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СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ
ВІДНОСИНИ

УДК 339.166.5 Л. И. Антошкина

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА

Анотація. Позначено та проаналізовано сучасні процеси трансформування світового ринку праці.
Ключові слова: інтелектуальна праця, фінансовоXекономічна криза, світовий ринок, ринок праці, світоX

ва економіка.

Summary. It is marked and analyzed current processes of the world labor market transforming.
Key words: intellectual labor, financial and economic crisis, the global market, labor market, the world economy.

Постановка проблемы. Сложившееся под вли�
янием мирового финансово�экономического кри�
зиса и рецессии представление о состоянии рынка
труда в развитых странах исчерпывается статисти�
ческими показателями и динамикой безработицы.
Однако почти все эти страны не только преодоле�
ли последствия кризиса и рецессии, но и вышли
на докризисные уровни развития, а некоторые их
превзошли, хотя уровень безработицы остаётся
выше, чем в докризисный период. Вопрос, каким
образом удалось решить задачи восстановления
экономики при меньшей, чем до кризиса, числен�
ности рабочей силы и небольшом увеличении ин�
вестиций в реальную экономику (и то не во всех
развитых странах), остаётся открытым.

Цель статьи состоит в исследовании процес�
сов посткризисной трансформации рынка труда
развитых стран и выявлении новых тенденций на
нём, благодаря которым за сравнительно корот�
кое время удалось восстановить экономику.

Изложение материалов исследования. Анализ
состояния рынков труда всех развитых стран сви�
детельствует о том, что на количественное вос�
становление этих рынков потребуется ещё не�
сколько лет. В то же время валовые экономичес�
кие показатели по итогам 2010 года оказались
значительно лучшими, чем были в 2009 году, или
вышли на докризисный уровень 2006–2007 гг.

Объём мировой торговли в декабре 2010 года
впервые достиг докризисного уровня, а всего за
год объёмы торговли выросли на 15,1 %. Об этом
сообщило агентство Reuters со ссылкой на гол�
ландский экономический институт СРВ [1]. Для
сравнения заметим, что в 2009 году объём миро�
вой торговли сократился на 13 %.

Такой резкий подъём торговли более чем на
28 % за год обеспечил значительное оживление
материального производства как в развитых, так
и в ряде развивающихся стран (в первую оче�
редь — в Китае). Например, в крупнейшей эко�
номике мира — США — индекс производства
достиг, по расчётам корпорации ISM, 60 баллов

(число выше 50 показывает увеличение актив�
ности) [2]. Мощный подъём промышленного
производства отмечен по итогам 2010 года в
Японии (15,5 %), несмотря на столь же резкий
спад в 2009 году (�21 %). После спада в 2009 году
Великобритания сумела переломить тенденцию
в сторону роста, хотя и скромного, но заметно�
го среди европейских стран (+2 %) [3].

Важно, что рост промышленного производ�
ства в крупнейших экономиках мира произошёл
за счёт активизации компаний в области High�
Tech, в которой решающее влияние на глобаль�
ные процессы оказывают компании США. Их
технологические компании за 2009 год нарасти�
ли запасы денежных средств на 40 % — до
250 млрд. долларов, что позволило увеличить
выпуск высокотехнологичной продукции, а так�
же возобновить финансирование перспективных
разработок, приостановленных в предыдущие
годы. Только одна компания этой отрасли —
IBM — потратила на эти цели в первом квартале
2010 года один миллиард долларов [4]. Другой
гигант отрасли — корпорация Google — увеличи�
вает масштабы своей деятельности, в связи с чем
последовательно наращивает численность персо�
нала: в 2010 году было нанято 4,5 тыс. человек, и
общая численность сотрудников на 1 января
2011 года составила 24,4 тыс. человек. В 2011 году
штат увеличится ещё на 6 тыс. человек — это
столько же, сколько было нанято в 2007 году. Для
того, чтобы удержать специалистов от перехода в
конкурирующие Facebook и Twitter, корпорация в
ноябре 2010 года объявила о повышении с 1 ян�
варя 2011 года зарплаты всем сотрудникам на
10 % и выдала им к Рождеству бонусы по тысяче
долларов [5]. Мировые инвесторы были «взвол�
нованы» (aflutter) успехами корпорации Yahoo,
рыночная цена акций которой в 2010 году «взле�
тела» (soared) на 6 %, а общая капитализация
составила 20,56 млрд. долларов [6]. Успешным
был 2010 год и для многих других подобных ком�
паний, в том числе Motorola, Verizon и др.
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В результате улучшились и макроэкономичес�
кие показатели многих стран. Экономика США в
четвёртом квартале 2010 года выросла на 3,2 % по
сравнению с третьим кварталом, а по итогам года
увеличение ВВП составило 2,9 % (в 2009 году —
спад на 2,6 %). Только чистый экспорт добавил в
ВВП 3,44 %, что стало лучшим показателем за
последние 30 лет. По итогам 4 квартала 2010 года
общая стоимость всей продукции и услуг состави�
ла 13,38 трлн. долларов, превзойдя докризисный
рекорд четвёртого квартала 2007 года [7].

После спада ВВП в 2009 году крупнейшие
экономики Европы закончили 2010 год хотя и с
небольшим, но ростом: Франция увеличила ВВП
на 1,6 %, Великобритания — на 1,4 %, Италия —
на 1,1 % [3]. ВВП Германии вырос в 2010 году на
3,6 %, что стало рекордным показателем с момен�
та воссоединения страны в 1990 году. Эксперты
единодушно оценили этот итог как выдающийся
прорыв после обрушения экономики на 4,7 % в
2009 году и незначительного её роста (на 1 %) в
2008 году. В этом проявились прежде всего струк�
турные преимущества экономики Германии, ко�
торая гораздо меньше других стран (например,
США) «увлекалась» outsourcing (выводом своих
предприятий за рубеж). Рост её ВВП в 2010 году
был основан в первую очередь на внешнеторго�
вом обороте: экспорт вырос на 14,2 % (в 2009 году
было падение на 14,3 %), а импорт увеличился на
13 % (в 2009 году — снижение на 9,4 %) [8]. При
этом в составе экспорта абсолютно преобладала
высокотехнологичная и наукоёмкая продукция
машиностроения, приборостроения, электрони�
ки, электротехники и т. д., а в импорте — пре�
имущественно энергоносители.

На фоне таких экономических достижений
весьма тяжёлыми выглядят показатели безрабо�
тицы. В официальном пресс�релизе Международ�
ной организации труда (МОТ) сообщается, что в
2010 году в мире не имели работы 205 млн. чело�
век — почти столько же, что и в 2009 году; при
этом, по сравнению с 2007 годом, число безработ�
ных выросло на 27,6 млн. человек. В период с 2007
по 2010 годы безработица росла в основном в разX
витых странах. Эксперты МОТ прогнозируют,
что в 2011 году рост безработицы продолжится, но
будет происходить главным образом за счёт разX
вивающихся стран [9]. Заметим, что эти прогно�
зы подтверждаются: по итогам января�февраля
2011 года безработица снижается в США (8,7 %
против 9,1 % в конце 2010 года) и в основных
странах Евросоюза, но остаётся острой или даже
критической — в странах Восточной Европы.

Отдельного внимания заслуживает проблема
безработицы среди молодёжи. По данным МОТ, в
2010 году безработными были 78 млн. молодых
людей — на 4,5 млн. больше, чем в 2007 году. Од�
нако по сравнению с 2009 годом занятость моло�
дёжи увеличилась на 2 млн. человек, причём ис�

ключительно — в развитых странах Европы [9], но
всё ещё остаётся низкой в США. В начале
2010 года, согласно данным Pew Research Center,
при средней по стране 9,3 % безработица среди мо�
лодёжи в возрасте 20–24 года была 17 %, а к кон�
цу сентября 2010 года соответственно — 9,6 % и
14,8 % [10]. До конца 2010 года разрыв сокращал�
ся, но существенного прогресса не произошло.

Значительный разрыв между валовыми эко�
номическими показателями и количественными
характеристиками рынков труда развитых стран
даёт основания утверждать, что в посткризисный
период произошло значительное повышение про�
изводительности труда занятых работников и что
в этом результате суммировалось большое число
факторов. Об их природе можно судить по пря�
мым и косвенным признакам.

ВоXпервых, ни в одной развитой стране — ни
на государственном уровне, ни на уровне крупных
частных компаний — не принималось решений об
увеличении продолжительности рабочего дня. Мы
не берём в расчёт малый и средний бизнес, на
предприятиях которого — традиционно ненорми�
рованный рабочий день (который, в случае семей�
ного бизнеса, может быть и 12�часовым). Таким
образом, отпадает фактор экстенсификации и
остаётся только фактор интенсификации труда.

ВоXвторых, судя по тому, что в развитых стра�
нах вырос уровень активности производства (до�
вольно значительно, как, например, в Германии,
и посредственно, как в США, Великобритании,
Италии и др.), произошло улучшение использова�
ния ранее незагруженных (или недогруженных)
производственных мощностей. Заполнением ранее
пустовавших рабочих мест в промышленности
объясняется некоторое снижение безработицы.

Оптимистические прогнозы ситуации на
рынке труда отчасти строятся на предположе�
нии, что по мере развёртывания правительствен�
ных программ инфраструктурной модернизации
(строительство и ремонт дорог, мостов, припор�
товых сооружений и т. д.), процесс максимиза�
ции экстенсивного и интенсивного использова�
ния имеющихся в промышленности производ�
ственных мощностей продолжится, в связи с чем
предприятиям в соответствующем количестве
потребуются работники традиционных для их
профиля специальностей (говорят, например, о
возможности возвращения на рабочие места зна�
чительной части ранее уволенных работников,
поскольку за время небольшого перерыва в 1–
1,5 года большинство из них не потеряли квали�
фикацию, а некоторые — даже смогли повысить
квалификацию путём обучения в разных учеб�
ных заведениях и на курсах).

ВXтретьих, кризис заставил пересмотреть
традиционные методы управления во всех сфе�
рах общественного производства, в связи с чем
более востребованными стали специалисты, име�
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ющие современную подготовку в менеджменте,
маркетинге, финансах, планировании, прогнози�
ровании. Отсюда в посткризисный период берёт
начало новая тенденция в структурировании спроX
са на рынке труда на специалистов новой формаX
ции — не только имеющих обычное высшее образоX
вание, но и учёную степень (магистра, доктора или
уровень выпускника бизнес�школы по програм�
ме МВА). Следует подчеркнуть, что повышенный
спрос такого рода можно заметить задолго до пос�
леднего кризиса (правильнее даже говорить о том,
что он был всегда), но в годы кризиса и после
него методы финансового и морального (карьер�
ного) стимулирования такого спроса стали гораз�
до более разнообразными и эффективными. На
пике уровня безработицы (2008 — первая поло�
вина 2009 года) занятость специалистов этого
уровня была практически 100 %�ая.

ВXчетвёртых, заметная активизация произ�
водства в высокотехнологичных секторах эконо�
мики всех развитых стран (High�Tech) довольно
значительно увеличила спрос на специалистов
технического профиля, основу подготовки кото�
рых формируют точные науки, прежде всего —
математика. Вследствие этого возникла ещё одна
тенденция — формирование спроса на рынке труда
на интеллектуалов с математической подготовX
кой, способных ставить (формулировать) и пракX
тически решать сложные задачи с множеством
заранее вычисленных целей.

Глубинность этой тенденции такова, что во
многих странах для её поддержания приходится
модернизировать не столько высшую, сколько
общеобразовательную школу, систему обществен�
ных взглядов, приоритетов. Зачастую приходится
восстанавливать утраченные традиции научно�тех�
нического превосходства, научно�инженерные
школы, системы детско�юношеского изобрета�
тельства и т. д. Эта тенденция необратима, и успех
будет иметь страна, которая обеспечит её воспро�
изводство во всей длинной цепочке взаимосвязей.

Как ни странно, однако, наибольшие труд�
ности в её осуществлении испытывают США. Это
одна из причин неснижающихся усилий этой
страны в «выкачке лучших мозгов» из многих
стран, где им не находится достойного примене�
ния, а также пока не очень успешных попыток
реформировать систему школьного образования.
Последние два аспекта, раскрывающие новые
тенденции на рынках труда, нуждаются в специ�
альном осмыслении.

При эволюционном развитии экономики из�
менения на рынке труда тоже происходят плавно:
как правило, прогнозируемые перемены в техни�
ке и технологии реализуются в течение несколь�
ких лет, и за этот период общественная система
успевает подготовить необходимых для обслужи�
вания этих новшеств специалистов (общеизвест�
на практика предварительного заказа учебным

заведениям разного типа на подготовку рабочих
новых профессий, инженеров, менеджеров и т. д.).

Однако последний кризис резко «сжал» вре�
мя подготовки востребованных в большом коли�
честве специалистов, имеющих «свежее» образо�
вание. Конечно, для ведущих университетов эта
ситуация не стала неожиданной, более того, — её
прогнозировали. Но возникли обстоятельства,
которые и от них потребовали новых решений.
Речь идёт о тех миллионах работников с высшим
образованием, у которых оно «устарело», и по
этой причине многие из них потеряли работу, а
других перспектива потери работы заставила ис�
кать возможности «обновления» своей образова�
тельной базы. Для работы с таким контингентом
традиционные методы, программы, учебники и
прочее оказались непригодными, а для разработ�
ки новых требуется время. В борьбе за такой кон�
тингент более успешными во всех развитых стра�
нах оказались частные университеты, колледжи,
а также специально созданные ими учебные
структуры, например, бизнес�школы с укорочен�
ным, но интенсивным обучением, курсы дистан�
ционного (дистантного) обучения и т. д.

Резко возникший спрос на переподготовку
специалистов пока ещё не обеспечен адекватным
предложением, хотя многие университеты Аме�
рики и Западной Европы, реагируя на спрос,
постоянно анонсируют десятки новейших специ�
ализаций дополнительно к двум�трём десяткам
традиционных специальностей.

И всё же, имея реальную автономию, широ�
чайшие возможности самостоятельного решения
всего комплекса организационно�методических
вопросов по всем направлениям деятельности,
эффективно мотивированный профессорский и
преподавательский состав, современную матери�
ально�техническую и информационную базу, они
не могут в одиночку справиться со всем комплек�
сом проблем, связанных с удовлетворением это�
го спроса — требуется соответствующая реакция
на эти проблемы со стороны государств и круп�
ного бизнеса. Речь идёт не только о финансовой
стороне дела, но и о многих действиях организа�
ционного характера на уровне страны и крупней�
ших компаний, например, как организовать пе�
реподготовку миллионов работников, не отрывая
их от производства и не залезая в их «отощавший»
вследствие кризиса карман.

Согласно исследованиям некоммерческой ор�
ганизации CivicVentures (США), в настоящее вре�
мя более 8 млн. американцев в возрасте от 44 до
77 лет озабочены устройством своей карьеры. С
одной стороны, этих людей «подстёгивает» слож�
ная ситуация на рынке труда, медленное снижение
уровня безработицы. С другой — прогнозы скоро�
го и быстрого увеличения спроса на новых работ�
ников в хорошо оплачиваемых сферах. По оценкам
CivicVentures, к 2018 году в США потребуется бо�
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лее 3,5 млн. работников в реформируемых сейчас
сферах здравоохранения и социального сервиса,
800 тыс. — в сфере образования (дошкольные уч�
реждения и школы разного уровня), 400 тыс. — в
некоммерческих общественных организациях [11].
Очевидно, и эксперты это подчёркивают особо, —
за обладание местами в этих сферах развернётся
активная конкурентная борьба.

Многоуровневую и многопрофильную инду�
стрию образования в странах Первого мира мощ�
но и эффективно обслуживает столь же развитая
информационная индустрия. Общественности
регулярно и в разной форме подаётся фантасти�
чески большой (сравнительно с другими страна�
ми) объём информации широкого спектра: спе�
циальности и специализации в учебных заведе�
ниях различного уровня; условия обучения, га�
рантии, привилегии разным категориям студен�
тов; размер информационного фонда, характери�
стики информационных систем для пользования
собственными и внешними фондами (вплоть до
библиотеки Конгресса США и фондов междуна�
родных организаций); характеристики кампусов
(размер территории, наличие парковой зоны,
условия проживания, питания, досуга, парамет�
ры системы охраны и т. д.); сведения о профес�
сорско�преподавательском составе, научных до�
стижениях и возможностях, традициях, успехах
выпускников разных лет и т. д. Такие сведения,
как объём набора и конкурс подаются обычно
ближе к началу учебного года или началу цикла
обучения. Благодаря этому предпочтения и реаль�
ные намерения у людей складываются в течение
длительного времени; к тому же все хорошо зна�
ют, что за неправдивую информацию ВУЗ может
быть оштрафован — как минимум, а виновные
могут получить срок — как максимум — за нару�
шение кодекса честной конкуренции.

