укра-

їні визначається за методологією Міжнародної 

організації праці та згідно з чинним законодав-

ством [9]. Більш об’єктивним для аналізу соці-

ально-економічного розвитку регіону є перший 

підхід, оскільки він показує реальний рівень без-

робіття, що визначається на основі обстежень на-

селення з проблем зайнятості, які проводяться 

з місячною періодичністю органами державної 

статистики на основі вибіркового методу спосте-

реження. Підсумки опитування поширюються на 

всю чисельність населення певного віку. У 2011 р. 

найбільший рівень безробіття спостерігався серед 

населення у віці 15–24 роки і складав 18,6 %. За 

рівнем безробіття друге місце посідає вікова група 

25–29 років (9,2 %). Приріст безробіття у 2011 р. 

порівняно з 2010 р. спостерігався лише у віковій 

групі 15–24 роки (5 %). Для порівняння можна 

відмітити, що у вікових групах 30–34 років, 35–39 

років, 40–49 років та 50–59 років рівень безробіт-

тя населення у відсотках до кількості обстежено-

го населення у 2011 р. складав 7,3 %, 6,4 %, 5,1 %, 

0,1 % відповідно, що на 7 %, 6 %, 6 % та 4 % відпо-

відно нижче, ніж у 2010 р. [9].

ВВП у розрахунку на одну особу у відсотках 

до попереднього року з 2000 р. вагався з 103 % до 

112 %, окрім 2009 р., коли темп зниження склав 

15 %. У 2010 р. ВВП у розрахунку на одну особу у 

відсотках до попереднього року склав 104,1 % [10].

Таким чином, аналізуючи наведені статис-

тичні дані, можна зробити висновок, що збіль-

шення безробіття серед молоді на фоні позитив-

ної динаміки показників економічного розвитку 

пояснюється тим, що молоді фахівці — випускни-

ки вищих навчальних закладів є незатребуваними 

на ринку праці.

Причиною незатребуваності молодих фахів-

ців є недолік професійного досвіду та відсутність 

чіткої професійної визначеності, що призводить 

до того, що молодих фахівців в останню чергу 

приймають на роботу за наявності вакантних по-

сад і першими скорочують під час зниження обся-

гів виробництва. Крім того, у процесі вибору про-

фесії та пошуку місця роботи молода людина не 

усвідомлює вимог ринку праці, характер та зміст 

обраного напрямку діяльності.

Наслідками безробіття української молоді є 

необґрунтовано низька заробітна плата, ненормо-

ваний робочий час і диференціація праці внаслідок 

складності працевлаштування та поглиблення бід-

ності молодих сімей, що спричиняє розлучення, 

зниження народжуваності, алкоголізм і т. ін.

Вирішити вказані проблеми можна за допо-

могою розробки нових пріоритетів у галузі пра-

цевлаштування та підготовки кадрів за рахунок 

перебудови освітньої діяльності сучасних учбових 

закладів з орієнтацією на розвиток професійних 

схильностей та потреб роботодавця.

Таким чином, найвищий рівень безробіття 

серед молоді є щонайгострішою соціально-еко-

номічною проблемою та загрозою для економіч-

ного розвитку країни. Звідси постає необхідність 

при формуванні стратегії розвитку культурно-

освітнього рівня населення основну увагу приді-

ляти розвитку професійного рівня культури мо-

лодих фахівців.

В якості одного зі шляхів розвитку професій-

ного рівня культури можна запропонувати роз-

робку та вживання заходів з адаптації студентів до 

вимог ринку праці. Тут необхідно відзначити, що 

розвиток професійного рівня культури в межах  

реалізації стратегії розвитку культурно-освітнього 

рівня полягає в тому, що заходи мають бути на-

правлені не на вдосконалення існуючих знань сту-

дентів, а на самі знання, тобто можливість появи 

поведінкових якостей і здібностей, необхідних для 

вирішення задачі адаптації до потреб роботодавців.

Розробляти механізм розвитку професійного 

рівня культури пропонується на регіональному 

рівні, оскільки для кожного регіону притаманні 

власні риси соціально-економічного розвитку.

Побудова механізму реалізації стратегії роз-

витку культурно-освітнього рівня населення ре-

гіону має проводитися відповідно до наступних 

принципів [11]:

— усі цілеспрямовані дії, що направлено на 

створення внутрішніх умов для розвитку куль-

турно-освітнього рівня населення регіону, мають 

здійснюватися скоординовано та синхронно;

— управління розвитком культурно-освіт-

нього рівня населення регіону має ґрунтуватися 

на адміністративних (накази, розпорядження, 

посадові інструкції, регламенти роботи тощо) 

правилах;
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— витрати, пов’язані з розвитком культур-

но-освітнього рівня населення регіону, повинні 

ретельно обґрунтовуватися та бути економічно 

виправданими.

Відповідно до зазначених принципів під ме-

ханізмом реалізації стратегії розвитку культурно-

освітнього рівня населення регіону розуміється 

послідовність етапів професійного становлення 

особистості шляхом впровадження методів про-

фесійного розвитку з метою адаптації молодого 

фахівця до вимог ринку праці.

Існує достатня кількість підходів до визна-

чення послідовності професійного становлення 

особистості, але найбільш повно цей процес відо-

бражено в [12], де виділено наступні етапи:

1) формування професійних намірів: усвідом-

лений вибір особою професії на основі своїх інди-

відуально-психологічних особливостей;

2) професійна підготовка або навчання: осво-

єння системи професійних знань, умінь і навичок, 

формування професійно важливих якостей особи, 

схильність та інтерес до майбутньої професії;

3) професіоналізація або професійна адапта-

ція: входження й освоєння професії, професійне 

самовизначення, набуття професійного досвіду;

4) майстерність, часткова або повна реаліза-

ція особи в професійній діяльності: якісне, творче 

виконання професійної діяльності.

Відповідно до наведених етапів професійне 

становлення починається з формування профе-

сійних намірів, які є рівнодійними багатьох чин-

ників: престижу професії, потреби суспільства, 

впливу сім’ї, засобів інформації та ін. Важливу 

роль у виборі професії грає спрямованість особи 

на певний предмет праці, яка виявляється в інте-

ресах, захопленнях. Друга стадія — це, перш за 

все, навчання у вищому учбовому закладі. Основ-

ними психологічними новоутвореннями на тре-

тьому етапі є професійна спрямованість, профе-

сійно-етичні ціннісні орієнтації, духовна зрілість, 

готовність до професійної діяльності. На остан-

ньому етапі професійно важливі якості особи ін-

тегруються в індивідуальний стиль діяльності.

Але необхідно відмітити, що наведені етапи 

містять в собі протиріччя, які полягають в тому, 

що професійна визначеність, під якою розуміється 

процес виявлення здібностей, інтересів, придат-

ності та інших чинників, що впливають на вибір 

професії та визначають професійне покликання, 

може формуватися лише на підґрунті професій-

ного досвіду. У свою чергу, професійним досвідом 

можна назвати лише той період роботи, тривалість 

якого дозволяє людині осмислити отримані досяг-

нення та невдачі, зробити висновки, які стануть 

невід’ємною частиною подальшого професіона-

лізму. Наявність професійного покликання, під-

кріплена отриманим досвідом, є заставою того, що 

молодь буде зажаданою на ринку праці.

Тому під час розробки механізму реалі-

зації стратегії розвитку культурно-освітнього 

рівня населення регіону необхідно враховува-

ти той факт, що для адаптації студента до ви-

мог ринку праці другий та третій етапи мають 

здійснюватися ще під час навчання, а четвертий 

етап реалізації особи в професійній діяльності 

необхідно доповнити процесом безперервного 

навчання протягом життя.

Відповідно до рівнів освіти розвивати про-

фесійну культуру населення регіону можна на 

рівні загальноосвітніх навчальних закладів, про-

фесійно-технічних та вищих навчальних закладів. 

Кожному з цих закладів притаманні власні задачі. 

У школах має виконуватися навчально-виховний 

процес, у результаті якого учень набуває знання, 

ідентифікує себе як особистість та вирішує пи-

тання щодо подальшого навчання. У професій-

но-технічних навчальних закладах здійснюється 

підготовка кваліфікованого робітника протягом 

навчального процесу та студентської практики. У 

вищих навчальних закладах до навчального про-

цесу та студентської практики додається наукова 

діяльність. Звідси є логічним перший етап про-

фесійного становлення особистості здійснювати 

у загальноосвітніх навчальних закладах, другий 

та третій — у професійно-технічних та вищих на-

вчальних закладах, третій та четвертий — протя-

гом професійної діяльності людини.

Метою першого етапу формування про-

фесійних намірів є організація системи профе-

сійної орієнтації та виявлення співвідношення 

професійних намірів випускників з можливістю 

їх фактичної реалізації. Метою другого етапу є 

підвищення рівня якості освітніх послуг за раху-

нок розробки заходів зі стимулювання студентів 

на досягнення високих результатів у навчанні та 

професійній діяльності, творчих здобутків. Ме-

тою третього етапу є розвиток властивостей та 

якостей особи, необхідних для кваліфікованого 

виконання професійної діяльності. На четверто-

му етапі в якості мети виступає становлення осо-

бистості та індивідуальності професіоналу.

Щодо заходів кожного етапу, то тут необхідно 

відмітити, що на першому етапі доцільним є роз-

робка заходів, направлених на аналіз відповідності 

професійних планів випускників та їх особистих 

здібностей, на другому етапі — створення органі-

заційної структури системи менеджменту якості 

учбових закладів, на третьому етапі — активізація 

процесу зацікавленості у співпраці між учбовим 

зак ладом та роботодавцями, на четвертому — на-

дання можливості дистанційного навчання.

Таким чином, заходи, які сприяють профе-

сійному розвитку, для кожного етапу механізму 

реалізації стратегії розвитку культурно-освітнього 

рівня населення регіону можна навести у вигляді 

схеми (рис. 1).
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Як можна бачити з рис. 1, перший та другий 

етапи можуть здійснюватися лише під час навчан-

ня, а четвертий — під час праці. Щодо третього ета-

пу, то, як можна бачити з рис. 1, професійна адап-

тація повинна починатися ще під час навчання та 

продовжуватися протягом перших років праці.

На сьогоднішній день єдиним видом діяльнос-

ті, що дозволяє залучати студента до практичної 

роботи, що, у свою чергу, сприяє його професійній 

адаптації, є студентська практика. Зміст практики 

визначається програмами за її видами: учбова, ви-

робнича, переддипломна та ін. Згідно до Наказу 

Міністерства освіти України «Про затвердження 

Положення про проведення практики студентів 

вищих навчальних закладів України» та методич-

них документів ВНЗ практика як елемент учбо-

вого процесу проводиться з метою закріплення і 

розширення знань, отриманих студентами у ВНЗ, 

придбання необхідних практичних навичок робо-

ти за фахом в умовах виробництва, опанування пе-

редових методів технології та праці. У процесі про-

ходження практики студенти вчаться самостійно 

відбирати і систематизувати інформацію в ме жах 

поставлених перед ними завдань, застосовувати 

отримані знання, вивчати технологію та устатку-

вання, що використовуються в межах конкретного 

виробництва, розвивати навички роботи в колек-

тиві, здійснювати самоконтроль [13].

Можна бачити, що наведені завдання ніяким 

чином не дозволяють студенту здобути професій-

ний досвід та визначити свою професійну орієнта-

цію. Крім того, останні зміни в Наказі Міністерства 

освіти України «Про затвердження Положення про 

проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів України» було здійснено у 1994 р.

Звідси доцільним є наступна пропозиція: за-

ходи з адаптації студентів до вимог ринку праці 

здійснювати під час проведення практики, для 

чого необхідно доповнити мету та зміст практики 

та розширити бази практики, залучаючи до цьо-

го процесу потенційних роботодавців не на рівні 

особистих домовленостей, а згідно до регіональ-

них стратегій розвитку.

Пропозиції щодо доповнення мети прове-

дення практики студентів вищих навчальних за-

кладів України наведено в табл. 1.

Рис. 1. Механізм реалізації стратегії розвитку 

культурно-освітнього рівня населення регіону

Таблиця 1

Мета проведення практики студентів 
вищих навчальних закладів України

№ Мета практики Заходи

1.

Оволодіння студентами 

сучасними методами, 

формами організації та 

знаряддями праці в га-

лузі їх майбутньої про-

фесії (згідно із чинним 

законодавством) 

Розширення баз прак-

тики 

2.

Здобуття досвіду з 

розв’язання поставленої 

проблеми за матеріала-

ми діяльності конкрет-

ної організації (підпри-

ємства) із застосуванням 

методів аналізу

Розробка та реалізація 

спільних проектів, до-

сліджень 

3.

Формування у студен-

тів, на базі одержаних 

у вищому навчальному 

закладі знань, професій-

них умінь і навичок для 

прийняття самостійних 

рішень під час конкрет-

ної роботи в реальних 

ринкових і виробничих 

умовах (згідно із чинним 

законодавством) 

Збільшення загального 

періоду проходження 

практики до 9 місяців

4.

Формування психоло-

гічної оцінки отримано-

го досвіду

Оцінка керівниками 

практики результатів її 

проходження з типо-

логізацією основних 

ситуацій

5.