Естественно, что в этом «океане» информации
заинтересованные с особым вниманием отбирают
сведения о будущих карьерах и зарплатах. Их еже�
годно предоставляют органы государственной ста�
тистики, компании, а также профессиональные
ассоциации (в частности, по сведениям последних
можно судить о зарплатах специалистов, объеди�
няемых этими ассоциациями — работников здра�
воохранения, учителей, юристов, инженеров, эк�
каунтеров и др.). Министерство труда США
(Department of Labor) ежегодно публикует инфор�
мацию о средних ожидаемых стартовых годовых
зарплатах, предлагаемых компаниями страны ли�
цам, получившим в том же году степень МВА —
Мaster of Business Administration. На рис. 1 пока�
зана динамика этих зарплат за период 2002–2010 гг.

Из графика (рис. 1) можно сделать следующие
выводы: 1) за анализируемый период размер стар�
товой зарплаты (Starting Annual Salary) для «све�
жих» специалистов со степенью МВА (for Recent
MBA Graduate Hiresinthe USA) увеличился почти

Рис. 1. Динамика годовой зарплаты специалистов
МВА (Average Expected Starting Annual Salary

for Recent MBA Graduate Hires in the US)

на 12 тыс. долларов, или на 23 %; 2) зарплата этой
категории специалистов продолжала расти и в
кризисный период 2007–2009 гг.; за этот период
она выросла почти на 6 тыс. долларов, или на
7,5 %, по сравнению с докризисным 2006 годом.
Согласно общегосударственной статистике, сред�
няя по стране зарплата в начале и конце периода
была соответственно — 35 и 38 тыс. долларов в год.
Таким образом, соотношение зарплат специалис�
тов и средней по стране увеличилось за этот пе�
риод с 2,07 до 2,3 раза. (Заметим, что в одной из
своих предыдущих работ мы детально проанали�
зировали этот феномен «экономического неравен�
ства», обусловленный повышением «цены знания»
в условиях развитых экономик).

Следовательно, потребность экономики в
большом количестве современных специалистов
(как новая тенденция на посткризисном рынке
труда) в полном соответствии с рыночной цен�
ностью высшей интеллектуальной квалификации
коррелирует с адекватным их материальным обес�
печением. Люди также знают, что, кроме зарпла�
ты, их карьерный рост стимулируется соответ�
ствующим «социальным пакетом», на «дне» ко�
торого находится медицинская страховка, а дру�
гие льготы «подкладываются» с ростом карьеры,
то есть ценности работника для компании.

Рассмотренный пример относительно специ�
алистов со степенью МВА выбран нами, как осо�
бо показательный аспект новой тенденции на
рынке высококвалифицированного труда: речь не
идёт об их использовании обязательно как науч�
ных работников — быстрорастущим компаниям
нужен их творческий потенциал для решения
любых задач компании, а наличие этой или дру�
гой подобной степени у работника подтверждает
его творческие способности. Этим и объясняется
тот факт, что в развитых странах миллионы людей
озабочены сейчас не просто проблемой перепод�
готовки, а стремятся получить в итоге такой пере�
подготовки учёную степень или степень МВА.

Для полной ясности ситуации с этим пред�
почтением людей, уже имеющих высшее образо�
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вание, заметим, что у абсолютного большинства
людей, обучающихся в университетах и колле�
джах, высшее образование до сих пор заканчива�
лось получением диплома бакалавра (of Bachelor’s
Degree) по соответствующей специальности. При
этом вопроса о «статусе» такого диплома ни в
США, ни в других западных странах не существу�
ет (в отличие, например, от постсоветских стран,
где до сих пор по этому поводу «ломают копья»).
Другое дело, что теперь, как стало ясно, для се�
рьёзной карьеры такого образования недостаточ�
но; остаётся только решение вопроса приоритет�
ности при выборе степени последипломного обу�
чения — МВА или PhD (Philosophy Doctor, док�
тор философии).

Несмотря на определённые различия между
этими степенями, они признаются всеми компани�
ями, то есть являются практически равными с точ�
ки зрения обеспечения успешной карьеры в запад�
ных странах. Заметим, что интерес к специалистам
с такими степенями стали проявлять и некоторые
украинские компании, в особенности работающие
в Украине представительства западных компаний,
интересы которых связаны с финансами и фондо�
вым рынком (при том, что на официальном уровне
эти степени не признаются, вопреки разреклами�
рованным в своё время обязательствам Украины
«войти» в европейское образовательное простран�
ство и выполнять Болонские соглашения).

Формальные различия между степенями
МВА и PhD состоят главным образом в плоско�
сти их практического использования. К обучению
на степень МВА допускаются специалисты, име�
ющие опыт работы на руководящих должностях.
В программах акцент сделан на углублённой си�
стематизации навыков управления компанией и
её подразделениями. В строгом смысле МВА —
это не учёная степень, а сертификат соответствия
требованиям управленческой деятельности на
средних и высших уровнях компании.

В докторантуру принимаются лица, имею�
щие степень магистра. В западных университетах
докторская программа рассчитана на 4–6 лет:
первые два года слушатели изучают профильные
предметы, после чего сдают квалификационный
экзамен. Оставшееся время затрачивается на
подготовку научной работы, написание статей и
преподавательскую деятельность. В итоге доктор
философии реализует себя либо в академической
карьере (преподавание в университете и научная
работа), либо в сфере бизнес�консалтинга, либо
в научно�исследовательских организациях (Think�
tanks). В любой из этих трёх сфер работа хорошо
оплачивается и отличается большей стабильнос�
тью, чем деятельность в компании.

Замечено, что годы, отданные определённой
сфере, так «привязывают» человека к ней, что
лишь немногие решаются на переход в другие. Но
в западной практике используется множество

вариантов, когда человеку и не нужно в корне
ломать свои привычные жизненные устои: уни�
верситеты часто приглашают успешных менедже�
ров компаний со степенью МВА для ведения
различных семинаров и практикумов в бакалав�
рате и магистратуре, а компании широко исполь�
зуют в качестве научных консультантов универ�
ситетских профессоров — докторов PhD.

Несмотря на то, что высшее образование
вообще, а обучение в ведущих бизнес�школах для
получения степеней МВА и PhD в частности,
стоят очень дорого (табл. 1), конкурсы на эти
программы всегда были высокими, а в посткри�
зисный период выросли значительно. При обыч�
ных для них в последние годы конкурсах в 20–
30 человек на место в докторантуре, для отбора
наиболее подготовленных применяются сложные
процедуры и анализируется творческая составля�
ющая предыдущей деятельности.

Таблица 1
Стоимость обучения по программе PhD

в некоторых ведущих бизнесQшколах мира

Источник: [12].

При столь высокой стоимости обучения в раз�
витых странах оно было бы недоступно для боль�
шинства соискателей диплома, если бы не суще�
ствовало гарантируемых государством систем гран�
тов, кредитов и субсидий. Почти исключительно
эти системы обслуживают только граждан своих
стран. Обычно кредиты предоставляются на срок
от 5 до 30 лет, в зависимости от условий кредита и
его размера. После завершения учёбы выпускники
имеют полугодовой перерыв, по окончании кото�
рого начинаются ежемесячные платежи.

Во всех развитых странах Запада кредиты на
обучение предоставляются на льготных условиях:
беспроцентные или под сравнительно небольшой
процент, но с условием возврата, которое выпол�
нить несложно в установленный договором срок
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при наличии постоянной работы. Субсидии и
гранты — беспроцентные и возврату не подлежат.

В США, например, действует система феде�
ральной помощи студентам всех уровней (Federal
Student Aid), состоящая из 5 программ, две из
которых предоставляют гранты обучающимся в
бакалаврате (Undergraduate) в размере от 4 тыс. до
5,5 тыс. долларов в учебный год (Federal Pell
Grant, Federal Supplemental Education Opportunity
Grant — FSEOG), две выдают гранты и тем, кто
продолжает учёбу в магистратуре, докторантуре
и т. д. (Teacher Education Assistance for College and
Higher Education Grant — до 4 тыс. долларов в год,
и Federal Work — Study — без ограничения сум�
мы помощи), и одна распространяется на быв�
ших военнослужащих, детей жертв терактов и др.
(до 5,5 тыс. долларов в год). Применяется также
5 кредитных программ, по которым кредит в не�
сколько десятков тысяч долларов может быть
выдан под 3,4–7,9 % годовых (Federal Perkins
Loans, William D. Ford Loans и др.); для малоиму�
щих категорий населения эти программы предус�
матривают и беспроцентные кредиты, что при�
равнивает их к грантам и субсидиям, но только в
гораздо большем размере.

В США и других западных странах всё шире
практикуется финансирование подготовки по про�
граммам МВА заинтересованными компаниями.

Иностранные граждане должны рассчитывать
в основном на собственные средства, хотя опреде�
лённые виды на будущее этих граждан (например,
высокая вероятность того, что после окончания
учёбы они будут добиваться гражданства или вида
на постоянное жительство) побуждают правитель�
ства развитых стран всё активнее расширять фор�
мы финансовой поддержки иностранцев. В США,
например, действует Международная кредитная
программа (The International Student Loan Program),
которая предоставляет кредиты на получение выс�
шего образования (не только в бакалаврате, но и в
магистратуре, докторантуре), однако только при по�
ручительстве гражданина или постоянного жителя
США (Lawful Permanent Resident).

Иностранные граждане могут также получить
кредит в Международном образовательном фи�
нансовом фонде (International Education Financial
Aid, USA), который действует на тех же услови�
ях, что и Международная кредитная программа.

На этих же направлениях действуют и
многочисленные частные фонды, выполняющие
подобные функции, но только применительно к
гражданам США. Объёмы их финансовых опера�
ций за годы кризиса резко сократились, и вслед�
ствие этого многим молодым людям пришлось
отменить свои планы поступить в ВУЗы или про�
должить учёбу. Указанные же международные
фонды объёмы своей работы не снизили, а по
некоторым направлениям (например, страны
Восточной Европы) даже увеличили.

В таком изменении вектора их действий про�
сматриваются два очень неприятных для этих
стран соображения: 1) стремление США привлечь
в свою страну как можно больше талантливой
молодёжи из славянских стран; 2) убеждённость
в том, что ухудшающаяся социально�экономи�
ческая ситуация в этих странах будет всё сильнее
«выталкивать» из них молодёжь.

Фактически те же задачи решает популярная
среди украинского и российского студенчества
программа Summer Workand Travel («Летняя ра�
бота и отдых»), которая проводится в соответ�
ствии с принятым в 1961 году законом «О взаим�
ных образовательных и культурных обменах», из�
вестном также как «Акт Фулбрайта�Хэйса» [13].
Характерна дата принятия этого документа —
разгар «холодной войны», — и понятна его дол�
говременная цель — ослабить противника через
умы и настроения молодёжи.

Сейчас уже очевидно, что основные идеи
закона реализованы: если в 1960�е и последую�
щие годы в США мощным потоком двинулась
молодёжь из стран так называемого соцлагеря
(поляки, болгары и др.), а в начале 1990�х годов
к нему примкнули «ручейки» из Прибалтики,
России, Украины и Белоруссии, то с середины
1990�х годов ручейки превратились в реки, вынес�
шие на чужбину примерно миллион молодых
людей, для абсолютного большинства из которых
она оказалась благодатной. Сейчас ежегодно ты�
сячи студентов и аспирантов в возрасте от 18 до
28 лет из России, Украины, Беларуси, Молдовы
приезжают в США в период летних каникул:
работают, отдыхают, а фактически — присматри�
ваются и выстраивают «коммуникации».

Кроме международных фондов, большинство
престижных бизнес�школ сами предлагают сту�
дентам (в том числе иностранным) частные кре�
диты во взаимодействии с различными финансо�
выми учреждениями, зачастую выступая и пору�
чителями. Многие кредиты на эти цели класси�
фицируются как субсидии, а это означает, что
проценты не начисляются, пока получатель обу�
чается в бизнес�школе.

Такое разнообразие форм и методов финансо�
вой поддержки людей, стремящихся получить пре�
стижное образование, свидетельствует о том, что
резкий рост спроса на интеллектуальные кадры как
новая тенденция на посткризисном рынке труда
уже обеспечивается растущим предложением. В
2011 году скорость сближения спроса и предложе�
ния ещё не будет оптимальной по финансовым
причинам, однако с конца года и в 2012 году, когда
«заработают» правительственные программы под�
держки образования и науки, принятые многими
развитыми странами, этот процесс уравновесится.

Под финансовыми причинами мы подразу�
меваем значительный рост кредитной задолжен�
ности, образовавшейся у студентов бакалаврата
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вследствие мирового кризиса (потеря работы сту�
дентами или их родителями, прекращение или
сокращение спонсорской помощи и т. д.). В
2008 году только в США 60 % студентов бакалав�
рата университетов и колледжей имели в среднем
задолженность по оплате за учёбу в размере
23 тыс. долларов [14]. По этой причине какая�то
их часть вынуждена была прервать учёбу (точных
данных пока нет, но эксперты определяют отток
в 12–15 %, или 1,2–1,5 млн. человек), следстви�
ем чего может стать снижение притока на после�
дующие уровни обучения (магистратура, аспи�
рантура, докторантура). Определённо известно,
что основной отток студентов по финансовым
причинам произошёл в колледжах. Университе�
ты же практически сохранили контингент, ис�
пользуя для поддержки студентов свои внутрен�
ние возможности (главным образом — это от�
срочка платежей вплоть до окончания учёбы за
счёт доходов от научной деятельности и привле�
чения средств из эндаумент�фондов; напомним,
что такими фондами — Endowment — располага�
ют только частные университеты и что их разме�
ры в крупнейших ВУЗах превышают 5 млрд. дол�
ларов, достигая даже 20 млрд. долларов) [15].

В силу финансовых причин возникла даже
весьма спорная идея сокращения срока обучения
на дневном отделении бакалаврата с сегодняшних
4�х лет до 3�х. Идею подали президент и правле�
ние University of Illinois (Chicago) после изучения
мнений студентов на этот счёт, которые хотели бы
уменьшить свои затраты на обучение и прожива�
ние в кампусе. Специалисты, однако, предостере�
гают от поспешности идти навстречу таким поже�
ланиям, поскольку не только ухудшится качество
подготовки, но, из�за чрезмерной перегрузки,
может пострадать и психофизическое состояние
студентов: им придётся взять досрочно много кур�
сов и отказаться от летних и зимних каникул.

Финансовые соображения студентов явно
вступают в противоречие и с фактической ситуа�
цией в реальной продолжительности их учёбы в
этом университете. Этот ВУЗ имеет два отделения:
в Urbana�Champaign (пригород Чикаго) и в самом
Чикаго; в первом за 4 года обучение заканчивают
64 %, а во втором — только 21 % студентов [16].
Предполагают, что при сокращении срока обуче�
ния (но не программы подготовки) ситуация с
выпуском только ухудшится. Следует заметить, что
подобные проблемы с выпуском имеют многие
университеты страны. Окончательное решение
отложено до осени 2011 года; если всё�таки идея
будет поддержана, то ускоренная программа будет
доступна студентам с 2011–2012 учебного года.

Довольно значительное увеличение спроса на
специалистов с современным образованием при
всё ещё высоком уровне безработицы в развитых
странах стало, с одной стороны, довольно неожи�
данным феноменом посткризисного рынка труда,

но, с другой — и сравнительно просто объясни�
мым: «старый» управленческий аппарат большин�
ства финансовых и производственных компаний,
а также государственных органов показал слиш�
ком низкую готовность, а в банковской сфере —
даже несостоятельность, — в предвидении послед�
ствий своих действий и в антикризисном управ�
лении; руководство многих компаний и весь их
менеджмент потеряли доверие партнёров, акцио�
неров, инвесторов; дискредитированными оказа�
лись и многие научные концепции, а также науч�
ные школы, готовившие кадры. Очевидно теперь,
что в силу пережитого «удара кризисом», общества
развитых стран несколько «прозрели», стало явно
меньше самоуверенности и бахвальства в оценке
системы; как следствие — изменился и взгляд на
необходимые качества специалиста.