Подальше працевла-

штування випускника 

за умови успішного 

проходження практики

Складання угод між 

учбовим закладом та 

роботодавцями

Як можна бачити з табл. 1, перша та друга 

мета практики відповідають нормам чинного за-

конодавства, але не завжди досягаються, оскільки 

підприємства не прагнуть до співпраці з вищими 

навчальними закладами унаслідок того, що сту-

дент працюватиме на підприємстві не більше 1 мі-

сяця. Звідси пропонується активізувати доцільність 

проведення практики за рахунок поширення баз 

практики та збільшення загального періоду її про-

ходження. Крім того, підвищенню зацікавленості 

підприємств у залучанні студентів сприятиме роз-

робка та реалізація спільних проектів та досліджень, 
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які дозволять студентам здобути досвід з рішення 

поставлених керівництвом підприємств конкрет-

них проблем. Щодо адаптації студентів до вимог 

ринку праці та подальшого їх працевлаштування, то 

пропонується впроваджувати заходи, які б сприяли 

формуванню психологічної оцінки отриманого до-

свіду та, за умови успішного проходження практи-

ки, подальшому працевлаштування випускника.

Висновки. Запропонований механізм реа-

лізації стратегії розвитку культурно-освітньо-

го рівня населення регіону, що ґрунтується на 

методах професійного розвитку та етапах про-

фесійного становлення особистості, дозволяє 

адаптувати студента до вимог ринку праці, що 

сприятиме зниженню безробіття серед молоді, 

та, як слідство, зростанню доходів населення і 

валового регіонального продукту.
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ПРОГНОЗУВАННЯ СИСТЕМНИХ БАНКІВСЬКИХ КРИЗ 
ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ 

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Анотація. Автором узагальнено основні підходи до прогнозування системних банківських криз; розгля-

нуто особливості застосування економетричних моделей та сигнального підходу з метою діагностування 

кризових явищ у банківському секторі фінансового ринку.

Ключові слова: банківська криза, діагностика банківської кризи, індикатори банківських криз.

Summary. The author summarizes the main approaches to the prediction of systemic banking crises; the features 

of econometric models and signal approach to diagnostics of the crisis in the sector of the financial market are discussed 

in the article.

Key words: banking crisis, diagnostics of the banking crisis, indicators of banking crises.

Постановка проблеми. Діяльність банківських 

установ пов’язана з численними ризиками, що 

обумовлюється основною метою їх функціонуван-

ня — максимізація прибутку. Відповідно, важли-

вим завданням у контексті підтримки стабільнос-

ті банку є оцінювання ризиків та прогнозування 

кризи. Створення та впровадження ефективних 

систем антикризового та ризик-менеджменту на 

мікрорівні, що дозволяє оцінити валютні, кредит-

ні, операційні, відсоткові ризики, ризик ліквіднос-

ті та інші основні загрози банківській діяльності, є 

важливим напрямком досліджень, які проводять-

ся провідними науковцями протягом останнього 

часу. З точки зору макрорегулювання, важливим 

є періодичне здійснення оцінки ймовірності сис-

темних банківських криз. Так, національні регу-

лятори банківських систем розвинутих країн по-

ступово розробляють та впроваджують у практику 

моделі діагностики кризових явищ у діяльності 

банківської системи з метою виявлення еконо-

мічних і фінансових слабких сторін та вразли-

востей. Особливої важливості дослідження цього 

питання набуває на ринках банківських послуг 

країн з перехідною економікою, що й обумовлює 

актуальність даного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

танням вивчення та розвитку моделей прогнозу-

вання кризових явищ у вітчизняній банківській 

системі присвячено праці О. Барановського, 

С. Глущенко, Е. Мащенко, В. Міщенка, В. Ма-

зуренко, В. Новицького, О. Плотнікова та ін. Се-

ред зарубіжних науковців слід відмітити таких, 

як А. Деміргук-Кант, Е. Детрагіарше, Г. Камін-

скі, О. Кармінський, Дж. Капріо, Ю. фон Ха-

ген та ін. Проте відсутність єдності вчених щодо 

механізму прогнозування, який би задовольняв 

вимоги сучасного фінансового середовища, обу-

мовлюють актуальність подальших досліджень, 

зокрема даної статті.

Метою статті є дослідження науково-мето-

дичних підходів до прогнозування системних 

банківських криз і раннього попередження бан-

крутств банків, виокремлення їх специфіки та 

розробка практичних рекомендацій.

Виклад основного матеріалу. Наразі більшість до-

слідників погоджуються з існуванням двох альтерна-

тивних підходів під час прогнозування кризових явищ 

та фінансової нестабільності в економіці, а саме:

1) побудовані на основі класичних матема-

тичних (економетричних) моделей;

2) побудовані з використанням спеціальної 

системи випереджаючих індикаторів.

Як продемонструвала остання криза 2008–

2009 років, банківська нестабільність є переду-

мовою розвитку валютної кризи та дестабілізації 

фінансової системи в цілому. Це, у свою чергу, 

призвело до зростання прибутковості діяльності 

вітчизняних підприємств, зокрема, в першу чер-

гу — учасників міжнародної торгівлі. Очевид-

ними тезами, що підтверджують недосконалість 

державної політики напередодні розгортання за-

гальної фінансової кризи, є наступні:

1) на початку банківської кризи регулятор 

долучається до інфляційної емісії національної 

валюти, намагаючись за рахунок додаткового 

кредитування банків запобігти їх банкротству. 

Зростання внутрішніх цін призводить до настан-

ня валютної нестабільності;

2) надання фінансової підтримки комерцій-

ним банкам з боку регулятора покращує ліквідність 

банківської системи під час кризи, однак надмірна 

грошова маса переходить до валютного ринку, що 

спричиняє зростання волатильності курсів;

3) нерозвиненість інфраструктури фінансової 

системи у поєднанні із нестабільністю всередині 

банківської системи прискорює розвиток валют-

ної кризи, оскільки гравці ринку проводять опе-

рації з активами, деномінованими в іноземній 
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валюті, замість використання інструментів у на-

ціональній валюті.

Економетричне моделювання передбачає по-

будову регресійних моделей [1; 2; 3], що дозволя-

ють оцінити взаємозв’язок показників, визначити 

імовірність настання фінансової кризи. Регресій-

на модель відображає залежність ймовірності на-

стання кризи сформованого набору економічних 

індикаторів. Така модель може бути використана 

для прогнозування ймовірності настання кризи в 

майбутньому. Можливим є використання непара-

метричної оцінки, спрямованої на розробку кіль-

кісних характеристик, що дозволяють завчасно 

виявляти уразливість банківської системи країни 

перед можливою кризою. У межах такої оцінки 

можна використовувати побудову граничних зна-

чень індикаторів-передвісників кризи на основі 

набору критеріїв, а також розробку набору зведе-

них індексів економічної стабільності.

Серед переліку методичних підходів до ви-

значення таких показників, на нашу думку, слід 

виокремити розрахунок інтегрованого індексу, 

який відповідає ймовірності настання кризової 

ситуації та розраховується наступним чином:

  
1

/ /
i i

it
i

F S P K S P K


     , (1)

де K/S — відношення кількості «негативних» сиг-

налів до «позитивних»;

Р
і
 — загальна кількість вхідних сигналів;

К — кількість негативних сигналів;

S
it
 — поправочний коефіцієнт, що відображає 

кількість сигналів за попередній період.

В якості сигнального горизонту, тобто пері-

оду, протягом якого динаміка показників може 

свідчити про кризу, може розглядатися період 

від 6 до 24 місяців. Якщо індикатор подає сигнал 

безпосередньо перед кризою, він, швидше за все, 

показує факт настання кризи, а не прогнозує її. 

Тому істотне значення має тимчасова структура 

вхідних сигналів. Враховуючи різноманіття ха-

рактеристик банківської діяльності та їх сутнісну 

близькість один з одним, а також функціональну 

орієнтацію, з певними припущеннями, майже 

будь-який індикатор, що використовується під 

час аналізу діяльності та регулювання банківської 

системи країни, може інтерпретуватися з позицій 

його використання для оцінки фінансової стій-

кості банківської системи.

Більшість дослідників стверджує, що на сьогод-

ні вітчизняна банківська система знаходиться у ста-

ні виходу з локальної (нестійкої) рівноваги і може 

з часом набути стабільного рівноважного стану: 

як негативного, «погіршеного», так і позитивного, 

«по ліпшеного» характеру. Так, якщо у 2008 році спо-

стерігався перехід системи до фази нестабільності 

під впливом світової економічної кризи, то у 2009–

2010 роках відбувся фазовий перехід системи до не-

стійкої рівноваги. Питання полягає в тому, коли і як 

відбудеться повернення системи до довгострокової 

стійкої рівноваги. Разом з тим не можна виключати 

ситуації, що поточне нестабільне становище затяг-

неться на досить тривалий термін, здійснюючи іс-

тотний вплив на стратегічну еволюцію української 

банківської системи.

Проведене дослідження ролі банківської сис-

теми, а також робіт вітчизняних науковців, при-

свячених цій проблематиці, продемонструвало, 

що фінансова стійкість банківської системи є 

найпершим критерієм забезпечення фінансової 

стабільності фінансового сектору країни в цілому, 

а тому, на нашу думку, відповідальним департа-

ментам НБУ слід виокремити релевантні факто-

ри, що найбільш адекватно характеризують ста-

більність фінансово-кредитних установ, з метою 

проведення моніторингу (рис. 1).

Рис. 1. Систематизація індикаторів, що здійснюють 

прямий та опосередкований вплив на фінансову 

стабільність банківського сектору країни

Серед запропонованих показників треба ви-

значити їх пріоритетність у відношенні до оцінки 

загального рівня стійкості банківської системи, тоб-

то розділити їх на обов’язкові та додаткові. Якщо 

розмір більшості цих показників задовольняє або 

вищий (нижчий, залежно від критерію оцінки) від їх 

граничних значень, то рівень стійкості банківської 

системи можна вважати високим. Якщо розмір до-

сліджуваних показників знаходиться в проміжку 

між граничним і критичним значеннями, то рівень 

стійкості можна вважати задовільним. Якщо зна-

чення індикаторів є нижчими (вищими, залежно від 

критерію оцінки) від середнього рівня показників, 

то це свідчить про незадовільну фінансову стійкість 

банківської системи. Після цього проводиться ана-

ліз за додатковими показниками (табл. 1).

За результатами узагальнюючого аналізу ро-

биться висновок щодо загального рівня стійкості 

банківської системи як на загальнодержавному, 
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Таблиця 1

Показники оцінки рівня розвитку банківської системи країни/регіону

Показник
Рівні

незадовільний задовільний високий

Показник монетизації за гривневою масою (I
1
)  <30 % 30 % < I

1
 < 50 % > 50 %

Показник валютизації (I
2
) > 1,3 1 < I

2
 < 1,3 1

Частка готівкових грошей в загальному грошовому 

агрегаті (I
3
)

> 20 % 10 % < I
3
 < 20 %  < 10 %

Показник випередження грошової маси над індек-

сом цін всіх товарів (I
4
)

 < 1 1 < I
4
 < 1,25 > 1,25

Показник кредитування (I
5
)  < 1 1 < I

5
 < 1,2 > 1.2

Показник простроченої заборгованості за надани-

ми кредитами (I
6
)

> 3 % 0 < I
6
 < 3 % 0

Показник масштабності кредитних організацій (I
7
)  < 50 % 50 % < I

7
 < 80 % > 80 %

Показник нерівномірності розвитку реального і 

кредитного секторів національної економіки (I
8
)

> 50 %  < 50 % 1

так і на регіональному рівнях, а також стосовно 

ступеня ймовірності виникнення загроз її стабіль-

ному функціонуванню в майбутньому.

Загальний рівень  фінансової стійкості бан-

ківської системи може бути оцінений за допомо-

гою побудови матриці стійкості (табл. 2).

Таблиця 2

Матриця фінансової стійкості банківської системи

Показник
Рівні

незадовільний задовільний високий

I
1

–
+–

+
–

I
2

–
+–

+
–

I
3

–
+–

+
–

I
4

– +– +

I
5

–
+– +
– +–

I
6

–
+– +
– +-

I
7

–
+–

+
–

I
8

–
+

+
–

Примітка.

«+» — високий рівень фінансової стійкості банківської 

системи;

«+–» — задовільний рівень фінансової стійкості банків-

ської системи;

«–» — незадовільний рівень фінансової стійкості бан-

ківської системи.

Виходячи з даних таблиці 2, можна підсуму-

вати, що низькому значенню показника відпо-

відає незадовільний рівень фінансової стійкості 

банківської системи, середньому — задовільний 

рівень, високому — високий рівень.

Інша модель, яка широко використовується 

аналітиками з метою прогнозування настання фі-

нансової нестабільності, відома під назвою «метод 

сигналів» [4; 5; 6] і передбачає дослідження харак-

теристик виходу того чи іншого макроекономіч-

ного індикатору за межі граничного значення.

Якщо індикатор подає сигнал протягом пев-

ного проміжку часу перед кризою (так званого 

сигнального вікна), то сигнал вважається якісним 

(табл. 3). Якщо ж індикатор подає сигнал, а криза 

протягом певного періоду часу після цього не ви-

никає, то сигнал вважається «білим шумом». Опти-

мальна тривалість сигнального вікна, що дозволить 

компанії вчасно зреагувати та переорієнтувати фі-

нансові ресурси, відповідає 3 календарним місяцям.

Таблиця 3

Параметри дії сигналів фінансової нестабільності 
банківської системи

Наявність 

сигналу

Криза відбу-

лася протягом 

визначеного 

часового 

інтервалу

Криза не від-

булася протя-

гом визначе-

ного часового 

інтервалу

Сигнал надійшов (+) A B

Сигнал не надійшов (–) C D

Однією з характеристик моделі є припущен-

ня, що здатність індикаторів прогнозувати кризо-

ві явища визначається не лише їх поточними зна-

ченнями, а й змінами протягом минулих періодів 

(наприклад, стійке у часі зниження золотовалют-

них резервів може спровокувати спекулятивну 

атаку задовго до того, як рівень золотовалютних 

резервів досягає критичного значення). Крім 

того, негативна тенденція індикаторів може ком-

пенсуватися впливом сприятливих факторів, які 

модель не враховує.

Висновки з проведеного дослідження. Як 

висновок, слід зазначити, що в країні з метою 

своєчасного прогнозування банківських криз 

має бути визначений перелік показників, на 

основі яких буде оцінюватися стан банківської 

системи в конкретний проміжок часу із вико-

ристанням адекватної економетричної моделі. 

Так, розробка та впровадження дієвої системи 

ранньої ідентифікації системних банківських 
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криз дозволить знизити витрати, пов’язані 

із негативним впливом кризових факторів, 

а також переформувати структуру активів та 

зобов’язань з метою мінімізації фінансових 

втрат.
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ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація. Розглянуто складові фінансового механізму державного регулювання інноваційного розвитку 

регіонів. Досліджено динаміку показників інноваційного розвитку Запорізької області. Виявлено особливості 

у фінансуванні інноваційного розвитку Запорізької області за рахунок бюджетних коштів.

Ключові слова: державне регулювання, інноваційний розвиток, розвиток регіонів, фінансові важелі.

Summary. Copmonents of financial mechanism of government control of regional innovative development are 

considered. The dynamics of indexes of innovative development of Zaporizka area is investigated. Features are 

identified in financing of innovative development of the Zaporizka area due to budgetary facilities.

Key words: government control, innovative development, development of regions, financial leverages.

Постановка проблеми. У сучасних умовах роз-

витку економіки для всіх без винятку країн одним 

із найбільш пріоритетних напрямів є стимулюван-

ня інноваційної діяльності. Без сумніву, першочер-

гова роль у фінансовому регулюванні інноваційно-

го розвитку регіонів має належати державі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучас-

ні українські науковці: А. В. Абрютіна, В. М. Диба, 

Ю. В. Каракай, О. В. Листопад, А. Є. Никифо-

ров, С. В. Онишко, В. О. Парнюк, О. С. Хринюк та 

інші, у своїх працях досліджують питання держав-

ного регулювання інноваційного розвитку в Украї-

ні та на світовому рівні. Разом з тим значущість 

регіонального аспекту інноваційного розвитку 

України спричиняє необхідність проведення по-

дальших досліджень з метою виявлення особли-

востей, що склались у фінансуванні інновацій у 

регіонах, та виявлення ролі у ньому держави.

Метою дослідження є виявлення тенденцій, 

що склалися у фінансовому забезпеченні іннова-

ційного розвитку Запорізької області, та виокрем-

лення у них ролі державного регулювання.

Виклад основного матеріалу. В усіх успішних 

економіках, що обрали шлях економіки знань через 

зростання та конкурентоспроможність, загально-

визнаним є той факт, що відповідна політика у цій 

сфері має визначати довготривалі цілі та дотримува-

тись стабільного і послідовного зростання інвести-

цій (як державних, так і за рахунок інших джерел) 

в інноваційну сферу. Роль держави у регулюванні 

інноваційного розвитку країни має бути посиленою 

і реалізовуватися через відповідні дії та програми [1]:

а) максимальної адаптивності суспільства до 

утвердження інноваційної ідеології;

б) випередження поступального розвитку по-

літичних, соціальних і економічних інститутів у їх 

взаємодії з розвитком науково-технічних факто-

рів суспільного прогресу;

в) підтримки руху до нового, синтезного ста-

ну, який сьогодні усвідомлюється у формуванні 
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економіки, що базується на знаннях, і особливо у 

сферах, що є двигуном зростання;

г) зміну функцій втручання держави в ме-

ханізм функціонування суспільства на систему 

стимулюючих заходів щодо розвитку на органіч-

них засадах.

Пряме державне фінансування інновацій ви-

знається одним з найбільш дієвих важелів регу-

лювання інноваційного розвитку регіонів, серед 

яких прийнято виділяти такі [2]:

1. Акумулювання коштів на наукові дослі-

дження та інновації.

2. Координація інноваційної діяльності.

3. Стимулювання інновацій.

4. Створення правової бази інноваційних про-

цесів.

5. Кадрове забезпечення інновацій.

6. Формування науково-інноваційної інфра-

структури.

7. Інституціональне забезпечення інновацій-

них процесів.

8. Регулювання соціальної й екологічної 

спрямованості інновацій.

9. Підвищення суспільного статусу іннова-

ційної діяльності.

10. Регіональне регулювання інноваційних 

процесів.

11. Регулювання міжнародних аспектів інно-

ваційної діяльності.

До важелів прямої фінансової підтримки інно-

ваційного розвитку країни відносять [3]:

— безпосереднє фінансування утворення 

нових галузей, наукоємних виробництв тощо за 

рахунок коштів державного бюджету, зокрема на 

державних підприємствах;

— ініціювання створення та фінансування 

науково-дослідницьких програм, наукових цен-

трів шляхом конкурсного відбору;

— надання безпроцентних чи пільгових по-

зик та грантів;

— державне замовлення на інноваційні про-

дукти;

— дотації за рахунок державного бюджету для 

визначених галузей, виробництв чи технологій;

— компенсація банківського процента, ціл-

ком чи його частини, в разі спрямування позики 

на фінансування інвестицій у технологічні інно-

ваційні зміни;

— державні виплати провідним науковим 

центрам та науковцям;

— компенсація науково-дослідним установам 

витрат, пов’язаних із налагодженням інформацій-

ного забезпечення (підключення до всесвітньої 

мережі Інтернет, організація передплати зарубіж-

них видань для бібліотек тощо).

Дієвими у світовій практиці визнають також 

важелі непрямого фінансового впливу держави на 

процеси інноваційного розвитку [4]:

— зниження ставок податку на прибуток під-

приємств;

— податковий кредит інноваційним підпри-

ємствам;

— зменшення суми прибутку до оподатку-

вання шляхом виключення з нього вартості дослі-

джень чи освоєння нової технології;

— звільнення від деяких відрахувань до бю-

джету;

— звільнення від сплати податку на прибу-

ток, який отримано власниками майнових прав 

інноваційних та венчурних фірм;

— відстрочка сплати імпортного мита чи 

звільнення від його сплати в разі ввезення товарів 

для реалізації інноваційного проекту;

— пільгова амортизація для фірм, визначених 

як інноваційні.

Отже, фінансове забезпечення інноваційних 

процесів є першочерговим завданням у багато-

векторному механізмі державного регулюван-

ня інноваційного розвитку країни та її регіонів. 

Ключову роль у пошуку відповідних фінансових 

ресурсів має відігравати саме держава, оскільки 

саме обсягами фінансування певних напрямків 

інноваційної діяльності, співвідношенням між 

ними держава може впливати на стратегічні зміни 

в структурі економіки, регіональному та соціаль-

ному розвитку країни.

Останні наукові дослідження [5] доводять, 

що загальний рівень фінансування науково-до-

слідної сфери в Україні останніми роками досяг 

найбільш низького рівня за роки незалежності. 

Крім того, значна частина державних видатків у 

науково-дослідницькій сфері припадає на фінан-

сування організаційної структури (більше 90 %), 

що лише опосередковано сприяє розвитку інно-

вацій. У підприємницькому секторі, навпаки, на 

фінансування організаційної структури витрача-

ється лише 25 % від загального обсягу фінансу-

вання науково-дослідної сфери.

Рівень витрат на виконання наукових та науко-

во-технічних робіт (ННТР) за рахунок державного 

бюджету в Україні є одним з найбільш низьких по-

рівняно з розвиненими країнами світу. У 2010 році 

витрати на ННТР в Україні зменшились на 3,3 % і 

склали 3,7 млрд. грн. (0,34 % від ВВП), а в країнах 

ЄС-27 — 0,74 % від ВВП. У 2011 році ріст економі-

ки України також не супроводжувався активізацію 

державного фінансування інновацій. За оцінками 

експертів, у країнах ЄС бюджет невеликих інно-

ваційних програм становить близько 90 тис. євро, 

великих — від 2–3 млн. євро. В Україні ж навіть 

найбільш фінансовані державні науково-технічні 

програми мають бюджет у межах 15–18 тис. євро [6].

Запорізька область входить до числа регіонів 

України, які складають основу її економічного 

та інтелектуального потенціалу. В області зосе-

реджені практично всі основні галузі промисло-
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вості, серед яких провідне місце посідають елек-

троенергетика, металургія, машинобудування, 

металообробка та хімічна промисловість. Основу 

промисловості регіону складають металургійний 

комплекс, де виробляється 17,7 % загального 

державного обсягу сталі, 17,5 % готового прока-

ту, енергетичний комплекс (26,7 % електроенер-

гії країни) та машинобудівний (51,9 % випуску 

легкових автомобілів).

У 2011 році інноваційною діяльністю займа-

лися 116 промислових підприємств області, пи-

тома вага яких у загальній кількості промислових 

підприємств склала 27,6 % (в Україні: 1679 під-

приємств; 16,2 %). Найбільша частина іннова-

ційно-активних підприємств припадає на маши-

нобудування (51,2 %). Впровадженням інновацій 

займалися 77 промислових підприємств, з них 60 

освоювали виробництво нових інноваційних ви-

дів продукції (у тому числі 14 — нових для ринку). 

З них нову продукцію для ринку впроваджували 

19 промислових підприємств, для підприємства — 

32. За рік було впроваджено 509 нових технологіч-

них процесів, у тому числі 52 — маловідходних, 

ресурсозберігаючих, безвідходних [7; 8]. У Запо-

різькій області створено 6,3 % загальної кількості 

високих технологій [9]. Серед інноваційних ви-

дів продукції — трансформатори, напівпровід-

ники, кабелі, запчастини до побутової техніки 

та автомобілів, мастила та оливи [10]. За даними 

Запорізької обласної ради [11], впровадженням 

інноваційних видів продукції займаються: Запо-

різькі державні підприємства «Кремнійполімер» 

та «Радіоприлад», ТОВ «Агрінол», ТОВ «Кварц», 

ТОВ «НВО Азов технолоджі електрик», ЗАТ «Іс-

кож-2000», ВАТ «Запорожтрансформатор», АК 

«Південтрансенерго». Нові технологічні процеси 

впроваджують ВАТ «Азов технолоджі електрик», 

«Запоріжкокс», КП «Запорізький титано-магніє-

вий комбінат», ТОВ «Запорізький машинобудів-

ний завод «Славута-Сервіс».

Разом з тим сучасні науковці [12] виділяють 

низку суттєвих проблем інноваційного розвитку 

Запорізької області:

1. Недостатність фінансування і, як наслідок, 

незабезпеченість матеріально-технічною базою, 

дефіцит кадрів тощо.

2. Несформованість або недосконалість ме-

ханізму взаємодії між споживачем і виробником 

інноваційного продукту.

3. Нездатність окремих підприємств здійсню-

вати розроблення та впровадження інноваційної 

продукції власного виробництва у зв’язку із знач-

ною вартістю науково-дослідних і дослідно-кон-

структорських робіт, а також недостатньою фі-

нансовою підтримкою з боку держави.

4. Недосконалість законодавчої бази.

Саме недосконалість механізмів державного 

регулювання інноваційного розвитку регіонів і 

спричиняє виникнення зазначених проблем у по-

будові інноваційної моделі розвитку області.

Частку Запорізької області у показниках інно-

ваційного розвитку країні наведено на рис. 1.

Рис. 1. Частка Запорізької області у показниках 

інноваційного розвитку України за 2011 рік 

(розраховано автором за [13])

Промислові підприємства Запорізької об-

ласті складають 4,1 % від загальної кількості про-

мислових підприємств країни, при цьому іннова-

ційний потенціал області використовується більш 

продуктивно, ніж у країні в цілому, оскільки на 

Запорізьку область припадає 6,9 % підприємств 

країни, що займались інноваціями. Якщо в Украї-

ні інноваційною діяльністю займались у 2011 році 

16,2 % промислових підприємств, то у Запорізькій 

області цей показник склав 27,6 %.

Значним є вклад Запорізької області у такі по-

казники, як загальна кількість впроваджених тех-

нологічних процесів (509, або 20,3 % від загальної 

кількості впроваджених процесів в Україні); обсяг 

реалізованої інноваційної продукції за межі Украї-

ни (1568,7 млн. грн. — 63 % загального обсягу ре-

алізованої інноваційної продукції в області, або 

12,4 % від загальнодержавного обсягу реалізованої 

продукції за межі України); кількість промислових 

підприємств, що реалізовували інноваційну про-

дукцію за межі України (31, або 8,2 % від загальної 

кількості таких підприємств в Україні).

Звертає на себе увагу факт застосування у 

2011 році фінансових важелів державного ре-

гулювання інноваційного розвитку Запорізької 

області. Про це свідчить підвищений рівень дер-

жавного фінансування інновацій. Якщо загаль-

ний обсяг витрат на інновації становив в області 

5,6 % від загальнодержавного показника, то бю-

джетних коштів на інноваційний розвиток об-

ласті витрачено 7,9 % від загального обсягу бю-

джетних витрат на інновації. Перерозподіляючи 

таким чином бюджетні кошти, держава прагне 

більш продуктивно використати інноваційний 

потенціал потужного промислового регіону. 