Мы полагаем, что из этой новой тенденции
на рынке труда вполне логично вышло её, уточ�
няющее характер спроса, развитие в виде нового
взгляда на роль точных наук в подготовке специаX
листов. Констатация увеличения спроса на совреX
менных специалистов — неконкретна, потому что
не выражает сущностные представления о харак�
тере их «новизны», «свежести», «современности».
Конкретными, желаемыми, востребованными ка�
чества этих специалистов становятся лишь при
разъяснении того, что, какие базовые науки, метоX
дологии должны стать фундаментом их подготов�
ки. Если специалисты в области экономики, фи�
нансов, маркетинга, менеджмента могут рассуж�
дать общими «правильными» категориями, но не
умеют решать задачи выбора оптимальных дей�
ствий в сферах своей ответственности; если ана�
литик (по должности) не умеет количественно
прогнозировать изменение спроса и риски; если
эксперт пользуется только безликими категория�
ми «хорошо» или «плохо», но не может оценить в
цифрах резервы, упущенные выгоды и возможно�
сти, то всё это значит, что их неправильно учили,
и сути дела совершенно не меняет тот факт, что
диплом получен «сегодня». Так называемые гумаX
нитарные специальности и в развитых странах дав�
но стали «прибежищем» для «не любящих» точные
науки, «вздрагивающих» при упоминании матема�
тики и считающих, что главное в этих специаль�
ностях — умение говорить правильные вещи. Даже
общий взгляд на учебники, по которым их учат,
свидетельствует о том, что их цель — вбить в го�
ловы догмы, а не научить считать, анализировать,
оценивать, выбирать, прогнозировать.

«Прозрение» относительно негодности та�
ких методов подготовки и профнепригодности
«гуманитариев» для управления современной
экономикой наконец�то вывело давнюю дискус�
сию о роли точных наук, и прежде всего мате�
матики в обучении «гуманитариев», в плоскость
практических действий. Сферой переосмысле�
ния и критического анализа стала вся цепочка
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формирования будущего специалиста — от сред�
ней школы до университета. Причиной транс�
формации общественных взглядов на проблему
стало вызревшее, наконец, понимание особой
роли в современных условиях технических спе�
циалистов (инженеров) и специалистов других
категорий, владеющих методологией точного ко�
личественного анализа. Потребность в них резко
увеличилась в производственных компаниях (что
естественно), а также в финансовом секторе и в
госуправлении. Этот факт определил сущность
второго нового признака в изменении характера
спроса на рынке труда. Удовлетворение этого
специфического спроса в разных странах потре�
бует далеко не одинакового времени.

В большинстве европейских стран и в неко�
торых странах Азии (Япония, Индия, Китай, Син�
гапур и др.) школьная система отличается особым
акцентом на изучении естественнонаучных дис�
циплин, среди которых традиционно сильное ме�
сто занимают точные науки. Показателем их ус�
пешности в этом направлении являются резуль�
таты всевозможных международных олимпиад, на
которых школьники этих стран значительно опе�
режают своих сверстников из тех стран (в их чис�
ле США), где чрезмерная «демократизация»
школьных программ доведена до абсурда, а закан�
чивающие школу выходят, по сути, неучами. Стра�
ны, которые имеют явное преимущество в есте�
ственнонаучной подготовке молодого поколения
граждан, гораздо быстрее и эффективнее реализу�
ют новую тенденцию спроса на рынке труда, смо�
гут раньше других совершить рывок в глобальном
конкурентном соперничестве. Другим потребуют�
ся сверхусилия и немалые финансовые затраты для
того, чтобы преодолеть отставание.

Во всех случаях, когда дело касается проблем
развития стран Первого мира, в первую очередь
обращают внимание на характер этих проблем в
США. На первый взгляд, проблемы школьного
образования — сугубо внутренняя забота любой
страны. Но даже такие проблемы лидера глобаль�
ного мира выходят за его национальные рамки,
потому что многих волнуют методы, какими ли�
дер собирается их решать. Например, лидеров
успешно развивающихся стран не может не бес�
покоить активность американских компаний по
линии «переманивания» талантливой молодёжи
для продолжения учёбы в университетах США и
последующей работы в компаниях страны.

Америка целенаправленно реформирует свою
иммиграционную политику, чтобы облегчить пе�
реезд в страну инженеров, учёных прикладных
специальностей, математиков, учителей по есте�
ственным наукам и других специалистов, интел�
лектуальный потенциал которых заранее изуча�
ется и оценивается. Нет сомнения, что Америка
приложит все силы, чтобы решить в кратчайшее
время и проблему резкого возросшего спроса на

высокоинтеллектуальную рабочую силу, но мно�
гих за её пределами глубоко волнует — не про�
изойдёт ли это за их счёт, не снимет ли Америка
«сливки» (как это делалось до сих пор) фактичес�
ки даром? Для таких тревог оснований более чем
достаточно, и грустный парадокс реального мира
состоит в том, что Америку за такую политику
нельзя обвинить (нет такого прецедента в меж�
дународном праве) и её невозможно заставить
отказаться от такой политики (по той причине,
что в этой политике нет насилия, а доброволь�
ный переезд в США граждан других стран — это
их добровольный выбор).

Общеизвестный факт, что Америка располага�
ет лучшими университетами планеты, не вызывает
эйфории во властном, научном и бизнесовом ис�
теблишменте страны. Во многих заявлениях их
представителей всё чаще признаётся: математичес�
кая отсталость США вредит экономике. Нацио�
нальная Академия Наук США пришла к выводу, что
научное и технологическое лидерство страны нахо�
дится под угрозой: американские учителя матема�
тики хуже образованны по сравнению с их колле�
гами в индустриально развитых странах мира [17].

Национальное управление по науке (NSB)
констатирует: в конце 2007 года США занимали
17�е место в мире по числу студентов, специали�
зирующихся в области точных наук, а 30 лет на�
зад были в первой тройке [17]. Влиятельный кон�
сультативный орган правительства «Комиссия по
делам профессионалов в сфере науки и техноло�
гии» опубликовала доклад «Политика и Рабочая
Сила в Сфере Науки и Технологий», в котором
признала, что без притока профессионалов в
научно�технические отрасли Америка не сможет
обеспечивать экономический рост, безопасность
и высокие стандарты жизни [17].

Программа международной оценки учащих�
ся (Programma for International Student Assessment)
в феврале 2011 года обнародовала результаты сво�
их тестов: у китайцев — наивысшие баллы по
всем предметам; США — на 17�ом месте по чте�
нию, на 23�ем по естествознанию и на 31�ом по
математике. Госсекретарь США по вопросам об�
разования (Министр образования) Арни Дункан
отреагировал на это сообщение мужественно и
честно: «Я знаю, скептики будут оспаривать ре�
зультаты, но я признаю данные точными. Мы не
можем уклониться от ответа и признаём горькую
правду. Мы проиграли. Мы лузеры. Точка» [18].

Категоричные оценки ситуации в системе
школьного образования дают влиятельные СМИ
и авторитетные учёные. В статье «How to Fix Our
Schools» журнал «Time» констатировал, что Аме�
рика десятки лет безрезультатно пытается улуч�
шить систему своего школьного образования и
что её образовательная система сегодня «мало
функциональная, неисправно действующая»
(«America’s malfunctioning education system»), хотя
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с 1971 года затраты на образование удвоились и
превышают их во всех странах мира [19].

Общественность неоднозначно оценивает
правительственные программы реформирования
школы, которые вводились прежней админист�
рацией США (No Child Left Behind — «Ни один
ребёнок не отстал») и осуществляются нынешней
(Race to the Top — «Гонка за первенство»), по�
скольку считает их попыткой сделать власть бю�
рократии над образованием абсолютной. Бес�
платность государственного школьного образова�
ния, — считают специалисты, — не может быть
основанием для навязывания школам составлен�
ных чиновниками стандартов, для увязывания
зарплаты учителей с успешностью их учеников,
для формализации процедур всевозможных тес�
товых контролей и т. д. Такое «реформирование»
оставляет в стороне проблему отставших от ус�
пешной европейской практики концепций и ме�
тодик образования, методов развития творческой
индивидуальности ребёнка и т. д. [20].

Высшая бюрократия от образования ставит
вне закона многие альтернативные формы обу�
чения детей, которые с 2000�х годов доказали
свою эффективность, но всё ещё применяются в
крайне ограниченном количестве, и то — благо�
даря настойчивости родителей, которые считают,
что государственная школа находится в кризисе
(таких сейчас, по опросам, — 65–67 %), а потому
государство должно не мешать, а поддерживать
альтернативные Charter schools (Чартерные шко�
лы), Magnet�schools (Магнет�школы) и другие
формы, в которых успешность учащихся выше
благодаря применению европейских методик и
усиленной подготовке по естественным наукам,
особенно — математике [21].

Заметим, что эти новшества в американскую
систему школьного образования привнесли глав�
ным образом выходцы из бывшего СССР и нынеш�
них постсоветских стран — России и Украины.
Важно и другое — несмотря на сопротивление
бюрократии, школы нового типа множатся прежде
всего в главных мегаполисах страны — Нью�Йор�
ке, Чикаго, Бостоне, Лос�Анджелесе и других, где
дислоцируются ведущие университеты, научно�
исследовательские институты, высокотехнологич�
ные компании, в составе персонала которых зна�
чительную часть составляют бывшие граждане во�
сточноевропейских стран. Не принимая дух и стиль
традиционной американской школы, они всячес�
ки поддерживают новаторские направления; не
исключено, что такое подвижничество бывших
граждан главного противника реально поможет
Америке и в деле обновления её школы.

Движение в этом направлении усиливается и
со стороны университетов, которые не могут бе�
зучастно наблюдать за бесплодными попытками
властей реформировать среднюю школу (есть
определённая аналогия с украинской ситуаци�

ей — недоработки школы вынуждены компенси�
ровать ВУЗы, подстраивая учебные программы 1–
2 курсов по фундаментальным предметам для
«подтягивания» нового пополнения). Универси�
теты сами создают что�то вроде наших подгото�
вительных отделений, шефствуют над многими
школами, участвуют в подготовке учебников и
учебных пособий по математике, физике и дру�
гим точным наукам [22]. Задача облегчается и тем,
что во многих из них ведущими профессорами ра�
ботают учёные из постсоветских стран. (В США
можно услышать шутку, похожую на правду: «Что
такое американский университет? Это заведение,
в котором русский профессор обучает математи�
ке китайских студентов»).

Исследователи проблем высшей школы и
системы общего образования отмечают, что
вследствие некачественной подготовки школьни�
ков по математическому циклу многие из них,
заканчивая High School, выбирают преимуще�
ственно гуманитарные специальности в колле�
джах и университетах. В результате за последние
20 лет конкурсы на эти специальности значитель�
но выросли, а спрос на технические и другие
«математизированные» специальности ещё более
существенно снизился.

Отмечается также, что огромный ущерб стра�
не нанесла политика outsourcing — вывод крупны�
ми корпорациями своих производственных пред�
приятий за рубеж: потребность в инженерно�тех�
ническом персонале резко сократилась, наборы
на инженерные специальности в ВУЗах соответ�
ственно уменьшились, мотивации к серьёзной
подготовке по точным наукам у школьников по�
чти исчезли [23]. Получается, что своекорыстие
монополий и недальновидность власти нанесли
Америке двойной удар: один — в виде потери ра�
бочих мест и безработицы, она уже ощутима в
полной мере; другой — в виде подрыва базы вос�
производства интеллектуального потенциала, он
аукнется в полную силу позже.

Есть, однако, у американцев надежда, что
этот удар удастся смягчить: во�первых, общество
уже не поддерживает политику производственно�
го outsourcing, что вынудило корпорации факти�
чески от неё отказаться; во�вторых, сокращают�
ся масштабы оффшорного outsourcing, при котором
заказы на создание программного обеспечения
компании США размещали в Индии, Китае,
Украине, России, то есть в странах с дешёвой
рабочей силой, но одновременно они растут внут�
ри страны, способствуя развитию софтверного
бизнеса в США и соответственно, — увеличению
потребности в технических специалистах.

Всё это происходит, конечно, не потому, что
крупный капитал вдруг «проникся патриотиз�
мом»: и капитал, и государство столкнулись с
фактом угрозы потери гораздо большего, чем
«быстрая» прибыль на дешёвом труде в слабых
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странах, — лидерства в глобальной конкуренто�
способности. Первый тревожный звонок такой
опасности — дефицит интеллектуальных кадров
в наукоёмких и высокотехнологичных сферах
экономики — уже оборачивается тем, что компа�
нии в этих сферах не могут на полную мощность
использовать свой потенциал роста.

Отсюда — многие признаки нервозной по�
спешности власти и капитала для изменения тре�
вожных тенденций: усиление функции государ�
ственного регулирования внешнеэкономической
деятельности национальных компаний, пересмотр
некоторых позиций налогового законодательства
в части операций компаний за рубежом, приня�
тие программ реформирования средней школы,
намерение федеральной власти помочь админис�
трациям штатов нанять 100 тыс. учителей матема�
тики, выделение многомиллиардных ассигнова�
ний на нужды образования, науки, финансовую
поддержку студенчества, пересмотр ограничитель�
ных принципов иммиграционной политики и т. д.

Истеблишмент США начал понимать, что в
глобальном соперничестве значительно укрепи�
лись противостоящие силы в лице ведущих
стран Западной Европы, Японии, Китая, кото�
рые не приняли американскую политику
outsourcing и сберегли цельность своих отрасле�
вых и научно�производственных комплексов (а
Китай использовал эту политику к своей пользе),
не имеют столь серьёзных, как США, проблем в
общеобразовательной школе и потому могут
направить ресурсы на её дальнейшее качествен�
ное улучшение для воспроизводства задела на
будущее. В то же время анализ многих исследо�
ваний приводит к выводу, что в этой ситуации
не следует искать какие�то трагические призна�
ки упадка, потери лидерства и так далее — не�
сопоставимость ресурсов глобальных игроков
мировой экономики настолько велика, что при
неизбежном усилении конкуренции на всех
рынках победитель известен заранее (по край�
ней мере, в обозримой перспективе).

Выводы. На посткризисном рынке труда обо�
значились тенденции довольно значительного
роста спроса на рабочую силу, подготовленную для
решения широкого круга интеллектуально гораз�
до более сложных, чем до кризиса, задач управле�
ния и воспроизводства научно�технологических
инноваций. Развитые страны не в одинаковой
мере оказались готовыми обеспечить этот спрос
своевременным и качественным предложением, в
связи с чем в каждой ведётся работа по реформи�
рованию и качественному совершенствованию
систем подготовки национальных кадров. Дефи�
цит времени в решении этих задач вынудит неко�
торые из развитых стран активизировать процес�
сы научно�технической иммиграции.
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УДК 339.92 В. К. Антошкин

МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Анотація. Досліджено політику і практику контролю корупційних схем у держуправлінні, фінансах та
бізнесі, а також механізми їхньої протидії, що застосовуються міжнародними організаціями і регулятораX
ми розвинених країн.

Ключові слова: корупція, антикорупційна політика, глобалізація.

Summary. The article researches the Policy and the practice of corruption schemes control in a state management,
finance and business, as well as mechanisms of their antiXused by international organizations and regulators in developed
countries.

Key words: corruption, corruption policies, globalization.

Постановка проблемы. Один из позитивных
результатов мирового финансового кризиса состо�
ит в том, что международные организации и госу�
дарства — регуляторы развитых стран — занялись
тотальным контролем коррупционного движения
финансового капитала в его многообразных про�
явлениях: уход от налогообложения путём разме�
щения в «налоговых гаванях», вывод огромных
капиталов в оффшоры, «отмывание» доходов от
незаконной деятельности путём перевода их в
банки других стран и последующая их легализа�
ция в экономики этих стран, преступные сговоры
с таможенными структурами, взяточничество при
совершении международных контрактов, расхи�
щение международной финансовой помощи гос�
чиновниками стран�получателей и т. д.

Все эти и другие подобные схемы осуществ�
ляются при содействии, а в некоторых случаях —
и возглавляются официальными лицами из
структур государственного управления, силовых
структур и финансовых учреждений, в связи с чем
уровень их опасности очень высок. Проблемы
отслеживания всей цепочки коррупционных вза�
имосвязей, контроля финансовых потоков и про�
тиводействия их переходу в опасное для государ�
ства качество стали исключительно актуальными.

Цель статьи — показать на конкретных приме�
рах сущность антикоррупционной политики, а так�
же исследовать механизмы её осуществления разви�
тыми странами и международными организациями.

Изложение материалов исследования. По мере
глобализации коррупция как никогда сильно «за�
ражает» государственную жизнь, бизнес и между�
народные отношения. В итоге тормозится эконо�
мическое развитие, ослабляются демократические
институты, усиливается атмосфера безнаказанно�
сти. В совокупности эти факторы подрывают до�
верие общественности к правительствам.

Эксперты считают, что наиболее серьёзные
опасности на международном уровне, порождае�
мые взятками и подкупом чиновников, в насто�
ящее время связаны с программами помощи,

составляющими десятки миллиардов долларов в
год (более 50 млрд. долларов в год на эти цели
выделяют только США), и сделками, заключае�
мыми транснациональными корпорациями на
многократно большие суммы.

Эти опасности являются лишь вершиной
«коррупционного айсберга», который скрывает�
ся в национальных системах экономики и управ�
ления. Поскольку в современных условиях мак�
симальные относительные уровни коррупции и
теневой экономики отмечаются в странах Тре�
тьего мира и развивающихся, международные
финансовые организации и регуляторы развитых
стран (Первый мир) стали гораздо тщательнее
отслеживать проявление коррупции в контактах
бизнеса своих стран с контрагентами противо�
положного экономического мира (хотя это со�
всем не значит, что они ослабили контроль вза�
имодействия банков, бизнеса и физических лиц
стран Первого мира).

Международные банки развития во главе со
Всемирным Банком добились в последние годы
заметных успехов в очищении своей деятельнос�
ти, внося в «чёрный список» частных подрядчи�
ков, признанных виновными во взятках, связан�
ных с банковскими проектами. В 2010 году Все�
мирный Банк и четыре других банка развития
запустили «инициативу сквозных запретов», по
которой подрядчик, включённый в «чёрный спи�
сок одним из банков, может быть подвергнут
санкциям со стороны других.

Повышенное внимание к этой проблеме на�
блюдается со стороны правительственных и об�
щественных структур. Официальные лица, уча�
ствующие в крупных международных встречах
(президенты и премьер�министры стран, мини�
стры финансов и др.), заявляют о решимости
претворить антикоррупционные обязательства в
действия, так как ставки против незаконного
вывоза капитала, взяток, подкупа и хищений
неизмеримо возросли. Причём этот рост почти
адекватен расширению зон взаимодействия стран
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и увеличению открытости в экономическом со�
трудничестве с развивающимися странами.

«Группа двадцати» ведущих экономик (G20)
на совещании своих лидеров в Сеуле (ноябрь
2010 года) одобрила план действий по борьбе с
коррупцией и незаконным вывозом капитала,
предусматривающий реализацию Конвенции
ООН против коррупции (ЮНКАК), исполнение
законов, содержащих конкретные определения
подкупа иностранных чиновников и механизмы
наказания, и другие мероприятия.

Правительства добиваются большего про�
гресса в борьбе с коррупцией, заключая между�
народные конвенции, принимая национальные
законы и учреждая антикоррупционные органы.
Но в Сеуле широкая и представительная группа
стран решила усилить борьбу путём взаимного
давления и другими средствами.

Одновременно с группой G20 состоялось за�
седание министров финансов стран Азиатско�Ти�
хоокеанского экономического сотрудничества, на
котором были приняты собственные обязательства
в части коллективных действий против коррупции,
нелегальной торговли и контрабанды.

Следует заметить парадоксальные аспекты в
результатах этой борьбы: если в развитых стра�
нах уровень теневой криминальной экономики,
включая коррупцию по крайней мере не повы�
шается и составляет даже в посткризисный пе�
риод от 8 до 15 % годового ВВП, а во многих
развивающихся странах, включая постсоветские,
растёт от устойчивой отметки 55–60 %, то уровень
борьбы с этими явлениями различается в них ещё
в большей степени. Как правило, в организаци�
онных мероприятиях международных структур
официальные представители многих развиваю�
щихся стран даже не участвуют.

Особую тревогу в связи с этим выражают об�
щественные активисты ряда международных не�
правительственных организаций. Методы их рабо�
ты разные. Так, Transparency International, между�
народная правозащитная организация, ежегодно
публикует рейтинги коррупции во всех странах
мира, одновременно предлагая им самим бороть�
ся с коррупцией, используя методику расчёта рей�
тинга, разработанную этой организацией [1].

Фактически такую же цель — привлечь вни�
мание правительств, бизнеса и общественности
к болевым проблемам своих стран — преследуют
международные агентства, составляющие различ�
ные другие рейтинги: глобальный рейтинг конкуX
рентоспособности (Всемирный экономический
форум, Швейцария), рейтинг экономических своX
бод (Heritage Foundation и газета Wall Street
Journal, США), рейтинг лёгкости ведения бизнеса
(Всемирный Банк, International Finance Corporation),
индекс инвестиционной привлекательности (Ев�
ропейская бизнес�ассоциация, ЕБА), индекс проX
стоты процедур уплаты налогов (Всемирный

Банк) и др. Другое дело, что не всем нравится
смотреть в это «зеркало», а иные склонны подо�
зревать составителей рейтингов в намерениях
«унизить» страны, занимающие, согласно рей�
тингам, непочётные места в мировых сравнени�
ях. Такая обструкция, конечно, не отменяет фун�
кцию «зеркала» как отражающего прибора.

Полезной активностью отличается и регуляр�
ная Международная антикоррупционная конференX
ция (IACC). На последнем своём заседании в
Бангкоке в ноябре 2010 года активисты IACC
поддержали принятый группой G20 план как
«серьёзное продвижение и значимую реакцию на
нынешний кризис» и рекомендовали правитель�
ствам усилить давление на транснациональные
корпорации, многие из которых так называемый
«коррупционный налог» вводят даже в свои фи�
нансовые балансы [2], разумеется, под более бла�
говидными названиями (например, «затраты на
изучение правовой среды» и вполне банальные
«представительские расходы»).

Транснациональные корпорации, которые
прежде считали обычным делом подкуп государ�
ственных чиновников ради получения контрактов,
теперь, по словам экспертов, действуют осторож�
нее. Чувствуя контроль и давление, некоторые меж�
дународные компании приняли программы по со�
блюдению норм и надзору (показывая тем самым,
что высший менеджмент не имел отношения к
коррупционным деяниям «нижних» структур ком�
паний, а всего лишь «плохо их контролировал»).
Корпорация Siemens AG (Германия), которая всего
несколько лет назад подвергалась санкциям за свою
роль во всемирном коррупционном скандале, объе�
диняет силы с конкурентами, следящими друг за
другом при заключении деловых контрактов [2].

Соединённые Штаты, Германия и Италия при�
меняют против корпоративной коррупции жёсткую
тактику, предусмотренную антикоррупционными
правилами Организации экономического сотрудни�
чества и развития (ОЭСР) и требуемую нацио�
нальными законами. К этим странам в 2011 году
примкнёт Великобритания, где готовится к приня�
тию жёсткий антикоррупционный закон. В нём, в
частности, по аналогии с США, будет предусмот�
рен более эффективный механизм организацион�
ной, разведывательной, розыскной координации
национальных органов с Интерполом и между со�
бой, обмена базами данных, передачи дел подозре�
ваемых в национальные и международные суды,
экстрадиции преступников и т. д.

Опыт США в противодействии интернацио�
нальной коррупции привлекает всё больше внима�
ния заинтересованных стран, особенно в свете не�
давних успешных расследований финансовых ма�
хинаций швейцарского банка UBC («прятавшего»
многомиллиардные суммы от налогообложения,
вывезенные из США, Германии, Франции и дру�
гих стран). Под угрозой опасных для него санкций
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банк был вынужден раскрыть всю затребованную
соответствующими национальными органами ин�
формацию о счетах фигурантов�преступников.

Однако ряд других стран и их транснацио�
нальные компании всё ещё неохотно исполняют
правила ОЭСР, а Китай и другие развивающиеся
страны даже не участвуют в конвенции ОЭСР
против взяток. Активисты организации IACC
прямо заявляют, что на национальном уровне
слишком «комфортные» отношения между госу�
дарственными чиновниками и крупным бизнесом
создают коррупционный потенциал, разрушить
который удаётся лишь иногда, под угрозой невы�
годных этим странам последствий, например, в
виде лишения международной помощи (заметим,
однако, что хотя, например, в американских пра�
вилах помощи зарубежным странам есть увязка
условия её получения с успешностью антикорруп�
ционной работы их правительств, США, из со�
ображений политической выгоды, продолжают
давать большие деньги «на укрепление демокра�
тии» многим странам с диктаторскими режима�
ми и почти всем постсоветским странам, несмот�
ря на запредельный уровень коррупции в них).

Практически безуспешно Конференция
IACC пытается противодействовать коррупции в
сфере государственных закупок за рубежом (из�
вестно, насколько коррупционно ёмкой эта сфе�
ра является в России и Украине). Если на такие
Конференции удаётся вызвать представителей
государств и уполномоченных проводить закуп�
ки компаний, то их неконструктивная грызня
друг с другом во взаимных обвинениях в корруп�
ции сводит обсуждение проблемы к балагану.
Таким образом, если транснациональные корпо�
рации всё чаще попадают под усиливающийся
контроль, то государственные чиновники многих
развивающихся стран всё ещё не ощущают стро�
гого общественного контроля.

Должностные лица таких стран используют
несовершенство законов (или фактическое их от�
сутствие), безволие властей (или их показную го�
товность бороться с коррупцией), непрозрачные
бюджетные процессы, ограничивают доступ даже
международных контролёров к правительственным
данным, чтобы способствовать переводу нелегаль�
ной, и даже легальной, прибыли в «налоговые убе�
жища» и в финансовые системы западных стран.
Организованная преступность, поддерживаемая
коррупцией, проникла в легальную экономику,
расширяя коррупционный потенциал в таких мес�
тах, где прежде с этим не было больших проблем.

Неправительственная группа Global Financial
Integrity (GFI) сообщает, что ежегодно из разви�
вающихся стран в развитые государства перечис�
ляются доходы от преступной деятельности, ук�
лонения от налогов и коррупции, исчисляемые
суммой в один триллион долларов [2]. Развёрнутая
информация показывает, что особую активность

в этом процессе демонстрируют постсоветские
страны, в том числе Украина.

Эксперты GFI отмечают, что в 2008 году,
когда резко «обвалилась» национальная валюта и
сократились резервы Национального банка Ук�
раины, были зафиксированы массовые финансо�
вые интервенции с её стороны в банки крупней�
ших западных стран, в основном США и Вели�
кобритании [3]. Значительную часть этого отто�
ка составил криминальный капитал; судить об
этом можно на основании того, что перемещение
капиталов легальной экономики в «законные»
оффшоры хотя бы в какой�то мере контролиро�
валось государственными структурами и, по раз�
ным данным, было в пределах 20 млрд. долларов
[3]. Примерно такую же сумму приращения ка�
питалов традиционных для украинского бизнеса
оффшоров называет ЕБРР в отчёте за 2008 год [3].

По ориентировочным данным экспертов GFI,
только на европейском направлении переток капи�
талов со стороны Украины был не менее 25–
27 млрд. долларов; разница в 5–7 млрд. долларов
совсем не означает, что это и есть максимум резуль�
тативности коррупционно�криминального «тру�
да» — нельзя сбрасывать со счетов и курьерскую до�
ставку наличности, которая в конечных пунктах не
запускается немедленно в легальный оборот.

Несмотря на то, что о точных размерах фи�
нансового грабежа Украины при посредничестве
госкоррупции как в 2008 году, так и в последую�
щие два года можно судить только по противоре�
чивым экспертным оценкам, очевиден факт: с
2008 года опасно выросла зависимость страны от
зарубежных кредитов и резко сократилась воз�
можность приобретать необходимые экономике
и населению товары за рубежом. Из�за этого в
2009 году сальдо внешнеэкономического балан�
са стало «нулевым». Возможно, это был хороший
знак — нужно форсировать внутреннее производ�
ство дефицитных товаров, но решать эту задачу
при безденежье государства было невозможно, и
круг замкнулся; пришлось просить взаймы у
МВФ, Евробанка, российского ВТБ и др. Это
лишь один пример «неоценимой помощи» наци�
ональной коррупции отечественной экономике.
При сопоставимости ежегодных кредитов с кри�
минальным вывозом капитала хорошо видна ко�
личественная величина этой «помощи».

Правительственные структуры западных стран,
контролирующие экспортно�импортные операции
национальных компаний с украинскими контра�
гентами и периодически «отлавливающие» пре�
ступников из числа своих граждан, по размеру
ущерба, который они наносят своей стране, ори�
ентировочно оценивают ущерб, который наносят
их «коллеги» Украине, — 11,5–12,5 млрд. долларов
в год. В 2009 году госбюджет из�за неверного обо�
значения таможенной стоимости и неправильной
классификации товаров потерял, согласно данным
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СБУ, 50–60 млрд. грн., или 6,25–7,5 млрд. долла�
ров (по курсу 8 грн. за доллар) [4].

Таким образом, разница в 5,25–5 млрд. дол�
ларов является коррупционным «наваром» длин�
ной цепочки фигурантов: от высоких должност�
ных лиц страны до рядовых сотрудников тамо�
жен, «крышующих» откровенную контрабанду,
когда товары ввозятся без какого�либо оформле�
ния и уплаты сборов и пошлин.

С этим беспределом внутри страны Запад
помогает Украине бороться, чем может — инфор�
мацией (которая неизвестно куда пропадает), а
также щедрыми денежными субсидиями «под
прогресс и развитие демократии» (из своей каз�
ны США, например, выделили Украине на
2011 год 124,4 млн. долларов — значительно боль�
ше, чем другим постсоветским «бедным» стра�
нам — Грузии — 90,1 млн. долларов, России —
68,7 млн., Армении — 45,2 млн., Молдове —
22,7 млн., Беларуси — 14 млн. [5]).

Однако наблюдатели из Государственного
департамента США и неправительственных орга�
низаций USAID, Freedom House, Heritage
Foundation и Democracy Index (каждая — по сво�
ему направлению контроля) отмечают многочис�
ленные случаи коррупции в процессе распреде�
ления этих средств [5]. Теперь они задумывают�
ся, как сделать эту помощь адресной. Однако
реалистичные эксперты понимают, что это невоз�
можно, а потому считают такую «помощь» (не�
известно кому) бессмысленной и ненужной.

В комментариях по поводу низких мест Укра�
ины в многочисленных рейтингах эксперты орга�
низаций�разработчиков этих рейтингов отмечают,
что они неприличны для такой крупной страны и
являются в значительной мере следствием тоталь�
ной коррупции, некачественной законодательной
базы и «очень плохого соблюдения» даже такой
базы [6], то есть правящему истеблишменту госу�
дарства даются прямые рекомендательные сигна�
лы относительно построения антикоррупционной
политики и механизмов её реализации.

Всемирный Банк, Международный валют�
ный фонд, МБРР, США и другие развитые стра�
ны пытаются отслеживать, изымать и возвращать
активы, похищенные коррупционерами и крими�
нальным бизнесом как своих, так и развиваю�
щихся стран, хотя при безучастном отношении
последних к этой проблеме делать это «благое»
дело довольно трудно: количество хитроумных
(«интеллектуальных») схем противоправной дея�
тельности и число их участников множатся с
непостижимо высокой скоростью. Но организа�
ция Global Witness, специализирующаяся в отсле�
живании коррупционных схем при использова�
нии международной помощи развивающимся
странам, и другие группы оказывают давление на
правительства западных стран, призывая их де�
лать в этом направлении значительно больше.

В 2010 году Global Witness опубликовала в
крупнейших СМИ западных стран серию изоб�
личающих докладов о причастности к коррупции
в области финансов, недвижимости и в других
секторах крупных госслужащих восточноевро�
пейских, азиатских и африканских стран; речь
идёт о привлекательных секторах экономики раз�
витых стран, в которые «вложились» крупные
чиновники «бедных» стран (при этом доклады не
затрагивают приобретения престижной недвижи�
мости, спортивных команд, дорогих яхт и так
далее богатыми людьми из этих стран, полагая,
видимо, что при их «легитимных» доходах такая
роскошь вполне позволительна).

Большинство антикоррупционных групп и
организаций считают, что с коррупцией надо
бороться прежде всего у её истоков. Именно
поэтому наиболее часто звучат их призывы доби�
ваться в особо подверженных коррупции странах
бюджетной прозрачности и государственной по�
дотчётности. Особенно в странах, богатых ресур�
сами, и в странах с сырьевой экономикой.

Уместно будет заметить, что применительно
к таким группам и организациям, как Global
Witness, Heritage Foundation и других, правильнее
употреблять определение «так называемые непра�
вительственные». На самом деле, огромные мас�
штабы их международной деятельности не могут
обходиться без прямой или косвенной поддержки
государств и бизнеса [7]. Возникает вопрос отно�
сительно цели «маскировки» этих организаций под
«неправительственные». Ответ находится в облас�
ти политики и дипломатии: в такой деликатной
сфере, как борьба с коррупцией госслужащих (или
соблюдение прав человека, экономические свобо�
ды и т. д.), далеко не всегда возможны или допу�
стимы выступления с критикой официальных лиц
одних государств официальными лицами других.
Лишь в самых крайних случаях, когда возможно�
сти так называемых «неправительственных» орга�
низаций исчерпаны, дипломатия заменяется рез�
кой риторикой на правительственном уровне. Та�
кой «чести» Украина ещё «не удостаивалась», но
уважающая себя власть должна понимать и «язык»
перманентно низких рейтингов: с подобными
странами сложно прогнозировать взаимодействие
в решении глобальных задач декриминализации
экономики, сохранения и воспроизводства интел�
лектуального потенциала, взаимопомощи; с ними
опасаются иметь дело инвесторы.