Динаміку фінансування інновацій у Запорізькій 

області та участі у ньому бюджетних коштів на-

ведено на рис. 2–5.
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характеризується стабільністю. Позитивним є до-

сить суттєве зростання питомої ваги області у 2011 

році, проте досягнути показників початку 2000 

років не вдалося, тобто наявним є невикориста-

ний потенціал інноваційного розвитку області.

Не спостерігається взаємозалежності між об-

сягами державного фінансування інноваційних 

програм і обсягами державної участі в інновацій-

них проектах у Запорізькій області. Зокрема, знач-

ні розриви існують у 2002, 2006, 2008 роках. Так, 

незважаючи на значне зростання державних інвес-

тицій в інновації у 2008 році, Запорізька область 

не отримала коштів на інновації взагалі. Не профі-

нансовано інноваційний розвиток області за раху-

нок коштів держбюджету й у 2006 році. Вважаємо 

таку ситуацію неприпустимою, адже важко уявити, 

що жодне підприємство не потребувало у зазначе-

ний період бюджетних асигнувань на інновації.

Дослідження динаміки питомої ваги Запорізь-

кої області у коштах державного бюджету на фінан-

суванні інновацій дозволяє виявити значні коли-

вання показника за період з 2000 року. У 2001–2002 

роках на інновації у Запорізькій області витрачалась 

значна частина бюджетних коштів: у 2002 році — 

майже 80 % всіх інноваційних витрат держбюджету. 

Останніми роками ситуація покращилась, проте й 

досі не характеризується стабільністю: коливання 

показника становлять від 0 до 7,9 %

Динаміка питомої ваги коштів державного бю-

джету у фінансуванні інновацій хоч і не є останні-

ми роками такою неприпустимо невідповідною, як 

у 2001 та 2002 роках, проте все одно відрізняється 

дуже значними невідповідностями між обласними 

та загальнодержавними показниками.

Проведене в Україні за міжнародною мето-

дологією обстеження інноваційної діяльності у 

2008–2010 рр. дозволило виявити посилення ролі 

бюджетного фінансуванні інноваційних програм 

у Запорізькі області (рис. 6).

Рис. 2. Динаміка питомої ваги Запорізької області 

у загальній сумі витрат на фінансування інновацій, 

% (розраховано автором за [14])

Рис. 3. Динаміка фінансування інновацій за рахунок 

коштів державного бюджету в Україні 

та у Запорізькій області 

(розраховано автором за [15])

Рис. 4. Динаміка питомої ваги Запорізької області 

у коштах державного бюджету на фінансування 

інновацій в Україні, % (розраховано автором за [16])

Рис. 5. Динаміка питомої ваги коштів державного 

бюджету у фінансуванні інновацій в Україні 

та у Запорізькій області, % 

(розраховано автором за [17])

Питома вага Запорізької області у загальних 

витратах на фінансування інновацій у країні не 

Рис. 6. Розподіл підприємств з технологічними 

інноваціями, які отримували державну фінансову 

допомогу для інноваційної діяльності протягом 

2008–2010 рр (у % до загальної кількості 

підприємств з технологічними інноваціями) 

(розраховано автором за [18])

Значення бюджетних коштів у фінансуванні 

інноваційного розвитку Запорізької області є ви-

щим, ніж у країні в цілому. За рахунок коштів дер-
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жавного бюджету в області профінансовано 5,2 % 

інноваційних витрат (в Україні в цілому — 1,8 %), 

місцевих бюджетів — 2,6 % (в Україні в цілому — 

2,6 %). Тобто останніми роками спостерігається 

посилення регулюючої ролі держави у фінансово-

му забезпеченні формування інноваційної моделі 

розвитку Запорізької області.

Ситуація з відсутністю державного фінансу-

вання посприяла у 2008 році прийняттю «Цільової 

економічної програми інноваційного розвитку 

Запорізької області на 2008–2012 роки» з метою 

розвитку інноваційного потенціалу в Запорізькій 

області [19]. Головною метою Програми є ство-

рення інноваційної інфраструктури у 2008–2012 

роках, здатної забезпечити підвищення конку-

рентоспроможності регіональної економіки та 

ефективне використання наявного науково-тех-

нологічного потенціалу шляхом створення інно-

ваційних підприємств, а також забезпечити по-

дальше постійне зростання темпів цієї діяльності.

Програма передбачає виконання таких зав-

дань:

1. Сформувати банк даних інноваційних про-

позицій.

2. Сформувати банк даних потенційних вико-

навців інноваційних проектів.

3. Сформувати механізми фінансування ін-

новаційних проектів різних категорій.

4. Створити методику робіт з формування, 

державної реєстрації та супроводу інноваційних 

проектів.

5. Створити систему інформаційної підтрим-

ки інфраструктури інноваційного розвитку.

6. Виконати аналіз чинного законодавства і 

розробити пропозиції щодо внесення законодав-

чих ініціатив.

7. Створити систему підготовки кадрів для 

реалізації інноваційного процесу.

8. Сформувати механізми сприяння просу-

ванню інноваційних продуктів на внутрішньому і 

зовнішньому ринках.

9. Виконувати практичну роботу з формуван-

ня, державної реєстрації та супроводу інновацій-

них проектів.

Виконання Програми дасть змогу:

— розвинути регіональну інноваційну інфра-

структуру;

— забезпечити розвиток мережі нових еле-

ментів інноваційної інфраструктури (регіональ-

них кредитних та венчурних фондів, компаній зі 

страхування інноваційних ризиків та зі страхуван-

ня експорту інноваційних продуктів);

— у межах завдань Програми створити 45 ін-

новаційних підприємств, які будуть мати понад 

2220 нових робочих місць для висококваліфікова-

них фахівців;

— залучити близько 1 млрд. грн. інвестицій 

для реалізації інноваційних проектів;

— провадити цілеспрямовану підготовку та 

перепідготовку фахівців з управління інновацій-

ною діяльністю та ін.

Фінансування зазначених у Програмі заходів 

здійснюється за рахунок коштів:

— державного бюджету — 255,17 млн. грн.;

— обласного бюджету — 3,70 млн. грн.;

— позабюджетних коштів — 1111,90 млн. грн.

Тобто фінансування інноваційного розвитку 

у Запорізькій області в межах вказаної Програми 

на 18,6 % планується здійснити за рахунок держ-

бюджету, на 0,3 % — за рахунок коштів обласного 

бюджету, на 81,1 % — за рахунок позабюджетних 

джерел фінансування. Отже, навіть після прий-

няття Програми наявними є значні структурні 

зрушення на користь позабюджетних джерел.

У цілому необхідно відмітити, що фінансу-

вання інноваційної діяльності в Україні занадто 

зосереджене на великих державних установах і 

на їх стратегічних програмах. Тому і не дивно, що 

інноваційна діяльність у підприємницькому сек-

торі фінансується компаніями з власних джерел, 

що чітко вказує на відсутність інших доступних 

ресурсів для фінансування інноваційної діяль-

ності. Така ситуація є структурним викликом для 

малих і середніх компаній.

Висновки і пропозиції. На сьогодні в Україні 

залишається необхідність у ретельнішому аналізі 

ефективності різноманітних інструментів фінан-

сування як на загальнодержавному, так і на регіо-

нальному рівні. Перед Україною постає декілька 

складних завдань, які пов’язані з фінансовим за-

безпеченням державного фінансування іннова-

ційного розвитку регіонів, а саме:

— збільшення загального обсягу інвестицій в 

інновації з державного бюджету;

— обґрунтування структури фінансових ре-

сурсів, що направляються на інновації;

— удосконалення управління інноваційною 

системою з відповідними наслідками для фінан-

сування інноваційної діяльності;

— заповнення «пропусків» у фінансуванні 

інноваційної діяльності, зокрема, розробка ефек-

тивних інструментів підтримки інноваційної ді-

яльності для підприємницького сектору і залучен-

ня первинного і венчурного капіталів;

— досягнення загального балансу фінансуван-

ня науково-дослідної та інноваційної сфер за раху-

нок коштів державного і місцевих бюджетів від дер-

жавного фінансування організаційної структури до 

конкурентного, прозорого і такого, що ґрунтується 

на проектах із чіткими інноваційними цілями.

Виконання цих завдань державного регулю-

вання інноваційного розвитку дозволить Україні 

досягти стабільного і послідовного збільшення 

інвестицій в інноваційну сферу як за рахунок бю-

джетних коштів, так і за рахунок залучення поза-

бюджетних джерел фінансування.
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УДОСКОНАЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ОБЛІКУ 
У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація. У статті розглядаються питання організації обліку у сільськогосподарських підприємствах. 

Обґрунтовується його програмне забезпечення як основний засіб удосконалення, скорочення обсягів та часу 

облікової роботи.

Ключові слова: бухгалтерський облік, сільськогосподарські підприємства, ефективність, 

комп’ютеризація, «1С: Підприємство 8», удосконалення управління.

Summary. The article deals with the organization of accounting in agricultural enterprise. Software is grounded 

as the means of improvement, reduction of volumes and time of accounting work.

Key words: accounting, agricultural enterprise, efficiency, computerization, «1C: Enterprise 8», improvement, 

management.

Постановка проблеми. Актуальність ком-

п’ютеризації обліку у сільському господарстві 

визначається тим, що автоматизація процесу ви-

робництва в цій галузі повинна забезпечувати, 

насамперед, повний облік фактичних виробни-

чих витрат за статтями й елементами як у розрізі 

центрів відповідальності, так і на підприємстві в 

цілому. Це дасть змогу достовірно визначати собі-

вартість виробленої продукції та виконаних робіт.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окре-

мим питанням комп’ютеризації галузей АПК 

присвячено низку наукових праць вітчизняних і 

зарубіжних вчених-економістів: Ф. Ф. Бутинця, 

М. С. Білухи, В. С. Завгороднього, М. Ф. Огійчу-

ка, В. П. Подольського, В. Ф. Палія, Я. В. Соко-

лова та інших. Однак багато питань із даної теми 

дослідження залишаються невирішеними і потре-

бують подальшого поглибленого вивчення.

Завдання і методика досліджень. Інтеграція 

національної економіки до СОТ вимагає першо-

чергового перегляду окремих положень вітчизня-

ного бухгалтерського обліку.

Метою статті є обґрунтування необхідності 

автоматизації внутрішньогосподарського обліку 

для забезпечення організації ефективного госпо-

дарювання в аграрних формуваннях України.

Закономірно, що нині для вітчизняних сіль-

ськогосподарських підприємств дедалі досто-

вірнішими й необхіднішими стають концепції 

інформаційних систем, такі як ЕRP (Enter prisere-

source planning), що широко використовуються 

для комп’ютеризації світової економіки. ЕRP-

система — це велика система комплексної автома-

тизації обліку всіх структурних підрозділів підпри-

ємства. Вона включає функції планування потреб 

у виробничих ресурсах, технологічної підготовки 

виробництва, складання бюджетів фінансових ре-

сурсів — доходів і витрат, а також контроль за їхнім 

виконанням. Найпоширенішими серед таких про-

грамних продуктів на території України є «1С: Під-

приємство 8» та «Парус-Предприятие» [1].

Серед багатьох функцій ЕRP-системи най-

головнішою є обслуговування обліку процесу 

вироб ництва. Вона описує функції всередині трьох 

основних процесів розширеного економічного від-

творення — придбання матеріальних ресурсів, влас-

не виробництво та реалізація виробленої продукції.

Значним недоліком кожної із запропонованих 

програм є те, що жодна з них не враховує особли-

востей ведення бухгалтерського обліку в аграрному 

виробництві. Можна зробити висновок, що авто-

матизація виробництва у сільському господарстві 

не набуде масового характеру доти, поки не будуть 

розроблені спеціалізовані програмні продукти, мо-

дулі та конфігурації саме для цієї галузі АПК.

Виклад основного матеріалу. Серед аграрних 

формувань найбільшою популярністю користу-

ється програма «1С: Підприємство 8», яка досить 

зручна для використання та доступна для придбан-

ня порівняно з іншими програмами. Програма 

«1С: Підприємство 8» належить до управлінської 

інформаційної системи класу ЕRP, яку використо-

вують для ведення управлінського та фінансового 

обліку, а також вона розв’язує завдання фінансово-

го менеджменту на підприємстві.

Основною перевагою ведення обліку вироб-

ництва за допомогою програми «1С: Підприєм-

ство 8» є те, що синтетичні рахунки витрат можна 

побудувати від трьох до п’яти рівнів. Це дає мож-

ливість деталізувати виробничі витрати за стаття-

ми й об’єктами, сприяє повнішому розподіленню 

непрямих витрат та уникненню помилок під час 

здійснення такого розподілу.

Програма «1С: Підприємство 8» відрізняєть-

ся від інших систем автоматизованого обліку. Її 

зручно використовувати з метою комп’ютеризації 

різних ділянок виробництва в розрізі окремих 

структурних підрозділів підприємства. Для цього 
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створюється довідник, в якому перераховані всі 

підрозділи підприємства. Таким чином, автома-

тизований облік витрат на рахунку 23 «Виробни-

цтво» ведеться з використанням субконто «Під-

розділи». Це зручно для сільськогосподарських 

підприємств, які організовують внутрішньогос-

подарський облік за окремими структурними під-

розділами, зокрема, у рослинництві.

Аналітичний облік витрат на виробництво ве-

дуть за допомогою встановлення зв’язків між відпо-

відною проводкою, сумою витрат, обсягом витрат (у 

натуральному виразі) та об’єктом обліку витрат.

Позитивний момент побудови багаторівневої 

системи обліку виробництва відзначено багатьма 

вченими. Так, В. Ф. Палій писав: «… тепер виникає 

можливість у межах одного синтетичного рахунка 

одержати кілька різних систем аналітичних рахун-

ків, які, у свою чергу, всебічно відображають пер-

винну інформацію. У кожній системі аналітичних 

рахунків інформація групується та узагальнюється 

в інтересах управління за певним принципом» [4].

Як свідчить практика впровадження на віт-

чизняних сільськогосподарських підприємствах 

автоматизованих систем обліку господарської ді-

яльності, їхня вартість окуповується за рахунок 

зниження деяких витрат виробництва.

Так, за рахунок впровадження комп’ютерної 

програми «1С: Підприємство 8» можна досягти 

ефекту в частині:

1) наскрізного і своєчасного оперативно-ви-

робничого планування й обліку виробництва, що 

дає змогу на 20–30 % знизити втрати безпосеред-

ньо в центрах відповідальності;

2) уникнення необлікованих нестач матері-

альних цінностей на 3–5 %;

3) зниження необґрунтованої видачі запасів у 

виробничі підрозділи на 10–15 %;

4) зниження виробничої та повної собівар-

тості продукції за рахунок скорочення загально-

виробничих та адміністративних витрат на 3–5 %.

Одним із перспективних і досить поширених 

заходів у сільськогосподарських підприємствах є 

комп’ютеризація управлінського обліку на осно-

ві комплексів, пов’язаних з АРМ. Побудова таких 

автоматизованих систем обліку ґрунтується на 

об’єднанні кількох локальних АРМ в одну велику 

комплексну систему АРМ. Для обліку виробництва 

продукції рослинництва використовують такі ло-

кальні АРМи: зі складського обліку запасів; з обліку 

заробітної плати та відповідних нарахувань з обліку 

основних засобів та амортизації; з обліку загально-

виробничих витрат; з обліку адміністративних ви-

трат; з обліку витрат на реалізацію продукції.

Комплекс перерахованих вище АРМів стано-

вить єдину систему пов’язаних АРМ з обліку вироб-

ництва продукції сільського господарства. Кожна 

локальна система об’єднує певну групу витрат, що 

формують виробничу і повну собівартість продукції.

Найдоцільніше організувати роботу комп-

лексних АРМ у середині кожного структурного 

підрозділу підприємства. АРМи кожного струк-

турного підрозділу становлять єдину систему 

комп’ютеризованого обліку підприємства.

Організація обліку господарської діяльності за 

допомогою АРМ, передусім, повинна базуватися 

на наступних положеннях: обробка облікової ін-

формації відбувається в реальному режимі часу, на 

робочих місцях обліковців; ведення діалогової ро-

боти між працівником і комп’ютером; організація 

документообігу на електронних носіях; оператив-

ність обробки облікової інформації та складання 

внутрішньогосподарської звітності; створення 

умов для ефективної організації контролю обліку 

виробничої діяльності; автоматизація комунікацій 

між окремими робочими місцями, тобто автомати-

зація за допомогою пов’язаних АРМ [3] (рис. 1).

Рис. 1. Схема організації обліку виробництва 

із застосуванням локальних комп’ютерних мереж []

Використання локальних АРМ в автоматиза-

ції обліку виробництва продукції рослинництва 

покращить оперативність та ефективність управ-

лінського обліку, буде сприяти скороченню часу 

обробки економічної інформації та доведення 

результатів обліково-аналітичної роботи до ке-

рівництва підприємства у найкоротші терміни. 

Це дасть змогу створити електронну внутрішньо-

господарську звітність і поліпшить якість ведення 

бухгалтерського обліку в цілому.

Автоматизована обробка інформації буде по-

зитивно впливати на кінцеві результати господа-

рювання й терміни подання форм звітності для її 

досконального вивчення внутрішніми та зовніш-

німи користувачами. Це, у свою чергу, впливає на 

залучення інвестицій, надання кредитів та покра-

щення фінансового стану.

Комп’ютеризація обліку виробництва в галузі 

рослинництва повинна враховувати особливості ви-

рощування біологічних активів, а саме: різні техно-

логії вирощування біологічних активів або їх груп, у 

тому числі й ведення органічного землеробства; різні 

показники врожайності біологічних активів; прове-

дення заходів щодо поліпшення родючості ґрунтів.

Враховуючи особливості галузі рослинництва 

за умов розташування окремих її підрозділів на до-
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сить великій відстані від центральної бухгалтерії та 

адміністративного апарату підприємства, впрова-

дження інформації систем обліку супроводжується 

великою складністю. Виправити цю ситуацію до-

помагає використання комп’ютерної техніки і за-

стосування корпоративних мереж. Це дасть змогу 

керівникам виробничих підрозділів вносити від-

повідні дані відразу після закінчення виконання 

технологічних операцій з вирощування біологіч-

них активів або збирання врожаю сільськогоспо-

дарських культур. У результаті цього працівники 

бухгалтерії та головний бухгалтер матимуть змогу 

миттєво одержувати інформацію щодо виробни-

чих витрат та виходу готової продукції [2].

Зрозуміло, що вдале впровадження комп’ю-

теризованої системи бухгалтерського обліку при-

скорює інформаційні потоки в декілька, а іноді 

й у десятки разів. Звичайно, вартість інформації 

важко оцінити в натуральному виразі, тому іноді 

важко підрахувати ефект від впровадження про-

грам, які забезпечать комп’ютеризацію бухгал-

терського обліку. Але саме повнота, своєчасність 

та достовірність отриманої інформації дозволяє 

ухвалювати вірні й ефективні рішення на різних 

рівнях підприємства.

Крім того, обґрунтування економічної ефек-

тивності комп’ютеризації бухгалтерського обліку 

дозволяє: встановити основні економічно ефек-

тивні напрями комп’ютеризації бухгалтерського 

обліку з окремих управлінських робіт; виявити 

можливий розмір річного економічного ефек-

ту, який буде забезпечуватися комп’ютеризацією 

бухгалтерського обліку на конкретному підпри-

ємстві; визначити припустимий обсяг капітальних 

вкладень у систему комп’ютеризованого керуван-

ня на тому або іншому підприємстві; розрахувати 

термін окупності витрат на комп’ютеризацію та 

порівняти його із встановленими нормативами 

у відповідній галузі; виявити необхідність і до-

цільність витрат на створення і впровадження 

комп’ютеризованої системи бухгалтерського об-

ліку на кожному об’єкті; вибрати найбільш еко-

номічно ефективний варіант комп’ютеризації у 

цілому; визначити послідовність проведення ро-

біт з комп’ютеризації бухгалтерського обліку.

Створення комп’ютеризованого бухгалтер-

ського обліку у сільськогосподарських підпри-

ємствах вимагає одночасних витрат на розробку 

і впровадження комп’ютеризованої системи, а 

також поточних витрат на функціонування сис-

теми. Одночасні витрати на розробку і впрова-

дження системи обліку включають: попередні 

витрати, капітальні витрати на придбання (виго-

товлення), транспортування, монтаж та налаго-

дження обчислювальної техніки, периферійних 

пристроїв, засобів зв’язку, допоміжного устатку-

вання, особливо великі витрати на ліцензування 

програмного забезпечення.

Ефективність комп’ютеризованої системи 

бухгалтерського обліку визначають порівнян-

ням результатів від функціонування цієї систе-

ми та витрат усіх видів ресурсів, необхідних для 

її створення та розвитку. Зазначимо, що заходи 

щодо розвитку бухгалтерського обліку мають на 

меті покращення методичного та організаційного 

стану зазначеної системи як складової загально-

го процесу управління. При цьому ефективність 

заходів з удосконалення може бути виражена як 

в економічних, так і в якісних показниках. Еко-

номічні показники отриманих результатів харак-

теризують зменшення обсягу трудових, часових і 

грошових витрат. Якісні показники відображають 

ступінь поліпшення методології, організації, тех-

ніки бухгалтерського обліку. Найбільш повна ха-

рактеристика ефективності заходів щодо розвит-

ку бухгалтерського обліку сільськогосподарських 

підприємств досягається в результаті комплекс-

ного розгляду досягнутих результатів.

Висновки. Автоматизований облік виробни-

цтва продукції рослинництва надасть можливість 

глибше вивчити залежність обсягів виробництва та 

витрат на виробництво від факторів зовнішнього 

і внутрішнього середовища. Важливою перевагою 

автоматизованого управлінського обліку є можли-

вість автоматичного порівняння планової собівар-

тості із фактичною та аналізу виявлених відхилень. 

Одержання такої економічної інформації у досить 

короткі терміни позитивно вплине на організацію 

менеджменту суб’єктів аграрного господарювання.
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ОРГАНІЗАЦІЯ І ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ПРИДБАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 
У БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ

Анотація. У статті розглянуті порядок та особливості відображення в обліку операцій з придбання 

основних засобів бюджетними установами, а саме: комп’ютерної техніки і програмного забезпечення.

Ключові слова: бюджетні установи, необоротні активи, основні засоби, комп’ютерна техніка, про-

грамне забезпечення.

Summary. The article deals with the procedure and the peculiarities of reflection in recording transactions to 

acquire assets by public institutions, namely, computer technology and software.

Key words: public institutions, non-current assets, fixed assets, computer equipment, software.

Постановка проблеми. Однією з умов успіш-

ного функціонування установи є наявність сучас-

них засобів праці та їх раціональне використан-

ня. Тому здійснення контрольної функції обліку 

за необоротними активами — важлива частина 

облікового процесу. За допомогою бюджетного 

обліку здійснюється безпосередній контроль за 

процесом виконання бюджету, ефективним ви-

користанням бюджетних коштів. Серед напрям-

ків бюджетного обліку чималу роль відіграє облік 

необоротних активів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

тання обліку необоротних активів бюджетних 

установ завжди привертало до себе увагу багатьох 

науковців, серед яких слід виділити Р. Т. Джо-

гу, П. Й. Атамаса, В. Ф. Палія, О. П. Гаценко, 

Л. В. Панкевича, С. В. Свірко. У зв’язку зі зміна-

ми в законодавстві України розкриття питання 

обліку необоротних активів бюджетних установ 

потребує подальшого наукового дослідження.

Методологічні засади формування у бухгал-

терському обліку інформації щодо необоротних 

активів визначені в «Інструкції з обліку основних 

засобів та інших необоротних активів бюджетних 

установ», затвердженій Наказом Державного каз-

начейства України № 64 від 17 липня 2000 року зі 

змінами, затвердженими Наказом Держказначей-

ства України № 526 від 22.12.2009 року [1].

Мета статті — розкрити особливості відобра-

ження в обліку операцій з придбання основних засо-

бів бюджетними установами, а саме: комп’ютерної 

техніки та програмного забезпечення.

Виклад основного матеріалу. Згідно з пп. 14.1.138 

Податкового кодексу України (далі — ПКУ) до 

основних засобів відносять матеріальні активи, 

вартість яких перевищує 2500 грн., а очікуваний 

термін використання (експлуатації) — понад рік 

[2]. У 2012 році ця норма на бюджетні установи не 

поширюється.

Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 56 Бюджетного ко-

дексу України бюджетні установи повинні вести 

бухгалтерський облік згідно з національними По-

ложеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 

(далі — П(С)БО) та іншими нормативно-право-

вим актами у порядку, встановленому Мінфіном 

[3]. Однак П(С)БО у державному секторі введуть 

тільки з 01.01.2013 р.

Як роз’яснив Мінфін у листі № 31-08420-06-

25/28307 від 16.11.2011 р. , поки бюджетні установи 

повинні керуватися нормативно-правовими ак-

тами Держказначейства [4, с. 66]. Тому бюджетні 

установи повинні визначати об’єкти основних за-

собів згідно з п. 2.1 Інструкції № 64. Інструкція із 

застосування економічної класифікації видатків 

бюджету, що вступила в силу 17.04.2012 р., внесла 

зміни відносно застосування коду 2100 «Придбан-

ня основного капіталу». Вилучено положення, що 

до основних засобів відносяться матеріальні цін-

ності, вартість яких без ПДВ перевищує 1000 грн. 

[5, c. 40]. Відповідно до п. 8.1.1. Інструкції № 333 до 

категорії основних засобів увійшли видатки на по-

повнення музейних і бібліотечних фондів [6, c. 36].

Розглянемо основні моменти обліку придбан-

ня бюджетними установами комп’ютерної техні-

ки та програмного забезпечення. Комп’ютерну 

техніку відносять, як правило, до основних засо-

бів, оскільки установа використовує її багаторазо-

во і безперервно, а очікуваний термін її корисного 

використання (експлуатації) більше року.

Згідно з Інструкцією № 495 оргтехніку, ком-

п’ютерну техніку та активне мережеве телекому-

нікаційне обладнання враховують за кодом еко-

номічної класифікації видатків (далі — КЕКВ) 

2110 «Придбання обладнання і предметів довго-

строкового користування».

Комп’ютерну техніку враховують за первіс-

ною вартістю без копійок (суму копійок списують 

на видатки установи). При її оприбуткуванні у 

вартість не включають також суму ПДВ, податки, 

збори, інші послуги та інші витрати, сплачені під 

час придбання. У залежності від джерела придбан-

ня і від того, чи зареєстрована бюджетна установа 

як платник податку, суми ПДВ відносять:

— на видатки установи за КЕКВ 2110 — при при-

дбанні за кошти загального та спеціального фондів 

кошторису (бюджетна установа — неплатник ПДВ);
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— до податкового кредиту, якщо купують за 

рахунок доходів від платних послуг (спеціальний 

фонд), за умови, що бюджетна установа — плат-

ник ПДВ.