Структурные особенности украинской эконо�
мики, в частности, основных её экспортных отрас�
лей, требуют от властей и бизнеса страны гораздо
большего внимания к международным усилиям по
снижению уровня коррупции и тенизации в горно�
добывающей, металлургической и других сопря�
жённых с ними сферах экономики. Международ�
ным коалициям и партнёрствам — таким как Меж�
дународное бюджетное партнёрство, Инициатива
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прозрачности в добывающей промышленности
(EITI) и компания Publish What You Pay, призыва�
ющая публиковать данные о платежах, — удалось
добиться, чтобы некоторые развивающиеся страны
с большим удельным весом добывающей промыш�
ленности в своей экономике начали приоткрывать
правительственные данные статистики. Эти орга�
низации намерены ещё больше сделать для того,
чтобы нефтяные, газовые и другие правительствен�
ные доходы направлялись на финансирование про�
ектов развития, вместо того, чтобы обогащать от�
дельных лиц или группы, находящиеся у власти.

Эксперты предвидят значительную активиза�
цию антикоррупционных расследований, прово�
димых международными организациями и фонда�
ми, в связи с принятием в США закона о финан�
совой реформе. Одна из ключевых норм закона
обязывает все зарегистрированные в Соединённых
Штатах нефтяные, газовые, горнодобывающие и
металлургические компании публиковать сведения
об уплате налогов по странам. В 2011 году закон
вступит в силу, и эта его норма распространится
на большинство крупнейших компаний мира.
Учитывается также высокая степень координации
в унификации антикоррупционного законодатель�
ства развитыми странами, в связи с чем аналогич�
ные законы в течение 2011 года будут приняты в
большинстве из них, что сделает их усилия по
борьбе с криминальной и коррупционной деятель�
ностью более результативными.

Выводы. Главная особенность международ�
ной системы контроля и противодействия кри�
минальной и коррупционной деятельности про�
изводственных, торговых компаний, финансовых
учреждений и физических лиц состоит в высоком
уровне взаимных требований сотрудничающих
стран к чистоте разнообразных операций, прово�
димых резидентами и нерезидентами. Взаимные
требования — это расширительное понятие, со�
стоящее из многих элементов: унификация антиX
коррупционного законодательства в принципиаль�
ных положениях, касающихся дефиниций, то
есть одинакового определения сути преступле�
ния, характера обязательных действий стран при
их установлении, перечня посредников при про�
ведении расследований (например, Интерпол) и
т. д.; обмен базами данных при возникновении по�
дозрений, при проведении отдельными странами
текущего контроля, а также технология передачи
информации, включая правила секретности; усX
тановление порядка экстрадиции подозреваемых
для проведения судебных процедур на террито�
рии пострадавшей от их действий страны; опреX
деление вида судов над подозреваемыми (нацио�
нальные или международные); установление виX
дов санкций к странам, их компаниям и физичес�
ким лицам, не соблюдающим взаимные обяза�
тельства по противодействию коррупции или
потворствующим ей.

Важную роль в этой системе выполняют мно�
гочисленные, формально называющиеся неправи�
тельственными, организации, группы, фонды,
аналитические центры, имеющие международный
статус антикоррупционных. Фактически же они
являются «глазами» и «ушами» правительств, за�
конодательных органов, разведывательных струк�
тур и даже политических партий, собирающих
огромные массивы информации о противоправ�
ной деятельности как национальных, так и зару�
бежных резидентов, которую невозможно (или
трудно) получить по официальным каналам.

Границы их деятельности определены наци�
ональными законами и международными согла�
шениями; столь же законодательно определена и
цель их работы — выявлять преступные структу�
ры, сообщества и лиц, которые своей коррупци�
онной деятельностью наносят (или могут нанес�
ти) экономический ущерб конкретной стране,
или её союзникам, или дружественным странам.

Основная суть работы таких организаций,
конечно же, не афишируется, но общеизвестна
и поощряется ввиду огромной, с точки зрения
западной общественности, полезности. Внешне
эта работа подаётся в виде многочисленных рей�
тингов стран мира, позволяющих судить в том
числе и об уровне коррупции в них. Для запад�
ных стран — это индикатор отношения к зару�
бежью. В то же время рейтинговые оценки по�
лезны и каждой стране — для идентификации,
корректировки внутренней политики, исправле�
ния «допущенных ошибок».

Обращает на себя внимание существенное
изменение вектора внимания развитых стран в
международном контроле криминальных и кор�
рупционных действий компаний и государствен�
ных служащих развивающихся стран. Считается,
что во многих из них за последние годы противо�
правная экономическая деятельность активизиро�
валась настолько, что, всё больше выходя за пре�
делы своих стран в виде перекачивания крими�
нальных доходов, приобретения недвижимости и
земли, легализации криминальных капиталов в
экономике развитых стран, оказывает вредное
влияние на ситуацию в этих странах, подрывает
их традиции честного и общественно ответствен�
ного бизнеса. В целях профилактики и «самоза�
щиты» развитые страны используют различные
технологии, чтобы воспрепятствовать «сращива�
нию» собственного криминала с зарубежным.
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ:
УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Анотація. У статті проведено дослідження вітчизняної державної підтримки інновацій та державного
регулювання інноваційних процесів у порівнянні з зарубіжним досвідом. Розроблено рекомендації щодо дерX
жавної підтримки інноваційної діяльності в Україні.

Ключові слова. Інновація, державна політика, венчурний бізнес, інтелектуальна власність, патенти,
авторське право, технології.

Summary. This article presents the study of domestic public support of innovation and state regulation of innovation
processes in comparison with international experience. The recommendations concerning state support of innovation
activity in Ukraine are elaborated.

Key words. Innovation, state Policy, the venture business, intellectual property, patents, copyrights, technologies.

Постановка проблеми. У сучасному світі еко�
номічне зростання стало синонімом інновацій, а
саме інноваційні процеси, супроводжувані вели�
кими витратами на НДДКР, створенням інфра�
структури, впровадженням нововведень, дозволя�
ють отримати креативне рішення проблеми,
найбільш конкурентний продукт. Незважаючи на
національні відмінності, загальною рисою всіх
національних інноваційних систем є лідерство в
забезпеченні трьох пріоритетів розвитку: науки,
освіти та наукоємного виробництва.

Мета статті є проведення аналізу вітчизня�
ної державної підтримки інновацій та державно�
го регулювання інноваційних процесів у по�
рівнянні з зарубіжним досвідом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Знач�
ний внесок у дослідження теоретичних та прак�
тичних аспектів інновацій зробили такі учені, як
А. Александрова, О. Амоша, І. Бондар, В. Геєць,
А. Гришин, М. Денисенко, Д. Черваньов, Л. Без�
часний, Ю. Бажал, Г. Калитич, Б. Малицький,
В. Соловйов, С. Валдайцев, С. Глазьєв, П. Завлін,
Н. Фонштейн, Д. Кокурін, А. Поручник, Н. Гон�
чарова, А. Пересада.

Виклад основного матеріалу. Україна сьогодні
ще має у своєму розпорядженні значний науковий
потенціал, що відповідає, а за певними позиціями
й переважає потенціал провідних країн�лідерів
світового економічного розвитку. Одночасно ефек�

тивність використання вітчизняного потенціалу,
на відміну від інших держав, украй низька.

Складності економічного розвитку країни в
90�ті роки призвели до фрагментації національ�
ного виробництва, до розриву ланцюга: наука —
інновації — виробництво — споживання. Його
відновлення шляхом формування високоефек�
тивного середовища технологічно�інноваційного
розвитку є одним із найважливіших пріоритетів
державної політики, яка має бути спрямована на
підтримку бізнесу, пов’язаного з новими техно�
логіями, і при цьому роль держави значно ваго�
міша, ніж при регулюванні звичайної економіч�
ної діяльності. Державна підтримка інновацій є
запорукою інтеграції науки у виробництво, сти�
мулювання ринкової ініціативи в процесі станов�
лення нової економічної моделі.

Дослідження формування й проведення дер�
жавної інноваційної політики в постіндустріаль�
них країнах підтверджує, що соціально�еконо�
мічний прогрес цих країн пов’язаний з іннова�
ційним типом розвитку. Світовий досвід держав�
ного стимулювання інноваційної діяльності
включає прямі й непрямі методи.

До прямих методів належать:
— надання пільгових кредитів підприємствам

і організаціям, що здійснюють наукові розробки;
— безоплатна передача (або пільгові умови)

державного майна та земельних ділянок для
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організації інноваційних підприємств; розвиток
інноваційної інфраструктури в регіонах;

— функціонування різноманітних програм,
спрямованих на підвищення інноваційної актив�
ності бізнесу;

— державні замовлення, переважно у формі
контрактів на проведення НДДКР, та забезпечен�
ня початкового попиту на нововведення;

— створення науково�технічних зон зі спе�
ціальним режимом інноваційно�інвестиційної
діяльності.

До непрямих методів відносять:
— податкові пільги на інвестиції, що здійс�

нюються в інноваційній сфері;
— розвиток науки та системи вищої освіти;
— законодавчі норми, які стимулюють роз�

виток науково�дослідної діяльності.
Урядом США ще в 40–50 рр. були визначені

технологічні траєкторії інноваційного розвитку, а
технологічна політика проводилась у двох на�
прямках: підтримка фундаментальних досліджень
і здійснення прикладних науково�технологічних
програм у рамках діяльності окремих федераль�
них відомств [1, с. 27].

В Японії держава провадить курс подолання
технологічного відставання за рахунок: імпорту
іноземних технологій, послідовної трансформації
структури економіки, поєднання інноваційних
факторів із господарським механізмом, підтрим�
ки концепції прогнозування, що дозволяє обира�
ти й стимулювати ті технології, які будуть пріо�
ритетними через 10–15 років [2, с. 27]. У країнах
Західної Європи використовуються такі податкові
пільги, як екстраконцесії (за їх рахунок фірми
можуть фінансувати зі своєї податкової бази по�
над 100 % інноваційних витрат) та податковий
кредит, що дозволяє фінансувати лише певний
відсоток інновацій.

Фінансування науково�технічних робіт дер�
жавою в Японії становить 0,58 % ВВП, у США —
0,76 %, Німеччині — 0,79 %, Франції — 0,80 %,
Великобританії — 0,55. У Франції пряме фінан�
сування витрат на інновації в провідних фірмах
складає 50 %, стільки ж складають безоплатні
позички в Німеччині [3, c. 28].

В ЄС використовуються й такі форми стиму�
лювання, як дотації створення фондів упроваджен�
ня інновацій з урахуванням можливого ризику,
зниження державного мита для індивідуальних
винахідників (Німеччина, Австрія). За даними ек�
спертів, наприкінці 90�х рр. Німеччина, Франція
й Великобританія разом узяті витратили стільки ж
коштів у сфері інноваційних розробок, як Японія.

Варто відмітити практику безоплатної видачі
ліцензій у США на комерційне використання
винаходів, формування державної інноваційної
інфраструктури, здійснення державними органа�
ми моніторингу, прогнозування, експертизи інно�
ваційних проектів та підтримку шляхом вручен�

ня вченим та інноваторам державних нагород,
присвоєння почесних звань.

Системний підхід став запорукою успіху інно�
ваційної політики у Фінляндії: це налагодження
перехресних зв’язків між наукою, університетами,
підприємствами, промисловими асоціаціями й
державними агенціями шляхом стимулювання
різноманітних партнерств між ними. Це дозволи�
ло досягти пріоритетності інвестицій у НДДКР,
ефективної системи координації та співробітниц�
тва між НДІ й фінансуючими організаціями.

На відміну від розвинутих країн, в Україні ще
не створено національної інноваційної системи,
а сама інноваційна діяльність характеризується
структурною деформованістю, інституційною
неповнотою, неузгодженістю та незбалансовані�
стю технологічних, економічних і соціально�
ціннісних аспектів. Інноваційні процеси в Україні
не набули достатніх масштабів і не стали суттє�
вим фактором зростання ВВП.

Економіка України обтяжена інерцією попе�
реднього екстенсивного розвитку. За рівнем кон�
курентності ринків Україна подібна до США у
1940�х рр. За оцінкою The Global Competitiveness
Report 2011–2012, індекс конкурентоспромож�
ності України у 2010 р. впав до 82�го місця одра�
зу. Для порівняння: Ботсвана посіла 80 місце,
Казахстан — 72, Сінгапур — 2, Азербайджан —
55, Тринідад і Тобаго — 81, Росія — 66.

Своїми ж «офіційними успіхами» українська
економіка насамперед завдячує потужній вироб�
ничій та науково�технічній базі, що є спадщиною
СРСР, значним запасам природних ресурсів та ква�
ліфікованій робочій силі. Сьогодні вплив цих фак�
торів поступово вичерпується, а країна все частіше
стикається з посиленням конкуренції на ринках, де
її позиції були традиційно міцними, щоденним
подорожчанням сировини та енергоресурсів тощо.

Такий негативний стан речей зумовлений
рядом причин, серед яких:

— Технологічна відсталість та відсутність
інновацій, що є ахіллесовою п’ятою українських
компаній та одним із ключових ризиків еконо�
міки. Через це вже через 5–7 років вітчизняна
продукція ризикує стати абсолютно неконкурен�
тоспроможною на глобальному рівні. Знижуєть�
ся інноваційна активність промислових під�
приємств. Частка підприємств, що впроваджува�
ли інновації, у 2008 р. становила 10,8 % загальної
кількості, тоді як у 2009 р. — цей показник скла�
дав 10,7, у 2010 р. — 11,5 % [4].

Загалом у 2010р. створенням і використанням
передових виробничих технологій, а також вико�
ристанням раціоналізаторських пропозицій зай�
малося 1694 підприємства і організації України,
більшість яких — промислові підприємства.

Створенням передових виробничих техно�
логій займалися 154 підприємства, майже третина
яких зосереджена у м. Києві, 14,3 % — у Дніпро�
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петровській, 9,7 % — Харківській, 6,5 % — До�
нецькій, 5,2 % — Луганській, 4,5 % — Львівській
областях; у розрізі видів діяльності майже 40 % —
це організації, що займалися дослідженнями і
розробками, 28,6 % — підприємства переробної
промисловості, 18,2 % — установи освіти [5].

Загальна кількість створених передових ви�
робничих технологій склала 376, у т. ч. 87,8 % —
нові для України, 12,2 % — принципово нові.
Майже чверть із них створено за державним кон�
трактом, дві третини яких — в організаціях, що
займалися дослідженнями і розробками [6].

потреби економіки. Університети України не ста�
ли центрами підготовки фахівців у сфері інно�
вацій, тоді як, наприклад, у Китаї, стрімко нала�
годжується активна співпраця з дослідницькими
центрами й галузевими відомствами для станов�
лення системи «вузи — наукові дослідження — ви�
робництво». Завдяки такій успішній формі орга�
нізації, вузи стали головними консультантами се�
редніх і малих промислових підприємств при ос�
воєнні випуску інноваційної продукції. Структур�
на трансформація науки в Україні не взаємопов’я�
зана і не підпорядкована завданням структурної
перебудови національної економіки.

— Занизький рівень фінансування науково�
технічної діяльності з Держбюджету, який протя�
гом останніх років не перевищує 0,4 % ВВП при
нормі — 1,7 %. Для порівняння, в Японії витрати
на здійснення науково�технічних робіт складають
2,98 % ВВП, у США — 2,69 %, у Німеччині —
2,52 %, Франції — 2,13 %, Великобританії —
1,84 %. За ухвалою Барселонського саміту, євро�
пейська система освіти і підготовки кадрів має
стати еталоном світової якості, а рівень фінансу�
вання науково�дослідних розробок країнами ЄС
має у 2012 р. сягнути 3 % ВВП. За підсумками цієї
зустрічі був зроблений висновок, що освіта і
підготовка кадрів відіграють вирішальну роль у
досягненні стратегічних цілей ЄС [10, c. 37].

— Неефективне використання наявних
фінансових та інвестиційних ресурсів для реалі�
зації державної науково�технічної та інновацій�
ної політики. Розпорошеність бюджетних ви�
датків між їх численними розпорядниками,
відсутність ефективного механізму координації
використання коштів за бюджетними програма�
ми поглиблює проблему фінансового забезпечен�
ня науково�технічної та інноваційної діяльності.
Низькими залишаються обсяги державного за�
мовлення на новітні технології, що сягає лише
1 % бюджетного фінансування науки на рік.

— Фізичне та моральне старіння науково�дос�
лідної бази, суттєве погіршення матеріального
забезпечення науки через зниження обсягів цент�
ралізованих капітальних вкладень і недостатнє
фінансування науки і освіти. Низьким є рівень
якості матеріально�технічного забезпечення ВНЗ
і наукових організацій. Лише 2 % наукового облад�
нання українських науково�технічних установ має
рівень сучасних світових стандартів. Згідно з ос�
танньою інвентаризацією, із 159,7 тис. од. машин
та устаткування обстежених наукових організацій
80,1 % експлуатуються понад 10 років, а тільки
6,4 % — до 5 років [11]. Водночас за світовими
стандартами термін використання наукового об�
ладнання складає 5–7 років. Такий стан матеріаль�
но�технічної та лабораторної бази наукових уста�
нов і ВНЗ не забезпечує проведення наукових
досліджень на світовому рівні, не сприяє впрова�
дженню інноваційних освітніх технологій, знижує

Рис. 1. Розподіл створених передових виробничих
технологій за видами діяльності, одиниць.