Бухгалтерський облік основних засобів по-

винен забезпечити правильне документальне 

оформлення та своєчасне відображення в облі-

ковіх реєстрах надходження основних засобів, 

їхнє переміщення всередіні установи, вибуття з 

установи та надавати достатні дані для контролю 

за збереженням та правильним використанням 

кожного об’єкта основних засобів [7, c. 216].

Для раціональної організації обліку основ-

них засобів та інших необоротних активів перш за 

все необхідно забезпечити своєчасне і правильне 

оформлення первинних документів на всі опера-

ції їх надходження в установу, використання, вну-

трішнього переміщення, ремонт, знос, вибуття 

або списання.

Згідно з п. 6.4 Інструкції № 64 на кожен окре-

мий об’єкт, що надходить на баланс бюджетної 

установи, складають акт приймання-передачі 

основних засобів за типовою формою 0З-1 (бю-

джет). Його складає створена за наказом керівника 

установи постійно діюча комісія, якій належить:

1) ознайомитися з технічною документацією;

2) перевірити її відповідність технічним ха-

рактеристикам об’єкта;

3) зафіксувати зовнішні дефекти (за умови їх 

наявності) в акті приймання-передачі;

4) провести перевірку (випробування) об’єкта 

ОЗ;

5) скласти акт приймання-передачі з перелі-

ком прикладеної до об’єкта технічної та іншої до-

кументації;

6) передати оформлений акт разом з техніч-

ною та іншою супровідною документацією до 

бухгалтерії.

Одиницею обліку основних засобів є об’єкт 

основних засобів. Якщо один об’єкт основних за-

собів складається з частин, які мають різній строк 

корисного використання (експлуатації), то кожна 

з цих частин може визнаватися у бухгалтерсько-

му обліку об’єктом основних засобів. Прикла-

дом обліку основних засобів та складових частин 

може бути облік комп’ютерної техніки. Складові 

комп’ютера: монітор, системний блок, клавіату-

ра, принтер, як правило, мають різній термін ви-

користання. Якщо під час придбання комп’ютера 

у супровідніх документах усі перелічені частини 

буде зазначено окремо, то в бухгалтерському об-

ліку кожен із цих предметів може бути визна-

но окремим об’єктом основних засобів. У цьому 

разі під час заміни одного з об’єктів, наприклад 

принтера, досить буде відобразити його списання 

у бухгалтерському обліку [8, с. 232].

Згідно з Планом рахунків, затвердженим нака-

зом № 114, комп’ютерну техніку враховують на суб-

рахунку 104 «Машини та обладнання». Для обліку 

комп’ютерної техніки та її комплектуючих, тобто 

комп’ютерів, моніторів, периферійного і мережево-

го устаткування комп’ютера, які за вартістю потра-

пляють в ОС, виділена окрема підгрупа 8 [9, c. 37].

Кожному об’єкту комп’ютерної техніки при-

своюють 8-значний інвентарний номер. Перші 

три знаки означають номер субрахунку — 104, 

четвертий — підгрупу 8, останні чотири знаки — 

порядковий номер предмета в підгрупі. Інвентар-

ний номер об’єкта проставляється на ньому фар-

бою або іншим способом.

На кожен інвентарний об’єкт відкривається 

інвентарна картка обліку основних засобів у бю-

джетних установах типової форми ОЗ-6 (бюджет). У 

ній записують дату і номер акта введення об’єкта в 

експлуатацію та характерні ознаки об’єкта: модель, 

тип, марку, заводський номер, дату випуску (виго-

товлення). Якщо в складі комп’ютерної техніки є 

дорогоцінні метали, то в розділі «Коротка індивіду-

альна характеристика об’єкта (предмета)» вказують 

перелік деталей, що містять дорогоцінні метали, їх 

найменування і масу металу, зафіксовану в паспор-

ті. На зворотному боці картки роблять записи щодо 

переміщення, модернізації та ремонту об’єкта.

Наведемо в таблиці 1 основні бухгалтерські 

проведення, які складає бухгалтер під час прид-

бання комп’ютерної техніки за бюджетні кошти.

Таблиця 1

Відображення в обліку операцій 
з придбання комп’ютерної техніки

№ 

з/п
Зміст операції

Кореспонденція 

субрахунків

Дт Кт

1.

Перераховано оплату 

за договором за постав-

ку комп’ютера

364 (675)
321 (323, 

324)

2.

Одержаний за дору-

ченням комп’ютер та 

оприбуткований на під-

ставі накладної та акта 

приймання-передачі

104 364 (675)

3.
Списано суму ПДВ — 

для неплатника ПДВ *

801 (802, 

811, 812)
364 (675)

4.
Одночасно — другий 

запис

801 (802, 

811, 812)
401

5.
Списано суму копійок 

з вартості комп’ютера

801 (802, 

811, 812)
364 (675)

* Бюджетні установи — платники податків суму ПДВ 

відносять до податкового кредиту.

Для контролю за збереженням інвентарних 

карток їх реєструють у спеціальному «Описі ін-

вентарних карток з обліку основних засобів» ти-

пової форми № 03-10 (бюджет), який ведеться в 

бухгалтерії в одному примірнику.

Придбана операційна система і антиві-

русне програмне забезпечення відносять до 

комп’ютерних програм, а тому вони виступають 
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об’єк тами інтелектуальної власності (ч. 1 ст. 420 

Цивільного кодексу України, далі — ЦКУ).

Держоргани можуть набувати виключно лі-

цензійні екземпляри комп’ютерних програм. 

Держказначейство надало рекомендації щодо 

єдиних підходів до придбання та відображен-

ня в бухгалтерському обліку бюджетних установ 

програмного забезпечення, що наведені в листі 

№ 3.4-04/2055-10882 від 17.09.2007 р. [9, с. 58].

Враховувати комп’ютерну програму в скла-

ді нематеріальних активів можна лише за умови 

придбання прав на володіння, користування і 

розпорядження таким об’єктом після відчуження 

їх (прав) від колишніх власників та визначення 

його вартості (п. 4.4 Інструкції з бухгалтерського 

обліку необоротних активів бюджетних установ, 

затвердженої Наказом Держказначейства № 64 

від 17.07.2000 р., далі — Інструкція № 64). Тобто 

комплексу майнових прав на таку програму. Од-

нак таких прав установа, яка набула ліцензійний 

примірник комп’ютерної програми, не отримує. 

Звичайно, зараз не торкаємося випадку, коли це 

екземпляр комп’ютерної програми, розробленої 

спеціально на замовлення установи.

Згідно з п. 4.5 Інструкції № 64 об’єкт автор-

ського права, у т. ч. комп’ютерна програма, при-

дбаний на умовах користування ним без передачі 

прав на його володіння або розпорядження, не 

враховують у складі нематеріальних активів. Ви-

трати, пов’язані з його придбанням, визнають 

витратами того звітного періоду, протягом якого 

придбали цей об’єкт. Тобто, придбавши примірник 

ліцензійного програмного забезпечення, бухгалтер 

держоргану на підставі отриманої від продавця на-

кладної повинен провести в облікових регістрах 

кореспонденцію: Дт 801 «Видатки з державного 

бюджету на утримання установи та інші заходи» і 

Кт 675 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Як підкреслює Держказначейство в п. 7 Реко-

мендацій, програмне забезпечення, на яке уста-

нові не передані майнові права, підлягає управ-

лінському обліку та інвентаризації. Наявність 

таких комп’ютерних програм треба фіксувати в 

описі, реєстрі чи інших внутрішніх документах 

установи, затверджених наказом керівника.

Підрозділ інформаційних технологій держ-

ор гану повинен вести інвентарний список 

комп’ютерних програм, а також внести до картки 

обліку встановлених на комп’ютер програм відо-

мості щодо назви, виду, версії програми, дати її 

придбання та встановлення, найменування ви-

робника або розповсюджувача примірників цієї 

програми, а за необхідності — реквізити ліцензії 

(п. 8 Порядку № 1433).

Висновки. Таким чином, вартість придбанного 

ліцензіонного екземпляра комп’ютерної програми 

списують на фактичні видатки установи, тому що 

установа не отримує прав на їх володіння. Придбану 

у 2012 році комп’ютерну техніку бюджетні устано-

ви відносять до основних засобів, оскільки установа 

використовує її багаторазово, а її очикуваний строк 

корисного використання — більше року. Зміни, що 

відбуваються в законодавстві України, потребують 

подальшого дослідження цього питання.
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РЕЦЕНЗІЇ

В умовах інституційних та трансформа-

ційних перетворень у структурі економіки на-

шої країни істотним показником стабільного та 

перспективного функціонування вітчизняних 

підприємств є його переорієнтація на науково-

практичні засади маркетингу. Незважаючи на те, 

що його за стосування зумовлене сучасним ста-

ном економіки країни і світу, маркетинг у нашій 

країні як інструмент використовується ще не на-

стільки активно, як закордоном. Цей економіч-

ний термін є ознакою сучасного бізнесу і голов-

ною умовою виходу вітчизняних підприємств із 

кризи та досягнення поставлених керівництвом 

ринкових цілей.

Маркетинг — це наукова концепція і побу-

дована на ній господарська діяльність підприєм-

ства, яка забезпечує виявлення потреб покупців 

та виробництво й збут товарів і послуг, що відпо-

відають цим потребам.

Існуючий стабільний попит на спеціалістів 

сфери маркетингу в Україні обумовлює необхід-

ність підготовки фахівців відповідної кваліфіка-

ції, а сама дисципліна є невід’ємною складовою 

навчальних планів багатьох вузів нашої країни.

Тому видання навчально-методичного по-

сібника з маркетингу стане у пригоді і студентам 

економічного профілю, і керівникам підрозділів 

виробничо-комерційних підприємств та марке-

тингових агентств.

Навчально-методичний посібник для само-

стійного вивчення дисципліни «Маркетинг» роз-

роблено відповідно до нормативної програми 

відповідної дисципліни для студентів з напря му 

підготовки «Маркетинг».

Метою посібника є надання системного ха-

рактеру аудиторній та самостійній роботі сту-

дентів з курсу «Маркетинг» у процесі набуття 

необхідного рівня знань і навичок, передбачених 

освітньо-квалі фікаційними характеристиками 

відповідних фа хових напрямів. Посібник має 

сприяти формуванню такої моделі організації 

навчального процесу, за якої збільшується роль 

самостійної роботи суб’єктів навчання. Відпо-

відно, постає необхідність у підготовці мето-

дичних матеріалів, які б сприяли підвищенню 

ефективності самоорганізації студентів. Запро-

понований навчально-методичний посібник має 

полегшити студентам процес самостійного ви-

вчення дисципліни «Маркетинг». Цьому істотно 

сприятиме регулярна робота за програмою курсу, 

підготовка до практичних занять, виконання ін-

дивідуальних завдань та здійснення самоконтро-

лю знань і навичок.

Навчально-методичний посібник доповнює 

та поглиблює певною мірою матеріали, викладені 

у підручниках з маркетингу. Запропоновані у на-

вчально-методичному посібнику заняття прово-

дяться у вигляді дискусій, обговорень проблемних 

питань, доповідей, ділових ігор. Для проведення 

кожного заняття у посібнику розроблені відповід-

ні методичні рекомендації та завдання, які склада-

ються з плану заняття, рекомендованої літератури, 

мінілексикону, питань для самоконтролю, прак-

тичних завдань. Завдання для самостійної роботи 

включають методичні рекомендації до вивчення 

кожної теми, план, рекомендовану літературу та 

контрольні питання. Тематика курсових робіт пов-

ністю відображає специфіку роботи підприємств 

Північного Приазов’я, що надає можливість ви-

користовувати результати досліджень у практичній 

діяльності господарчих суб’єктів. Для посилен-

ня прикладних аспектів зазначеної дисципліни 

проведення індивідуальної роботи зі студентами 

передбачається у вигляді розв’язання задач. Вра-

ховуючи сучасні вимоги, контрольні питання для 

тестування адаптовані до роботи на комп’ютері.

Структурно посібник складається з п’ятьох 

частин.

У першій частині наведено програму курсу за 

темами.

Друга частина містить навчально-методичне 

забезпечення тем: навчальні цілі, методичні вка-

зівки до вивчення теми, термінологічний слов-

ник, методичні рекомендації до практичного 

за няття, навчальні завдання, завдання для пере-

вірки знань, літературу.

Третя частина містить навчально-методичні 

вказівки до виконання лабораторних та самостій-

них завдань.

Четверта частина передбачає методичні вка-

зівки щодо написання курсових робіт та завдання 

до індивідуальної роботи студентів.

Завершується посібник викладенням кри-

теріїв оцінювання знань студентів з дисципліни, 

глосарієм та переліком використаної літератури.

Зазначений навчально-методичний посібник 

може бути з успіхом використаний фахівцями ви-

робничих та обслуговуючих підприємств під час 

розробки та впровадження сучасних маркетинго-

вих стратегій, викладачами і науковими праців-

никами, аспі рантами, спеціалістами комерційних 

служб підприємств і організацій тощо.

РЕЦЕНЗІЯ 
НА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК «МАРКЕТИНГ». 

АВТОРИ: Д-Р ЕКОН. НАУК Л. І. АНТОШКІНА, 
КАНД. ЕКОН. НАУК І. О. ТАРЛОПОВ, Д. І. СОЛОВЙОВ
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Загалом рукопис навчально-методичного 

по сібника для самостійного вивчення дисци-

пліни «Маркетинг» відповідає своєму цільовому 

призна ченню, вимогам, що висуваються до на-

вчальних видань, і може бути рекомендований 

до друку.

Коренюк Петро Іванович,
завідувач кафедри економіки 

та управління підприємством

Дніпропетровського національного університету,

доктор економічних наук, професор
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АННОТАЦИИ

Антошкин В. К. Социально-экономическая 
оценка проблем безработицы. — С. 36.

Аннотация. Рассмотрены социальные послед-

ствия кризиса и обобщены методы минимизации 

влияния безработицы на воспроизводство чело-

веческого капитала.

Ключевые слова: безработица, экономиче-

ский кризис, человеческий капитал.

Антошкина Л. И. Интеллектуальные способно-
сти и жизненная практика. — С. 31.

Аннотация. Обсуждается решение пробле-

мы интеллектуальной эволюции в контексте 

современной политики, государственной и об-

щественной практики. Рассмотрены варианты 

сочетания потребностей в наращивании интел-

лектуального потенциала с возможностями жиз-

ненной практики.

Ключевые слова: интеллектуальный потенци-

ал, научный, экономический и социально-обще-

ственный прогресс.

Базавлук А. В. Теоретические основы финан-
сирования инвестиционной деятельности предпри-
ятий: проблемные аспекты. — С. 58.

Аннотация. В статье рассмотрены содержа-

ние и механизм финансирования инвестицион-

ной деятельности предприятия, а также опреде-

лены формы, методы, источники и инструменты 

финансирования.

Ключевые слова: финансирование, финан-

сирование инвестиционной деятельности, меха-

низм финансирования, форма финансирования, 

метод финансирования, источник финансирова-

ния, инструмент финансирования.

Баня Михал, Донат Ежи Межиевский. Про-
цесс эволюции теории кластеризации в Польше и в 
мире. — С. 12.

Аннотация. Кластеры являются особой фор-

мой организации производства. В тесном про-

странстве существуют компании, работающие 

гибко, запуская дополнительную деятельность. 

В литературе по данному вопросу такое понятие 

было предложено в ХІХ веке Альфредом Мар-

шаллом, который заметил, что поток знаний, 

специализация производства и услуг, а также спе-

циализация рабочей силы определяют кластерное 

развитие. Его концепция была изменена теорети-

ками и практиками экономической жизни: Фрэн-

сисом Перроуксом, Эриком Даменом и Майклом 

Портером. В настоящее время в результате пре-

образования кластера можем попытаться опреде-

лить некоторые кластерные типы: традиционные, 

технологические, концентрические, институци-

ональные, спутниковая связь, сети и другие. Мы 

можем также заметить, что государственные орга-

ны центральной и (даже больше) местной власти 

вводят инструменты стимулирования, возникаю-

щие из кластеров, для того, чтобы побудить инно-

вации и сотрудничество в регионе.

Ключевые слова: кластер, конкурентоспособ-

ность, организация, структура кластера.

Беляева А. Е. Оценка институционального обе-
спечения управления эколого-экономическим по-
тенциалом промышленных предприятий. — С. 63.

Аннотация. В статье рассмотрены основные 

аспекты оценки институционального обеспече-

ния эколого-экономического потенциала про-

мышленных предприятий. Исследованы особен-

ности эколого-экономического законодательства 

Украины и других стран мира.

Ключевые слова: институциональное обеспе-

чение, эколого-экономический потенциал, зако-

нодательство, промышленное предприятие.

Бойченко В. С. Моделирование влияния уни-
верситетов на региональное инновационное разви-
тие путем создания инновационно-образовательно-
научно-производственного кластера. — С. 140.

Аннотация. В статье обосновано создание 

инновационно-образовательно-научно-произ-

водственного кластера. Определена роль универ-

ситетов в создании кластера. Построена общая 

структура такого кластера. Определены предпо-

сылки создания кластера.

Ключевые слова: университеты, влияние, 

регион, региональное инновационное развитие, 

инновационно-образовательно-научно-произ-

водственный кластер.

Боярченко А. С. Роль человеческого капитала 
как главной составляющей интеллектуального ка-
питала в условиях угольных предприятий. — С. 67.

Аннотация. В статье освещаются проблемы 

привлечения и использования человеческого ка-

питала как составляющей интеллектуального 

капитала на угольных предприятиях. На сегод-

няшний день в Украине ведется реструктуриза-

ция угольной отрасли, что требует привлечения 

средств в шахты, поэтому шахты должны быть ин-

вестиционно привлекательными. При правильном 

подходе и методах управления интеллектуальным 

капиталом средства, которые в него вкладывают-

ся, смогут дать прирост стоимости предприятия и 
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повышение эффективности работы шахт больше, 

чем при вложении в производственные средства.

Ключевые слова: человеческий капитал, ин-

теллектуальный капитал, угольные предприятия.

Гайдей А. А. Управление изменениями на пред-
приятии. — С. 71.

Аннотация. Раскрыта сущность понятия 

«управления изменениями». Определены причи-

ны изменений в организации, теории и условия 

их успешного проведения.

Ключевые слова: изменения, управление из-

менениями, процесс управления изменениями, 

теории проведения изменений.

Горячая О. Л. Проблема финансирования ин-
новационного развития производственного потен-
циала промышленных предприятий. — С. 76.

Аннотация. Статья посвящена исследованию 

источников финансирования инновационного 

развития производственного потенциала промыш-

ленных предприятий. Проведен анализ проблем 

инновационного развития промышленных пред-

приятий, определены их причины и последствия.

Ключевые слова: инновационное развитие, 

производственный потенциал, промышленное 

предприятие, инновационный проект.

Далке Павел, Донат Ежи Межиевский. Вли-
яние особых экономических зон на безработицу в 
Польше. — С. 17.

Аннотация. Идея создания административно 

отличных особых экономических зон в Польше 

была связана с попыткой структурировать безра-

ботицу в регионах, особенно пораженных этим яв-

лением. 90-е годы являются периодом, когда много 

польских компаний в контакте с рыночной эко-

номикой и внешней конкуренцией не выдержали 

испытания временем. Технологическая отсталость 

и низкая эффективность производства стали при-

чиной того, что многие польские предприятия 

должны были прекратить свою деятельность, что 

привело к огромному росту безработицы. Одна из 

идей, чтобы уменьшить эту проблему и поддержать 

менее развитые регионы, заключается в создании 

особых экономических зон, т. е. административно 

разделенных частей Польши, предназначенных 

для запуска экономической деятельности в более 

выгодных условиях. Целью этой статьи является 

попытка оценить особые экономические зоны как 

инструмент вмешательства в рынок труда. Кроме 

того, в этой статье рассмотрены история и принци-

пы инвестирования в специальные экономические 

зоны в Польше.

Ключевые слова: особые экономические 

зоны, безработица, рынок труда, развитие.

Демьянченко А. Г. Мировые тенденции и пер-
спективы развития круизного бизнеса. — С. 22.

Аннотация. В статье проводится анализ со-

временного состояния мирового круизного рын-

ка, рассматривается его структура, оценивается 

емкость и доходность, дается характеристика по-

требителей круизов, направления развития су-

достроения и потенциала отрасли. Выделяются 

сегменты потребителей круизов. Определяются 

возможности развития круизной индустрии и 

тенденции ее роста в будущем.

Ключевые слова: мировой круизный рынок, 

круиз, круизная компания, туристы, сегмент, ана-

лиз, перспективы.

Диденко О. Н. Прогнозирование системного 
банковского кризиса как важный инструмент под-
держки финансовой стабильности банковской си-
стемы. — С. 152.

Аннотация. Автором обобщены основные 

подходы к прогнозированию системных банков-

ских кризисов; рассмотрены особенности приме-

нения эконометрических моделей и сигнального 

подхода с целью диагностики кризисных явлений 

в банковском секторе финансового рынка.

Ключевые слова: банковский кризис, диагно-

стика банковского кризиса, индикаторы банков-

ских кризисов.

Дмитрик М. М., Кулиш А. И., Харих А. Д. Учет 
процессов материального обеспечения в системе 
управления производства кондитерской продук-
ции. — С. 80.

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы 

учета процессов материального обеспечения в 

системе управления производства кондитерской 

продукции и предложен автоматизированный 

расчет остатков сырья по калькуляционным нор-

мам для контроля использования сырья в произ-

водственном процессе.

Ключевые слова: оперативный учет, бухгал-

терский учет, управленческий учет, материальное 

обеспечение, калькуляция изделий, инвентариза-

ция остатков материалов и сырья, комплексная 

автоматизация.

Жукова В. А. Стратегические направления по-
вышения конкурентоспособности выпускников ву-
зов в условиях формирования инновационной моде-
ли экономики. — С. 44.

Аннотация. В статье предложена последова-

тельность формирования стратегии повышения 

конкурентоспособности выпускников ВУЗов в 

условиях формирования инновационной модели 

экономики. Определены основные факторы, ко-

торые оказывают влияние на повышение конку-

рентоспособности выпускников ВУЗов на рынке 

труда. Разработаны альтернативы относительно 

формирования общегосударственной стратегии 

повышения конкурентоспособности выпускни-

ков ВУЗов в Украине и оценены результаты их 

влияния на развитие национальной экономики.

Ключевые слова: конкурентоспособность вы-

пускников ВУЗов, стратегия, рынок труда, рынок 
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образовательных услуг, молодые специалисты с 

высшим образованием.

Ковалёв А. В. Диверсификация экономики 
Украины и стран третьего мира. — С. 85.

Аннотация. В статье рассмотрены роль и зна-

чение диверсификации производства, особенно 

для стран, сильно зависящих от экспорта полез-

ных ископаемых.

Ключевые слова: диверсификация, диверси-

фикация производства, стратегии диверсифика-

ции, страны третьего мира.

Коваль С. В. Усовершенствование компьютер-
ного учета на сельскохозяйственных предприяти-
ях. — С. 161.

Аннотация. В статье рассматриваются вопро-

сы организации учета в сельскохозяйственных 

предприятиях. Обосновывается его программное 

обеспечение как основное средство совершен-

ствования, сокращения объемов и времени учет-

ной работы.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, сель-

скохозяйственные предприятия, эффективность, 

компьютеризация, «1С: Предприятие 8», совер-

шенствование управления.

Коленченко Л. П. Научные подходы к опреде-
лению и структуре товарного рынка. — С. 49.

Аннотация. В статье рассмотрены роль и зна-

чение современного товарного рынка. Обозначены 

основные его функции, классификация, роль госу-

дарственного регулирования во время проведения 

торговых операций на товарном рынке Украины.

Ключевые слова: товарный рынок, функции 

товарного рынка, структура товарного рынка, за-

крытый сектор товарного рынка, открытый сектор 

товарного рынка, услуги, прогноз товарного рынка.

Комарова И. В. Финансовые рычаги государ-
ственного регулирования инновационного развития 
Запорожской области. — С. 155.

Аннотация. Рассмотрены составляющие фи-

нансового механизма государственного регули-

рования инновационного развития регионов. Ис-

следована динамика показателей инновационного 

развития Запорожской области. Выявлены особен-

ности в финансировании инновационного развития 

Запорожской области за счет бюджетных средств.

Ключевые слова: государственное регулиро-

вание, инновационное развитие, развитие регио-

нов, финансовые рычаги.

Компаниец Т. И. Значение инновационного 
развития предприятий в нестабильной рыночной 
среде. — С. 87.

Аннотация. В статье обоснована необходи-

мость развития инновационной деятельности на 

предприятиях Украины. Обозначены основные 

факторы, которые влияют на развитие и внедре-

ние инновационной деятельности в роботу про-

мышленных предприятий, а также раскрыта сущ-

ность инновационного потенциала и названы 

основные его составляющие.

Ключевые слова: инновационное развитие, 

инновационный потенциал, качество, иннова-

ция, обеспечение качества.

Кузнецов В. С., Кравченко В. М. Интегриро-
ванная модель системы маркетингово-ориентиро-
ванного управления предприятиями в сфере инфор-
мационного бизнеса. — С. 91.

Аннотация. В статье обоснована необходимость 

разработки интегрированной модели системы мар-

кетингово-ориентированного управления предпри-

ятием в сфере информационного бизнеса и предло-

жен подход к разработке указанной модели.

Ключевые слова: информационный бизнес, 

маркетингово-ориентированное управление, си-

туационный подход, маркетинговая стратегия.

Михов Л. И. Сущность и роль материального 
стимулирования работников предприятий в организа-
ции эколого-экономической деятельности. — С. 96.

Аннотация. Организация эколого-экономи-

ческой деятельности на предприятии требует со-

вершенствования системы материального и мо-

рального стимулирования работников. Поиску 

таких рычагов и посвящена данная статья.

Ключевые слова: мотивация труда, матери-

альное и моральное стимулирование труда, фор-

мы хозяйствования, эколого-экономическая дея-

тельность.

Олейник Е. О. Характеристика понятий «рабочая 
сила» и «трудовые ресурсы» в экономике. — С. 102.

Аннотация. В статье рассматриваются теоре-

тические подходы к определению сущностных ха-

рактеристик трудовых ресурсов и рабочей силы в 

экономике. На основе проведенного анализа опре-

делена их роль в современной рыночной среде.