Джерело: Державний комітет статистики України [7]

У 2010 р. на нові технології було отримано 617
охоронних документів, у т. ч. 166 патентів на
винахід, 407 — на корисну модель, 44 — на про�
мисловий зразок; із загальної їх кількості 233 —
мають патентну чистоту в інших країнах [8].

— Занизький рівень наукомісткості українсь�
кої продукції, що не перевищує 0,3 % і у десятки
разів менше за світовий рівень. Науково�техніч�
ний потенціал України майже виключений з еко�
номічного процесу держави, знижується частка
високотехнологічної продукції у структурі ВВП.
У 2010 р. він становив 0,9 %. Питома вага реалі�
зованої інноваційної продукції в обсязі промис�
лової протягом 2010 рр. не перевищує 3,8 % [9].

— Недосконалість нормативно�правової бази
регулювання інноваційної діяльності, поширен�
ня практики ігнорування законодавства або зу�
пинення дії статей законів, які стосуються фінан�
сування та стимулювання науково�технічної та
інноваційної діяльності.

— Недостатня конкретизація пріоритетних
напрямів, визначених Законом України «Про
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в
Україні». Їх переважна орієнтація на третій і чет�
вертий технологічні уклади, неузгодженість з
пріоритетними напрямами науково�технічної
діяльності не сприяють розвитку інноваційно
орієнтованої економіки.

— Відсутність координації науки та освіти з
виробництвом, неефективне використання віт�
чизняних науково�технічних здобутків, недостат�
ня орієнтація науково�технічної діяльності на
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конкурентоспроможність випускників на ринку
праці, перешкоджає інтеграції української освіти і
науки до європейської і світової.

— Зменшення загальної чисельності праців�
ників наукової та науково�технічної сфери, зок�
рема в галузі технічних наук, та старіння науко�
вих кадрів призводять до втрати наукових шкіл,
наукового кадрового потенціалу держави.

— Низький рівень заробітної плати науковців
негативно відбивається на престижності наукової
діяльності в Україні, призводить до погіршення
якісних характеристик освітньої та наукової підго�
товки кадрового потенціалу, знижує його конку�
рентоспроможність в умовах зростання інтелекту�
альної інноваційної складової виробництва.

— Недостатній розвиток інноваційної інфра�
структури в країні: технопарків, бізнес�інкуба�
торів, фондів інноваційних проектів, центрів ін�
жинірингу, венчурного підприємництва, іннова�
ційно�технологічних центрів, офісів з трансферу
технологій. Закладеного інституційного підґрун�
тя явно недостатньо для розвитку означених еле�
ментів інфраструктури, хоча зарубіжний досвід
доводить, що для держави вони вигідні, оскільки
здійснюють інформаційну, технічну та консуль�
тативну підтримку новаторів, збільшують масш�
таби іноземних інвестицій, можливості експорту
та валютні надходження, прискорюють темпи
зростання наукомістких галузей економіки.

— Нерозвиненість венчурного фінансування
як надзвичайно важливої діяльності для підтрим�
ки інноваційного розвитку. За фактичної відсут�
ності вітчизняного венчурного капіталу зарубіжні
венчурні фонди не зацікавлені у розвитку україн�
ських конкурентоспроможних технологій і інве�
стиції спрямовують до підприємств енергетичної,
машинобудівної, будівельної та переробної про�
мисловості, а не у сферу високих технологій.

Нами проведений огляд національних іннова�
ційних систем провідних країн світу, який свідчить
про здійснення активної державної підтримки
інноваційної діяльності у розвинутих країнах, орі�
єнтацію національної економіки на науково�інно�
ваційний розвиток, державну фінансову підтрим�
ку інноваційних процесів, стимулювання інно�
вацій через встановлення пільгового оподаткуван�
ня, надання кредитів, розвиток науково�дослідної
та інноваційної інфраструктури, створення спри�
ятливого інвестиційно�інноваційного клімату.
Подібний підхід до розвитку інновацій є характер�
ним і для ряду країн, що розвиваються, таких,
наприклад, як Китай і Індія. Особлива увага при�
діляється сприянню відкриттю і розвитку мережі
технологічних парків і бізнес�інкубаторів.

Серед пріоритетних напрямків розвитку інно�
ваційної діяльності для США, Великобританії,
Німеччини, Фінляндії та ряду інших розвинутих
країн є проведення космічних досліджень, розви�
ток енергетичної галузі, сфери охорони здоров’я,

біотехнології, інформаційні і комп’ютерні техно�
логії. Індійська національна інноваційна система
пріоритетні позиції зосередила в галузях інформа�
ційних технологій і програмного забезпечення,
розвитку біотехнологій та космічній сфері. Для
Китаю провідними є хімічна і нафтохімічна галузь,
машинобудування, приладобудування і автомати�
ка, біотехнології і мікробіологія та ін.

Розвиток інвестиційно�інноваційних процесів
за останнє десятиліття характеризується активіза�
цією як розвинутих країн світу, так і тих, що роз�
виваються. Ще у 90�х роках минулого століття на
світовому горизонті інноваційних перетворень
почали з’являтися нові учасники — країни Азії. Це
стало результатом поширення наукових дослі�
джень, інноваційних технологій та патентів у світі.

Для активізації інноваційних процесів в Ук�
раїні доцільно:

— розробити концепцію розвитку національ�
ної інноваційної системи (їх мають, зокрема,
Росія, Польща, Чехія, Казахстан) з метою ство�
рення конкурентоспроможного сектора дослі�
джень і розробок та забезпечення умов його роз�
ширеного відтворення, розвитку інфраструктури
інноваційної діяльності, запровадження системи
економічних стимулів модернізації економіки на
основі технологічних інновацій, підвищення
інноваційної культури суспільства. Це сформує
умови для ефективної діяльності суб’єктів у сфері
створення нових знань і технологій та їх комер�
ційної реалізації та призведе до цілеспрямованих
структурно�функціональних змін економіки і
зросту частки інноваційного фактора в ВВП;

— відповідно до законодавства забезпечити з
2012 р. фінансування науки у розмірі 1,7 % ВВП,
оскільки її фінансування у розмірі у 0,3–0,4 %,
здійснюване протягом останніх років, не тільки
перешкоджає використанню національного нау�
ково�технологічного потенціалу в реалізації інно�
ваційних моделей економічного розвитку, але
призводить до його руйнування. Досвід Фінляндії
доводить, що знання у відносно короткий термін
може стати рушійною силою економічних пере�
творень. Адже ще наприкінці 70�х років в еко�
номіці цієї країни переважали ресурсомісткі га�
лузі, а на початку 90�х рр. вона переживала важ�
кий спад, глибоку банківську кризу та безробіт�
тя. Рівномірність підвищення якості освіти серед
навчальних закладів різних регіонах Фінляндії
призвели до стрімкого економічного розвитку за
інноваційним вектором;

— здійснювати підтримку й розвиток інно�
ваційного підприємництва. Для цього, перш за
все, слід визначитися з пріоритетними напряма�
ми інноваційного розвитку, а саме здійснити їх
скорочення до двох�трьох із збереженням тих, що
максимально забезпечені наявним потенціалом
країни (виключно галузі п’ятого та шостого ук�
ладу), створити умови для активізації їх розвит�
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ку, у т. ч. запровадити комерціалізацію результатів
наукових досліджень шляхом державних замов�
лень інноваційних технологій. Це поступово доз�
волить сформувати попит на наукові розробки з
боку реального сектора економіки;

— фінансування з боку держави після все�
бічної експертизи обмеженого числа найважли�
віших базових технологій, що зроблять вирішаль�
ний вплив на підвищення інноваційності та на�
укомісткості виробництва і забезпечать перехід до
нового технологічного укладу;

— переглянути та запровадити схеми подат�
кового стимулювання інноваційної діяльності, у
тому числі: надання пільг в оподаткуванні тим
фірмам, що здійснюють фінансування проектів,
які відповідають пріоритетним напрямкам та
стратегії інноваційного розвитку держави; перед�
бачити податковий кредит за такими напрямка�
ми інноваційної діяльності: витрати на НДДКР,
витрати на придбання устаткування для здійснен�
ня нової технології, трансфер технологій; розро�
бити відповідну нормативну базу з забезпечення
прискореної амортизації для інноваційних під�
приємств пріоритетних напрямків;

— розширити джерела фінансування цільо�
вих програм та технологічної модернізації еконо�
міки на основі спеціальних цільових, венчурних
фондів, ефективного використання приватних та
іноземних інвестицій; залучати іноземні інвес�
тиції для фінансування, у т. ч. шляхом створення
вільних економічних зон;

— з метою комерціалізації результатів нау�
кових досліджень, введення їх у господарський
обіг, покращення зв’язків між наукою та вироб�
ництвом сприяти розвитку інфраструктури інно�
ваційного процесу, включаючи створення за�
гальнонаціонального і регіональних інформа�
ційних фондів інноваційних проектів, техно�
парків, бізнес�інкубаторів, центрів трансферу
технологій інжинірингу, венчурного підприєм�
ництва, інноваційно�технологічних центрів та
здійснювати підготовку кадрів для інноваційної
сфери, у тому числі технічних фахівців, озброє�
них сучасним інструментарієм для роботи з про�
сування інновацій у виробництво;

— стимулювати розвиток в Україні сучасної
національної індустрії венчурного капіталу за допо�
могою найшвидшого формування державної про�
грами і розробки концепції розвитку сектора вен�

чурних фондів, забезпечення законодавчого регу�
лювання формального та неформального (бізнес�
ангелів) секторів венчурного підприємництва.

Висновки та перспективи питання. Викорис�
тання світового досвіду управління інноваційною
діяльністю могло б активізувати інноваційні про�
цеси в Україні. Вибираючи напрями та моделі
інноваційного розвитку, слід ураховувати особли�
вості та науково�технічний і ресурсний потенці�
али регіонів. Особливу увагу слід приділити фор�
муванню регіональних фінансово�промислових
комплексів, які не лише мають орієнтуватися на
ресурсні можливості регіону, а й бути джерелом
його інноваційного розвитку.
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ФОРМИРОВАНИЕ БРЕНДОВ КАК ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
МИРОВОГО УГОЛЬНОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Анотація. Тенденції розвитку світового ринку вугілля, на якому нині відбуваються значні зміни, пов’яX
зані з трансформацією структури ринку, перспективними обсягами збуту на окремих регіональних ринках
і пов’язаною з ними зміною основних гравців. Функції, виконувані торговими марками на діловому ринку,
схожі із споживчим ринком. Для споживачів на вугільному ринку особливо важливі дві функції торгових марок:
перша пов’язана з гарантією стабільної якості, а також технологічною цінністю конкретного вугілля, що,
у свою чергу, забезпечує безпеку виробництва (у тому числі і екологічну), а друга — зі значенням певного
бренда вугілля і репутації компаніїXвиробника для трейдерів і кінцевих споживачів.

Ключові слова: світовий вугільний ринок, ціноутворення на вугільному ринку, експортери вугілля, споX
живачі вугілля, конкуренція на паливному ринку.

Summary. Trends of development of the world coal market which has been changing dramatically at the present
time connected with transformation of the structure of the market, perspective sales volumes at specific regional markets
and thereto related changing of the main players. Functions brands perform at business market compatible to the
consumer’s market. For customers at the coal market especially important two functions of brands: the first one is
connected with guarantee of the stable quality and technological value of the concrete coal that in its turn provides
industrial safety (particularly ecological safety) and the second one is connected with importance of the specific brand
of coal and reputation of the producer for traders and end customers.

Key words: world coal markets, coal market pricing, coal’s exporters, coal’s consumers, energy resources market
competition, brandXmanagement.

Постановка проблемы. Вопрос исследования
рынков угля является одним из основных при
определении перспектив развития как отдель�
ных бизнесов, связанных с добычей и реализа�
цией угля, так и с жизнеспособностью целых ре�
гионов, угольная отрасль в которых является си�
стемообразующей. В последние пять лет уголь�
ный рынок стал объектом пристального внима�
ния не только специалистов угольной промыш�
ленности, но и аналитиков банков и инвестици�
онных фондов. Цель первых — исследование
поведения угольной промышленности в народ�
нохозяйственном комплексе, вторые рассматри�
вают угольную промышленность как субъект
рыночных отношений. Первых в основном ин�
тересуют вопросы места и роли угля в топлив�
но�энергетическом балансе и металлургии, вто�
рых устойчивость и эффективность угольных
бизнесов в глобальной рыночной среде. Цель
настоящей статьи — проанализировать основ�
ные внутренние и внешние факторы, оказыва�
ющие существенное влияние на эффективность
развития угольного бизнеса с учетом закономер�
ностей развития глобального угольного рынка.

Анализ современных исследований и публикаQ
ций. В условиях современных преобразований в
России данное исследование является актуальным
и имеет значительную научно�исследовательскую
основу. Следует выделить исследования таких ав�

торов, как В. Е. Зайденварг [1], В. М. Зыков [2],
Ю. Н. Малышев [3], Ю. К. Шафраник [4] и других.

Современное состояние исследования про�
блем развития мирового угольного рынка отра�
жено в трудах М. В. Чиненова, Ю. А. Фридмана,
Э. А. Алексеенко и других.

Вопросы развития бренд�менеджмента рас�
сматривались в трудах Ф. Малавала, Ж.Ж. Лам�
бена, Р. Чумпитаса, И. Шулинг и других. На се�
годняшний день имеется существенный пробел
в вопросе исследования данного направления для
мирового угольного рынка в условиях активного
процесса глобализации.

Задачи исследования. Для изучения разви�
тия мирового угольного рынка наиболее акту�
альными задачами, на наш взгляд, являются
следующие:

• раскрыть основополагающие факторы, вли�
яющие на ценообразование на отдельных регио�
нальных рынках угля;

• определить роль и место основных потре�
бителей и поставщиков на мировом угольном
рынке;

• раскрыть проблемы формирования уголь�
ных брендов на мировом рынке энергетического
и коксующегося угля;

• показать важность управления марочным
портфелем фирмы, работающей на мировом
угольном рынке.
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Изложение основного материала.
1. Энергетический уголь.
Энергетический уголь в настоящее время

является одним из самых доступных источников
энергии в мире и играет первостепенную роль в
мировом энергоснабжении.

В большинстве западноевропейских стран и
некоторых азиатских странах, прежде всего, в Япо�
нии и Южной Корее, наблюдается высокий спрос
на уголь, в то время как их внутренние запасы неве�
лики. Тогда как у других стран, таких как Австралия,
Южная Африка и Индонезия, есть богатые уголь�
ные ресурсы, но внутренний спрос на них ограни�
чен. В последние годы рост экспорта угля увеличи�
вался благодаря многим дополнительным факторам,
главные из которых — высокие темпы экономичес�
кого роста, снижение добычи угля в Европе, рост цен
на жидкие и газообразные углеводороды.

Мировой уровень потребления энергетичес�
кого угля в 2008 году оценивается в 5814 млн. т.
Потребление угля в Китае оценивается в 2184
млн. т, что представляет, приблизительно, 46 % в
общей доле рынка, далее следуют США — 936
млн. т, Индия — 456 млн. т, Европа — 306 млн.
тонн, Южная Африка — 188 млн. т [5].

Двумя главными угольными рынками явля�
ются Атлантический и Азиатско�Тихоокеанский,
различающиеся между собой разницей в стоимо�
сти морских перевозок и прочих расходов, свя�
занных с транспортировкой. Ведущие страны�
экспортеры угля — Индонезия, Австралия, Рос�
сия, Колумбия, Южная Африка, на которые в
настоящее время приходится более 83 % мировой
торговли энергетическим углем.

В Атлантическом регионе на Европу прихо�
дится примерно треть мирового экспорта угля.
Основными поставщиками являются Россия,
Южная Африка, Колумбия и Индонезии. В Ази�
атско�Тихоокеанском регионе главными экспор�
терами являются Австралия, Индонезия, Рос�
сия, отправляя более половины общемирового
экспорта в четыре страны: Японию, Южную Ко�
рею, Индию и Тайвань.