Ключевые слова: рабочая сила, трудовые ре-

сурсы, человек труда, экономически активное на-

селение, общественное производство.

Олейник О. А. Социально-экономическая приро-
да, становление и развитие агрохолдингов. — С. 106.

Аннотация. В статье с позиции системного 

подхода исследованы процесс становления и раз-

вития интегрированных сельскохозяйственных 

структур, социально-экономическую природа их 

деятельности и правовой аспект организации.

Ключевые слова: агрохолдинг, интеграция, 

материнское предприятие, дочернее предпри-

ятие, консолидация, слияние, поглощение.

Олейник Т. И. Внутрихозяйственные мероприя-
тия активизации экономической эффективности вос-
становления технической базы сельскохозяйствен-
ных предприятий в современных условиях. — С. 109.

Аннотация. В статье проанализировано со-

временное состояние технической оснащенности 
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сельскохозяйственного производства и на его ос-

нове проведена экономическая оценка влияния 

воспроизводственного процесса на технико-тех-

нологические показатели аграрных предприятий.

Ключевые слова: восстановление, технико-тех-

нологическая база, аграрные предприятия, эффек-

тивность, управление, восстановительная оценка.

Пашкевич М. С. Механизмы регулирова-
ния эколого-экономического регионального разви-
тия. — С. 143.

Аннотация. Обоснована необходимость ре-

гулирования эколого-экономического развития 

регионов на основе микромеханизмов. Предло-

жены микромеханизмы стимулирования ведения 

хозяйственной деятельности в рамках природной 

емкости региона, стимулирования инноватиза-

ции региональных производственных процессов, 

регулирования региональных переходных эколо-

го-экономических процессов.

Ключевые слова: региональное развитие, эко-

лого-экономические процессы, механизм.

Прохорова О. С. Организация и учет операций 
по приобретению необоротных активов в бюджет-
ном учреждении. — С. 164.

Аннотация. В статье рассмотрены порядок и 

особенности отражения в учете операций по при-

обретению основных средств бюджетным учреж-

дением, а именно: компьютерной техники и про-

граммного обеспечения.

Ключевые слова: бюджетные учреждения, не-

оборотные активы, основные средства, компью-

терная техника, программное обеспечение.

Рунчева А. С. Маркетинговые стратегии форми-
рования и развития рынка подсолнечника. — С. 114.

Аннотация. В статье исследованы функцио-

нирование рынка семян подсолнечника и про-

дуктов его переработки в Украине. Обоснованы 

маркетинговые стратегии развития рынка под-

солнечника.

Ключевые слова: маркетинговые стратегии, 

формирование, развитие, рынок, подсолнечник.

Северин В. С. Механизм реализации стратегии 
развития культурно-образовательного уровня насе-
ления. — С. 147.

Аннотация. В статье на основе методов про-

фессионального развития предложен механизм 

реализации стратегии развития культурно-обра-

зовательного уровня населения и обоснована це-

лесообразность его внедрения.

Ключевые слова: культурно-образовательный 

уровень населения, региональные стратегии раз-

вития, профессиональное становление личности, 

профессиональный уровень культуры.

Сильченко И. А. Методические подходы к 
определению инновационного потенциала машино-
строительных предприятий. — С. 116.

Аннотация. Статья посвящена обоснованию 

подходов к определению инновационного по-

тенциала машиностроительных предприятий. 

Систематизированы и исследованы теоретико-

методические подходы к определению сущно-

сти инновационного потенциала предприятия. 

Предложено обобщающее определение иннова-

ционного потенциала и его структуры, которая 

показывает, что инновационная составляющая 

присуща для всех структурных элементов эконо-

мического потенциала предприятия, поскольку 

выступает обеспечивающим элементом и вну-

тренним источником создания основных иннова-

ций в процессе управления им.

Ключевые слова: инновации, инновационная 

деятельность, потенциал предприятия, иннова-

ционный потенциал, конкурентоспособность.

Тарлопов И. О. Глобализация античного мира: 
миф или реальность? (Часть І). — С. 27.

Аннотация. Сделана попытка исследования 

эволюции такого явления, как глобализация. В 

данном направлении исследован период антич-

ного мира. Определена его специфика и история 

происхождения. Выявлены причины, которые 

способствовали возникновению первых центров 

глобальной экономики и её дальнейшему разви-

тию. Обоснована необходимость продолжения 

исследований в данном направлении.

Ключевые слова: античный мир, направле-

ния человеческой деятельности, общественные 

ценности, экспонентное развитие, планетарный 

масштаб, социальная интеграция, иерархические 

группы, регионы мира, гладиаторские игры, ми-

стерии, амфитеатры, миграция населения, ми-

гранты, рациональные действия, натуральное хо-

зяйство, глобальная экономика.

Фролова В. Ю. Специфика маркетингового 
стратегического анализа фармацевтических пред-
приятий. — С. 121.

Аннотация. В статье проведен маркетинговый 

стратегический анализ деятельности фармацев-

тических предприятий. Данный анализ позволил 

сформировать четкое представление специфики 

их деятельности, охарактеризовать факторы, вли-

яющие на их конкурентоспособность и обеспе-

чивающие отлаженный процесс продвижения и 

реализации лекарственных средств.

Ключевые слова: стратегический анализ, 

маркетинг фармацевтических предприятий, 

стратегическое видение, факторы конкуренто-

способности.

Храпкина В. В. Антикризисное финансовое 
управление предприятием по слабым сигналам. — 
С. 127.

Аннотация. В статье рассмотрена экономи-

ческая сущность антикризисного финансового 

управления предприятием, обобщены взгля-
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ды на антикризисное финансовое управление, 

предложена сравнительная характеристика ан-

тикризисного и традиционных методов управле-

ния, обоснована целесообразность антикризис-

ного финансового управления предприятием по 

слабым сигналам.

Ключевые слова: антикризисное управление, 

слабые сигналы, методы управления.

Чубукова О. Ю., Рубан В. Я., Геселева Н. В., 
Ралле Н. В. Банковский стратегический альянс: 
имитационный эксперимент. — С. 53.

Аннотация. В статье рассмотрены пробле-

мы деятельности банков на рынке кредитно-

депозитных услуг в современных условиях. 

Предложена идея создания банковского стра-

тегического альянса (БСА) как нетрадицион-

ного метода оздоровления ресурсной базы бан-

ков и взаимоотношений между финансовыми 

учреждениями и населением, представлены 

результаты вычислительного эксперимента де-

ятельности БСА.

Ключевые слова: банковский стратегический 

альянс, кредитно-депозитные услуги, финансо-

вая катастрофа, модель погашения кредита.

Шиковец К. О., Квита Г. Н., Иваненко А. И. 
Экономико-математическая модель оценки эффек-
тивности майоликового мини-завода. — С. 131.

Аннотация. В статье разработана экономико-

математическая модель оценки эффективности 

майоликового мини-завода, которая позволяет 

разработать производственную, маркетинговую и 

управленческую стратегию предприятия.

Ключевые слова: майоликовый мини-завод, 

оптимизационная модель планирования произ-

водства продукции, финансово-экономические 

показатели, основные средства, основные мате-

риалы, входные параметры модели.

Штимер Л. Т. Методический инструмента-
рий стратегического анализа потенциала предпри-
ятий. — С. 136.

Аннотация. В статье обоснованы важность 

и необходимость проведения стратегического 

анализа потенциала предприятия. Определены 

основные этапы и методы его осуществления, а 

также цель, задание и принципы стратегического 

анализа предприятия.

Ключевые слова: стратегический анализ, по-

тенциал предприятия, стратегия.
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вої політики України.

Кравченко Володимир Миколайович, доцент 

кафедри економічної кібернетики Донецького 

національного університету, кандидат економіч-

них наук, доцент.

83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 198а, 

каб. 533.

Наукові інтереси: механізм забезпечення кон-

курентоспроможності торговельних підприємств.

Кузнєцов Володимир Сергійович, здобувач ка-

федри економічної кібернетики Донецького на-

ціонального університету.

83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 198а, 

каб. 533.

Наукові інтереси: маркетинг торговельних 

підприємств.

Куліш Олександр Іванович, старший викладач 

кафедри інформаційних систем і технологій Бер-

дянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: автоматизація підпри-

ємств, статистичний аналіз, вільно розповсюджу-

ване програмне забезпечення.

Міхал Баня, стариший викладач Інституту 

економіки Державної вищої професійної школи в 

Пилі ім. Станіслава Сташица, аспірант універси-

тету економіки в Познані.

Державна вища професійна школа в Пилі 

ім. Станіслава Сташица, вул. Подхоронжих, 10; 

64–920 Піла, Польща.

Наукові інтереси: міжнародна економічна 

безпека, міждержавна економічна корпоратив-

ність єврорегіонів.

Міхов Леонід Іванович, професор кафедри 

економічної теорії Бердянського університету ме-

неджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, 

доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.
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Наукові інтереси: удосконалення матеріаль-

ного стимулювання робітників у сільському гос-

подарстві.

Олійник Євген Олегович, аспірант кафедри 

економіки підприємства Полтавської державної 

аграрної академії.

36003, м. Полтава, вул. Сковороди, буд. 1, кв. 3.

Наукові інтереси: формування і використан-

ня трудових ресурсів в аграрному малому бізнесі.

Олійник Олег Олександрович, доцент кафедри 

обліку, аналізу і аудиту Бердянського університе-

ту менеджменту і бізнесу, кандидат економічних 

наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: становлення і розвиток ін-

теграційних процесів у агропромисловому комп-

лексі України.

Олійник Тетяна Іванівна, доцент кафедри облі-

ку, аналізу і аудиту Бердянського університету ме-

неджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: управлінський вплив на 

активізацію відновлювальних процесів основних 

засобів виробництва в АПК.

Павел Далке, старший викладач Інституту 

економіки Державної вищої професійної школи в 

Пилі ім. Станіслава Сташица, аспірант універси-

тету економіки в Познані.

Державна вища професійна школа в Пилі 

ім. Станіслава Сташица, вул. Подхоронжих, 10; 

64–920 Піла, Польща.

Наукові інтереси: міжнародна економічна 

безпека, регіональна економіка.

Пашкевич Марина Сергіївна, доцент кафедри 

економіки підприємства Державного ВНЗ «На-

ціональний гірничий університет» (м. Дніпропе-

тровськ), кандидат економічних наук, доцент.

49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 

19.

Наукові інтереси: розвиток продуктивних 

сил та регіональна економіка: формування по-

літики та механізмів ефективного регіонального 

розвитку.

Прохорова Ольга Сергіївна, старший викладач 

кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського уні-

верситету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: формування бухгалтерської 

аналітичної інформації у бюджетній сфері.

Раллє Наталія Вікторівна, асистент кафедри 

економічної кібернетики Київського національ-

ного університету технологій та дизайну.

01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, 

каб. 331.

Наукові інтереси: програмні платформи реа-

лізації когнітивних технологій.

Рубан Владислав Якович, професор кафедри 

економічної кібернетики Київського національ-

ного університету технологій та дизайну, доктор 

технічних наук, професор.

01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, 

каб. 331.

Наукові інтереси: проблеми економіки знань.

Рунчева Анастасія Сергіївна, асистент кафе-

дри обліку, аналізу і аудиту Бердянського універ-

ситету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: економіка та управління 

аграрних та переробних підприємств.

Северин Володимир Сергійович, здобувач Ін-

ституту економіко-правових досліджень НАН 

України.

83017, м. Донецьк, вул. Овнатаняна, буд. 42а, 

кв. 1.

Наукові інтереси: розвиток культурно-освіт-

нього рівня населення регіону.

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.

Тарлопов Ігор Олегович, доцент кафедри мар-

кетингу Бердянського університету менеджменту 

і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: міжнародна економіка.

Фролова Валерія Юріївна, здобувач кафедри 

економіки підприємств Бердянського універси-

тету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: стратегічний маркетинг, 

конкурентоспроможність підприємств, конку-

рентні маркетингові стратегії.

Харіх Олександр Давидович, старший викла-

дач кафедри інформаційних систем і технологій 
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Бердянського університету менеджменту і біз-

несу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: автоматизація підпри-

ємств, статистичний аналіз, вільно розповсюджу-

ване програмне забезпечення.

Храпкіна Валентина Валентинівна, доцент 

кафедри фінансів Макіївського економіко-гума-

нітарного інституту, кандидат економічних наук, 

доцент.

86157, м. Макіївка, вул. Островського, буд. 16, 

каб. 220.

Наукові інтереси: управління фінансовою 

діяльністю підприємств, фінансова безпека 

суб’єктів господарювання.

Чубукова Ольга Юріївна, завідувач кафедри 

економічної кібернетики Київського національ-

ного університету технологій та дизайну, доктор 

економічних наук, професор.

01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 

буд. 2, каб. 329.

Наукові інтереси: моделювання процесів су-

спільного відтворення.

Шиковець Катерина Олексіївна, доцент ка-

федри економічної кібернетики Київського на-

ціонального університету технологій та дизайну, 

кандидат економічних наук, доцент.

01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.

Наукові інтереси: системно-ситуаційне моде-

лювання розвитку економічних суб’єктів.

Штимер Леся Тарасівна, аспірант кафедри 

обліку в бюджетній та соціальній сфері Тернопіль-

ського національного економічного університету.

46000, м. Тернопіль, вул. С. Бандери, 81а, 

кв. 30.

Наукові інтереси: стратегія розвитку, страте-

гічний аналіз потенціалу матеріальних ресурсів 

підприємств, розробка, впровадження, прогнозу-

вання.
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