На сегодняшний день ни у одного произво�
дителя энергетического угля нет достаточной
доли на рынке, чтобы иметь возможность управ�
лять ценами. Таким образом, реализационная
цена за уголь на каждом конкретном рынке, как
правило, колеблется в зависимости от изменений
спроса и предложения на уголь, курса валют,
стоимости транспортировки и альтернативных
видов топлива, государственного регулирования
и участия поставщика угля в бизнесе по его про�
даже. Существуют также дополнительные факто�
ры влияния на цены на уголь, регулирующие
взаимодействие спроса и предложения среди
производителей, которые ориентированы на кон�
кретный рынок или сегмент рынка, и покупате�
лей, которые желают иметь различные источни�

ки получения угольного топлива. Большая часть
продаж энергетического угля обычно обсуждает�
ся в рамках договора сроком от одного до пяти
лет с ежегодным договорным объемом и ценовы�
ми поправками. Оптовые продажи угля, как пра�
вило, совершаются либо в процессе электронных
торгов, либо путем переговоров между покупате�
лями и поставщиками.

Рассмотрим некоторые особенности различ�
ных характерных рынков угля и требования,
предъявляемые к качеству, а также биржевые ин�
дексы цен, рассчитываемые для основных рынков.

В Японии энергетический уголь использу�
ется в основном для производства электроэнер�
гии, также большим сегментом является произ�
водство цемента.

Для производства электроэнергии использу�
ются угли с разнообразным качеством, в основ�
ном из Австралии и Индонезии. В зависимости
от типа бойлеров, приобретаются высококало�
рийные угли из Австралии и низкокалорийные
из Индонезии и затем, для достижения необхо�
димого результата используются либо по отдель�
ности, либо в смеси. Одним из самых основных
требований к качеству угля является содержание
окиси азота — по причине жестких требований
к экологии в стране.

В российском угле, произведенном в Куз�
бассе, обычно содержание азота превышает
максимально допустимые показатели для Япо�
нии, поэтому наш уголь в основном использу�
ется для производства цемента, где нет таких
жестких требований к данному показателю. По�
требление российского угля японскими элект�
ростанциями колеблется в пределах 2–3 млн. т
в год в настоящее время, тогда как общий эк�
спорт в Японию энергетического угля из Рос�
сии составляет около 10 млн. т в год.

Также стоит отметить, что японские потреби�
тели уделяют большое внимание конкретным
брендам угля, представляющим для них опреде�
ленную технологическую ценность, а также репу�
тации поставщиков. Можно сказать, что именно
японские потребители ввели понятие бренда угля,
так как они практически не закупают уголь сомни�
тельного происхождения, а тщательно изучают как
качество угля, так и производителя в плане его
надежности, стабильности поставок и перспекти�
вы работы в будущем. Примером бренда, ценимо�
го на японском рынке энергетических углей у це�
ментных компаний, может служить смесь несколь�
ких марок углей, производимая группой компаний
ЗАО «Стройсервис». Данный уголь имеет низкий
показатель серы, поставщиком является одна из
крупных компаний производителей угля, зареко�
мендовавшая себя на японском рынке как надеж�
ный, стабильный поставщик. Функции, выпол�
няемые торговыми марками на деловом рынке,
сходны с потребительским рынком [6].
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Японские потребители угля обычно не при�
нимают активного участия в спотовом рынке,
большинство контрактов заключается на долго�
срочной основе. Поэтому решающую роль в це�
нообразовании играют переговоры крупнейших
потребителей угля в Японии и крупнейших по�
ставщиков угля из Австралии. Переговоры прохо�
дят на поставку угля в период японского финан�
сового года, который проходит с 01 апреля теку�
щего года по 31 марта следующего года. Также
традиционным для японского рынка периодом
поставки является с 01 октября текущего года до
30 сентября следующего. До 2008 г., когда Китай
перестал быть крупнейшим экспортером угля и
превратился в нетто�импортера, ключевым цено�
вым индикатором на следующий финансовый год
являлись переговоры между Китаем и Японией, в
рамках межправительственных соглашений по так
называемым LT контрактам. Можно сказать, что,
начиная с 2008 г., мы наблюдаем глобальное изме�
нение на Азиатско�Тихоокеанском рынке угля, и
теперь поведение и договоренности китайских и
японских импортеров угля с австралийскими про�
изводителями являются решающими.

Турецкий рынок энергетического угля можно
разделить на 2 сегмента — энергетический уголь,
схожий с тем, что потребляется во всем мире для
использования на электростанциях для выработки
электроэнергии, и сортовой «кусковой» уголь, ис�
пользуемый населением для домашнего отопления.

Ландшафт страны представляет собой пре�
имущественно гористую местность, куда очень
сложно и затратно провести газ и центральное
отопление. По этой причине местные жители гор�
ных районов сжигают крупнокусковой высокока�
чественный уголь для отопления своих домов в
зимнее время. Основными поставщиками данно�
го угля являются Россия и ЮАР. Рынок сортового
угля оценивается в 6–7 млн. т в год. Для Кузбасса,
производящего высококачественный уголь марок
СС и Т данный рынок является одним из ключе�
вых по причине высокой стоимости подобного
угля и высоких требований к качеству, которое
обеспечивается вводом новых обогатительных
мощностей на предприятиях�производителях.

Ценообразование на турецком рынке подвер�
жено сезонному фактору и меняется в течение
года. Существуют понятия «низкого» и «высоко�
го» сезона продаж угля, в зависимости от времени
года и температурного режима в зимний период
времени. Традиционно цены на рынке устанавли�
ваются в зависимости от переговоров крупнейших
поставщиков из Кузбасса с крупнейшими импор�
терами угля в Турции, именно данные договорен�
ности служат отправной точкой для других постав�
щиков и отражают сложившуюся цену на рынке.
Таким образом, крупные игроки на рынке, такие
как ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ЗАО «Сибир�
ский деловой союз», ЗАО «Стройсерсвис», явля�

ясь постоянными поставщиками качественного
сортового угля, создали свои бренды угля, кото�
рые и формируют данный рынок.

2. Коксующийся уголь
Рынок коксующегося угля напрямую зависит

от металлургической отрасли, так как коксующий�
ся уголь является сырьем для производства кокса.
Основное применение коксующегося угля — изго�
товление кокса для доменного производства стали.

Уровень производства коксующегося угля в
мире оценивался в 830 млн. тонн в 2009 году, что
на 3 % (26 млн. т.) ниже, чем в 2008 году, вслед�
ствие финансового кризиса. Запасы угля сравни�
тельно велики, и, хотя коксующийся уголь встре�
чается реже и преимущественно в Тихоокеанском
регионе, лишь около трети из него поступает на
рынок, что часто приводит к дисбалансу.

Россия и Китай отправляют на экспорт лишь
небольшую часть добываемого объема, оставляя
большую часть для собственных нужд. Таким
образом, объем свободно торгуемого на рынке
коксующегося угля составляет лишь малую часть
добываемого в мире. Уголь торгуется и морски�
ми перевозками, и железнодорожным транспор�
том, однако большая часть — все же морем.

Австралия — второй по величине произво�
дитель и крупнейший поставщик угля на миро�
вом экспортном рынке. Ее скромное собствен�
ное потребление, обширные ресурсы и отличное
качество угля делают ее стратегически важным
производителем.

На рынке коксующихся углей бренды имеют
ключевое значение, так как коксующийся уголь,
используемый в производстве кокса, должен об�
ладать определенными технологическими и хи�
мическими показателями, влияющими на каче�
ство и расход кокса при производстве чугуна. От�
сутствие необходимого количества ценных марок
заставляет коксохимические предприятия искать
приемлемую замену из других марок углей. Од�
нако коксохимическое производство является
довольно консервативным, и состав шихты зна�
чительно изменяется только в особенных случа�
ях, так как это вызывает изменение технологи�
ческого режима коксования. Именно перегово�
ры по поставкам «эталонных» австралийских
брендов коксующихся углей с японскими и ев�
ропейскими металлургами являются определяю�
щими для всего мирового рынка. Высокие свой�
ства коксования, определенное содержание ми�
неральных примесей, фосфора и серы, а также
постоянное присутствие в шихте для производ�
ства кокса позволяют Австралии удерживать ве�
дущие позиции на данном рынке.

Крупнейшими морскими поставщиками кок�
сующегося угля являются также США и Канада.

Добыча твердого угля в Китае растет быст�
рыми темпами с 1990�х, когда на его долю при�
ходилось 14 %, теперь же в Китае добывается
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половина всего угля данного типа. В обеспечении
данного роста приняло участие и государство, так
как был совершен ряд слияний и закрытий ма�
лых шахт для достижения эффективности. В те�
чение последних 28 лет рост данной отрасли в
годовом исчислении составил 6 %, и к 2001 г. Ки�
тай не только вышел на 1 место, но и обеспечил
собственные потребности в коксующемся угле.

Южная Америка, будучи некрупным игроком
на мировом рынке, показала исключительный
рост (100 %) в 2008, так как крупнейший произ�
водитель, Колумбия, практически утроила добы�
чу. Бразилия также нарастила мощность, ее объем
выдачи на�гора составляет половину такового у
Колумбии. Колумбия является четвертым в мире
экспортером наряду с США, хотя ее запасы кок�
сующегося угля относительно малы.

Ожидается, что в течение 10 лет должны воз�
никнуть новые производители�экспортеры. В
частности, Мозамбикский угольный бассейн
Моатиз является крупнейшим проектом. Первые
отгрузки должны пойти в середине 2011, однако
это зависит от наличия и доступности портов [7].

И хотя другие крупные развивающиеся эко�
номики, например, Индия, также импортируют
большие объемы коксующегося угля, и существу�
ют новые потенциальные экспортеры, торговля
коксующимся углём и цены на него определяют�
ся азиатско�тихоокеанским рынком.

Добыча коксующегося угля в России сосре�
доточена главным образом в трех регионах — в
Кузбассе (85 %), Печорском и Южно�Якутском
угольных бассейнах. В Кузбассе добывают в ос�
новном полумягкие угли, а в Якутске исключи�
тельно твердый коксующийся уголь. Кроме того,
небольшие объемы первоклассного коксующего�
ся угля добываются в Донецком угольном бассей�
не (мене 500 тыс. т), на границе с Украиной.

Бренды российских коксующихся углей также
имеют место на мировом рынке. Такие крупные
производители, как «Мечел», традиционно постав�
ляющие на рынок АТР коксовый уголь под брендом
К9, ЗАО «Сибуглемет», поставляющий угли коксо�
вых и спекающихся марок под своим собственным
брендом, стабильно наращивают объемы торговли
и расширяют круг потребителей данных углей.

Экспорт коксующегося угля достиг пика в
2008 г. и составил 15,5 млн. т, из которых 40 %
пошли на Украину через границу, а остальное
главным образом в Японию и ЕС морским путем,
и лишь порядка 2 млн. т железнодорожным
транспортом (в Центральную Европу). В 2009 г.
объемы экспорта снизились до 10 млн. т, (то есть
на 55 %), хотя большая часть этого спада при�
шлась на Украину, в то время как объемы морс�
кого экспорта практически не изменились, упал
с 9,5 млн. т лишь до 8,5 млн. т.

Выводы и перспективы дальнейших исследоQ
ваний. В сбытовой политике угледобывающих
предприятий, особенно ориентированных на
экспорт угля, важно формирование узнаваемо�
го бренда постоянного качества, так как это
гарантирует стабильность поставок и возмож�
ность заключения долгосрочных контрактов с
крупными потребителями.

Фактически угольные предприятия Кузбасса
в настоящее время формируют не только локаль�
ные бренды, но и международные, с перспекти�
вой разработки глобальных брендов.

Перспективы изучения отдельных регио�
нальных рынков угля, с учетом особенностей
потребления и соответственно требований к ка�
честву угля и возможностей его поставки различ�
ными видами транспорта, позволяют компани�
ям сформировать четкую стратегию продаж до�
бываемых углей и ориентироваться на долго�
срочное планирование сбыта.
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МЕЖДУНАРОДНОQПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕАГИРОВАНИЯ
НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

Анотація. Стаття має характер історичноXправового дослідження. У своїй статті автор подав огляд проX
цесів формування антитерористичного права від Гаазької конвенції 1907 року до сучасних правових міжнародних
врегулюваннь. Особливому аналізу було піддано акти міжнародного права, створювані в останні два десятиліття
у рамках Європейського Союзу, Організації з безпеки і співробітництва в Європі і Організації Об’єднаних Націй.
Автор звертає увагу на те, що тільки рішучі і погоджені дії щодо профілактики та у створенні актів міжнародного
права, спрямовані на боротьбу з міжнародним тероризмом, можуть істотним чином протидіяти цьому явищу.

Ключові слова: тероризм, терористичні акти, акти міжнародного права із запобігання тероризму.

Summary. The article has the character of the historical and legal research. In his article, the author presented
an overview of the processes of antiXterrorism law on Hague Convention of 1907 to the modern international legal
regulation. Distinctive analysis were subjected to acts of international law, created in the past two decades in the
European Union, the Organization for Security and Cooperation in Europe and the United Nations. The author draws
attention to the fact that only determined and concerted action to prevent and to create acts of international law aimed
at combating international terrorism, can significantly counteract this phenomenon.

Key words: terrorism, terrorist acts, acts of international law to prevent terrorism.

Постановка проблемы. Современный терро�
ризм — глобальное явление международного ра�
диуса действия. Его экономическими последстви�
ями являются потеря материальных ценностей,
изменение оценки экономических рисков, сни�
жение активности на товарных рынках, циклич�
ное увеличение количества банкротств, увеличе�
нии транзакционных затрат и другие. Для борь�
бы с терроризмом необходимо тесное сотрудни�
чество международного общества цивилизован�
ных государств. Первые правовые акты, касаю�
щиеся терроризма, появились в начале XX века.
В конвенциях, подписанных 18 октября 1907 г. в
Гааге, прежде всего в конвенции IV (Конвенция
о законах и обычаях сухопутной войны), а конк�
ретно в приложении к ней (Устав, посвященный
законам и обычаем сухопутной войны), подчер�
кивается, что воюющие стороны не располагают
неограниченным правом выбора средств нанесе�
ния поражения противнику (статья 22), а также,
что запрещается атаковать какими�либо средства�
ми беззащитные города, деревни, жилые дома и
постройки (статья 25) [1].

Это очень широкая, в общем, трактовка про�
блемы, так как она не относится непосредствен�
но к понятию терроризма по очевидному пово�
ду, что террор и терроризм не носили такого все�
общего характера, как в настоящее время. В
международном праве более непосредственные
попытки рассмотрения дел, относящихся к яв�
лению терроризма, были проведены в ходе меж�
дународных конференций, посвященных стан�
дартизации уголовного права, которые проходи�
ли в 1927–1935 годах. Первые дискуссии, свя�
занные с террористической угрозой в мире,

имели место в рамках Комиссии Права, которая
конституировалась в ходе научной конференции
в Ля Паз, проходившей в 1919 г., а затем во вре�
мя конференции в Брюсселе, организованной в
1926 г. под эгидой Международного Общества
Уголовного права, где впервые было предложе�
но принять определение международного терро�
ризма, идентифицируя его с беззаконными дей�
ствиями, заключающимися в нарушении между�
народного порядка. Год позднее, на подобной
конференции в Варшаве, определение террориз�
ма было расширено следующим образом:
«умышленные действия, способные привести к
возникновению всеобщей угрозы» [2].

Европейские научные общества пытались
прийти к общему мнению в ходе очередных кон�
ференций, которые проходили в Брюсселе, Пари�
же, Копенгагене, Мадриде. В результате этих встреч
и принимаемых там определений, на конференции
в Копенгагене в 1935 г. удалось представить первый
полный рапорт, относящийся к терроризму, в ко�
тором, между иными, подчеркивался его надгосу�
дарственный и наднациональный характер. Необ�
ходимо заметить, что в своих работах юристы стре�
мились к решению вопроса о терроризме с точки
зрения формально�правовой. В ходе сессии Меж�
дународного Общества Уголовного права в Мадри�
де в 1976 г. была принята дефиниция: «терроризм,
который ровняет с землей международное общество
и права человека, выносит его виновников за пределы
права всего человечества. Международные террориX
сты — враги человечества...» [3].

Последний в XX веке XV Конгресс этого об�
щества, состоявшийся в Будапеште в сентябре
1999 г., посвящён был борьбе с организованной
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преступностью, в том числе также противодей�
ствию терроризму.

Анализ современных исследований и публикаQ
ций. В последние годы в мире опубликовано зна�
чительное количество научных трудов, посвящен�
ных проблемам терроризма. Их авторами явля�
ются Я. Барч, П. Дуры, С. Крайски, Я. Менкес,
Ч. Мартинквски, Я. Мушиньски, Я. Павловски,
Е. Сталмюллер, З. Цесаж, Ф. Ясиньськи.

Цель и задачи исследования. Целью статьи
является проведение исторически�правового ис�
следования процессов формирования антитер�
рористического международного права.

Изложение основного материала. Повсемест�
ность явления, каким с годами стал терроризм,
стала замечаться в Европе после покушения на
короля Югославии и министра иностранных дел
Франции, которое произошло в Марселе в 1934 г.
Теперь уже не только научные работники обсуж�
дали эту проблему, но и живая реакция европей�
ского общества обострила натиск на политиков,
чтобы обратить их внимание на проявления тер�
роризма. Этим вопросом заинтересовалась Лига
Наций. Проект международной конвенции Лиги
Наций, касающейся противодействия террористи�
ческим злодеяниям, был уже готов в конце 1934 г.,
а через нескольких месяцев его обсуждения был
принят государствами�членами Лиги [4].

В 1936 г. Лига Наций приняла резолюцию,
запрещающую и осуждающую все формы терро�
ристических покушений на жизнь или свободу
лиц, участвующих в работах заграничных дипло�
матических миссий, и призвала государства на�
казывать участников покушений за действия, но�
сящие международный характер и совершённые
независимо от места пребывания виновника,
места совершения покушения или же граждан�
ства участника покушения.

В 1937 г. в Женеве, под эгидой Лиги Наций,
была принята международная конвенция о предот�
вращении и борьбе с терроризмом, которая опре�
деляла понятие терроризма, а также основания для
преследования и наказания виновников. В соответ�
ствии с её решениями расширился перечень злоде�
яний, виновники которых подлежали бы экстради�
ции, очередными, определёнными в конвенции как
действия международного терроризма. Конвенцию
подписали 24 государства (в том числе также
Польша), но ратифицировала её только одна стра�
на, и в связи с этим она не вошла в жизнь.

Право является существенным элементом и
инструментом в руках власти, которое должно
охранять общество, а тем самым граждан от об�
щественных патологий и бандитизма, к которым
доподлинно мы можем отнести терроризм, как
сугубо опасную форму бандитизма. Важным
было, чтобы международные организации нашли
такие инструменты (конвенции, резолюции, ука�
зания, соглашения и т. д.), чтобы борьба с терро�

ризмом и террористами стала действительно эф�
фективной. Факт неизбежности наказания за со�
вершённые злодеяния является предостережени�
ем для многих потенциальных террористов. При�
говоры к наказанию за террористическую дея�
тельность являются для общества существенным
сигналом, указывающим на действенность влас�
тей в борьбе с терроризмом, а также укрепляют
чувство безопасности граждан, осознающих зна�
чение изоляции террористов в тюрьме.

После окончания II Мировой войны вопро�
сами борьбы с терроризмом занялась ООН. Резо�
люции Общего Собрания ООН и другие докумен�
ты чаще всего относились к борьбе с мировым
терроризмом в контексте трактовки актов терро�
ризма как международных преступлений; была
оценена допустимость поступков, базирующихся
на насилии, в зависимости от политического кон�
текста, в котором они были совершены; пробова�
лось усовершенствовать определение терроризма
и выяснить причины его проявления [5].

Главные документы ООН периода последне�
го тридцатилетия деятельности организации, от�
носящиеся к этой тематике:

— Резолюция Общего Собрания от 24 октяб�
ря 1970 г., подчеркивающая, что «каждое государ�
ство обязано удерживаться от организации, про�
вокации, содействия или участия в террористичес�
ких актах в другом государстве и не должно ми�
риться с организацией на его территории деятель�
ности, имеющей целью совершение таких актов,
когда названные здесь поступки требуют употреб�
ления силы или угрожают её использованием»;

— Резолюция – № 2625 от 24 октября 1970 г.,
говорящая, кроме всего прочего, об условиях,
допускающих использование насилия;

— Резолюция Общего Собрания ООН № 3034
от 18 декабря 1972 г., также касающаяся, кроме
всего прочего, допустимости насилия;

— Резолюция — № 3103/XXVIII от 12 декаб�
ря 1973 г. касалась основных принципов право�
вого статуса боевиков, воюющих с колониальны�
ми или другими преобладающими силами, а так�
же с расизмом.

События, которые имели место во время
олимпийских игр в Мюнхене в 1972 г.,1 привели к
тому, что ООН начала работу над проблемами
борьбы с терроризмом, учреждая на XXVII сессии
Общего Собрания ООН в 1972 г. Комитет по воп�
росам международного терроризма, состоящий из
представителей 35 государств. Предполагалось,
что Комитет даст определение источникам терро�
ризма, разработает его правовые дефиниции и
предложит средства борьбы с ним. Работы этого

1 В сентябре 1972 г. палестинская организация Черный Сен�
тябрь захватила здание в олимпийской деревне в Мюнхене,
в котором разместились представители Израиля. Попытка
отбить израильских заложников немецкими силам безопас�
ности закончилась несколькими смертельными жертвами.
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учреждения, действующего несколько лет, оказа�
лись безуспешными, и не удалось определить пра�
вовую сторону этого явления. Оказалось, что меж�
дународный терроризм — по�прежнему очень слож�
ная политическая проблема. Главным поводом
дифференцирования государств было их отноше�
ние к национально�освободительному движению.
В результате работы Комитета, под эгидой ООН,
14 декабря 1973 г. была принята Нью�Йоркская
Конвенция о предотвращении злодеяний и нака�
зании виновников злодеяний, действующих по
отношению к лицам, пользующимся международ�
ной охраной, в том числе дипломатам.

Очередные правовые акты, касающиеся про�
блемы терроризма, — это:

— Резолюция Общего Собрания ООН № 3314/
XXIX от 14 декабря 1974 г. по вопросу определе�
ния агрессии с приложением. В ней было дано
определение понятия акта агрессии, которая яв�
ляется «актом высылки государством или от его
имени вооруженных банд или вооружённых групп,
нерегулярных отрядов или наемников для совершеX
ния вооружённых действий против другого государX
ства подобными вышеназванным способами, или в
значительной мере ангажируются в такие дейX
ствия» [6]. Кроме того, во время собрания Совет
Безопасности констатировала факт, что в выше�
названной резолюции перечень актов агрессии
еще не исчерпан и Совет Безопасности может до�
полнить его другими, входящими в понятие аг�
рессии (статья 4);

— Резолюции, представленные во время XXXI
(1976 г.) и XXXII (1977 г.) сессии Общего Собра�
ния ООН, в которых был осужден террор, при�
меняемый некоторыми режимами, отказываю�
щими народам в праве на самоопределение и реп�
рессирующими их различными способами;

— Резолюция 17 декабря 1979 г., представлен�
ная во время XXXIV сессии ООН, утверждала, кро�
ме всего прочего, что «международный терроризм
является опасностью для миропорядка вследствие
того, что подвергает опасности или лишает жизни
людей, а также угрожает их основным свободам»;

— для предотвращения преследования и на�
казания актов взятия заложников как проявления
международного терроризма 18 декабря 1979 г.
была подписана международная Конвенция, на�
правленная на запрещение взятия заложников,
Польша ратифицировала конвенцию 13 марта
2000 года [7];

— 10 декабря 1982 г., конвенцией Объединен�
ных Наций о правах на море было установлено
право, обязывающее сотрудничать в борьбе с пи�
ратством на морях;

— Резолюция № 40/61 Общего Собрания
ООН от 9 декабря 1985 г., осуждающая акт похи�
щения средиземноморского пассажирского суд�
на «Ахилле Лаура», рекомендовала всем государ�
ствам как односторонне, так и в сотрудничестве

с другими государствами, а также с соответству�
ющими органами Объединенных Наций, прини�
мать все меры, направленные на постепенное ус�
транение причин, лежащих в основе международ�
ного терроризма, а также обращать особое вни�
мание на такие явления, как: колониализм, ра�
сизм, ситуации, влекущие за собой массовые и
тяжёлые нарушения прав человека и основных
свобод, а также связанные с оккупацией, кото�
рые могут вызвать проявление международного
терроризма и могут угрожать международной бе�
зопасности. Решительно осуждены как преступ�
ные все акты, методы и террористические дей�
ствия, невзирая на место совершения и лица
виновников, в том числе особенно действия, уг�
рожающее дружественным отношениям между
государствами и их безопасности [8];

— в Резолюции от 9 декабря 1994, была при�
нята очередная попытка определения понятия
терроризма, его источников и причин;

— Комиссия Международного Права, по по�
ручению Общего Собрания ООН, приняла попыт�
ку разработки кодекса поведения, направленного на
обеспечение мира, а также безопасности человече�
ства, и в IV рапорте от 1986 года к террористичес�
ким актам зачислила такие действия, которые:

1. Вызывают смерть или серьёзные повреж�
дения тела, потерю свободы главой государства,
лицами, пользующимися правами главы государ�
ства, наследниками и установленными наследни�
ками главы государства, супругами тех лиц или
лицами, которым поручены публичные функции.

2. Уничтожают или портят публичную соб�
ственность, угрожают жизни членам общества и
вызывают страх перед общей опасностью, разре�
шают изготовлять, иметь или снабжать оружием,
боеприпасами или вредными субстанциями лица,
совершающие вышеуказанные поступки [9].

— «Конвенция о борьбе с организованной преX
ступностью» — новейшая инициатива ООН в
области борьбы с терроризмом. В этом акте меж�
дународного права проведена очередная, но толь�
ко частично эффективная попытка определения
позиции современного терроризма. Не удалось,
однако, установить перечень злодеяний, в кото�
ром отражены были бы дефиниции всех терак�
тов. В проекте конвенции, предложённом Коми�
тетом, было выражено беспокойство связями
между деятельностью организованных преступ�
ных групп с террористическими актами. Работы
над этим документом формально начались в кон�
це 1998 г., когда Общее Собрание призвало спе�
циальный комитет к разработке конвенции. Текст
конвенции был представлен ООН во время Но�
вогодней встречи в 2000 г. К сожалению, вопрос,
касающийся терроризма, не удалось полностью
решить, ибо этот вопрос уже многие годы являл�
ся большой контроверсионной политической
проблемой. Однако документ в своём содержании



Світове господарство і міжнародні економічні відносини

39

охватывает злодеяния международного характе�
ра и злодеяния, совершённые в связи с действи�
ем организованных групп. Международный ха�
рактер злодеяния имеет место тогда, когда оно
совершено: на территории более, чем одного го�
сударства; в одном государстве, но существенная
часть подготовок к нему, планирование, управле�
ние или контроль над ним происходит в другом;
в одном государстве, но касается организованной
преступной группы, которая ангажируется в пре�
ступную деятельность больше, чем в одном госу�
дарстве; в одном государстве, но влечет к суще�
ственным последствиям в другом государстве
[10]. Представители более 150 государств, в том
числе Польши, подписали конвенцию в Палер�
мо 12 декабря 2000 г. Польша ратифицировала её
полгода позднее [11].

После террористической атаки на США 11
сентября 2001 год в систему борьбы с междуна�
родным терроризмом были включены все инсти�
туции и организации, связанные с ООН.

В законодательстве Европейского Союза
противодействие терроризму длительное время не
находило соответствующего места в отнесении к
фактическому рангу, которым была и есть угроза
терроризмом. На начальном этапе сотрудниче�
ства государств�членов Европейской Общности
вопрос борьбы с терроризмом был, скорее всего,
внутренней проблемой отдельных государств.
Европейский Союз особенную активность, свя�
занную с этой проблемой, проявил после небы�
валых когда�либо террористических атак в Ва�
шингтоне и Нью�Йорке в сентябре 2001 г. Достиг�
нут наконец консенсус по вопросу дефиниции
терроризма, рекомендовано всем государствам�
членам Союза ввести унифицированные право�
вые постановления в государственном уголовном
кодексе, направленные на борьбу с терроризмом.
Были расширены компетенции и структуры Ев�
ропол, а также усовершенствована система борь�
бы с терроризмом.

До провозглашения Европейского Союза
(1992 г.) государства�члены Европейских Сообществ
концентрировались, главным образом, на вопросах
интеграции в экономическом секторе, а внутрен�
няя безопасность предоставлена была исключитель�
но компетенции отдельных государств. Началом
более широкой кооперации государств�членов
Союза в области борьбы с терроризмом стала их
активная деятельность в семидесятых годах, когда
в Европе стало наблюдаться значительное усиление
деятельности террористических движений и орга�
низаций, особенно в Германии (Фракция Красной
Армии — Бадэр Минхоф), Франции (Непосред�
ственная Акция), Ирландии (Ирландская Респуб�
ликанская Армия — ИРА) и в Испании (Баскская
сепаратистская организация — ЭТА).

В ответ на возникновение в Западной Европе
угрозы терроризма, во время встречи министров

внутренних дел стран�членов Сообществ в Риме в
1975 г., было решено установить сотрудничество
между ведомствами внутренних дел и справед�
ливости, в границах так называемой структуры
ТРЕВИ2. После 1990 года одной из главных задач
группы ТРЕВИ была подготовка к созданию Ев�
ропола. В статьях 29 и 30 (прежние К. 1, и К. 2)
Договора о Европейском Союзе отмечается, что
целью Союза является обеспечение гражданам
высокой степени безопасности благодаря общим
действиям государств в вопросах сотрудничества
полиции и судопроизводства. Эта цель может быть
достигнута только благодаря предотвращению
организованной и другой преступности [13].

В соответствии с вышеуказанными статьями
государства�члены ЕС подписали в 1995 г. Кон�
венцию «Об учреждении Европола», бюро которо�
го начало работу практически в первой половине
1999 г. В статье 2 п. 1 Конвенции записано, что
одной из её главных целей является усовершен�
ствование и укрепление эффективности дей�
ствий, а также оказание содействия соответству�
ющим учреждениям европейской «15», отвечаю�
щим за предотвращение и борьбу с терроризмом.

На Европол были возложены обязанности,
связанные с проблемами злодеяний, которые со�
вершаются или могут быть совершены в ходе тер�
рористических действий по отношению к здоро�
вью, личной свободе или имуществу граждан. Го�
сударства�члены ЕС, будучи в значительной сте�
пени заинтересованными сохранением своих на�
циональных антитеррористических компетенций,
добавили к конвенции приписку, что Европол нач�
нет заниматься проблематикой терроризма толь�
ко лишь через два года после ратификации дого�
вора, если правление Союза не примет решения
ускорить этот процесс. Соответствующее решение
по этому вопросу было принято уже в декабре
1998 г., то есть вскоре после вступления в жизнь
конвенции, причиной этому послужила значитель�
ная активизация действий алжирской Вооружён�
ной Исламской Группы во Франции, а также даль�
нейшая эскалация конфликтов в Северной Ирлан�
дии и испанской Стране Басков.

Прогресс в области регуляции антитеррори�
стических правовых актов, касающихся госу�
дарств ЕС, наступил вместе с подписанием в
1992 г. трактата об Европейском Союзе, в кото�
ром впервые были представлены задачи, направ�
ленные на предотвращение и борьбу с преступ�
ностью, а также межправительственное сотрудни�
чество в этой области (так называемая «III колон�
на» Трактата о Сообществе, относящаяся к пра�
восудию и внутренним вопросам государств

2 Название этой группы не является сокращением
«Terrorisme, Radicalisme, Exstremisme, Violence Internationale»
(как предполагалось сначала), оно происходит от названия
известного римского фонтана «di Trevi», находящегося не�
далеко от места проведения заседания [12].
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Justice and Home Affairs — JHA). В соответствии
с тогдашней статьей К. 1 TUE, предметом общей
заинтересованности государств�членов Союза,
кроме других поставленных целей, является: со�
трудничество полиции в целях превенции и борь�
бы с терроризмом, нелегальной торговлей нарко�
тиками и другими серьёзными формами между�
народной преступности, включая необходимые
формы таможенного сотрудничества, а также
организацию системы обмена информацией в
рамках Бюро Европейской Полиции (Европол).

В Маастрихтском договоре были приняты
общие определения, касающиеся создания и ве�
дения регистра специализированных антитерро�
ристических компетенций, экспертных исследо�
ваний и сведений для облегчения антитеррорис�
тического сотрудничества между государствами�
членами ЕС. Каждое государство�член Союза,
осуществляющее главенство в Союзе, должно
отвечать за комплектование, ведение и распрос�
транение упомянутого регистра. Стоит напом�
нить, что вышеуказанные решения исходят из
общих положений, содержащихся, напр., в ста�
тье J.4, в которых свидетельствуется, что «общая
внешняя политика и общая политика безопасносX
ти охватывает все те вопросы, которые связаны с
безопасностью Европейского Союза» [14].

Некоторые другие выбранные документы,
связанные с борьбой с терроризмом, принятые ЕС:

— декларация о финансировании террориз�
ма от 30 ноября 1993 г., в которой призывается к
более широкому обмену информацией, а также
более глубокому рассмотрению проблемы финан�
сирования терроризма;

— конвенция об упрощенных процедурах,
связанных с экстрадицией между государствами�
членами Европейского Союза (от 10 марта 1995 г.);

— декларация из Ля Гомера от 9 октября 1995 г.,
принятая министрами справедливости и министра�
ми внутренних дел государств�членов ЕС, в которой
они обращаются с призывом расширить сферу со�
трудничества благодаря усовершенствованию со�
трудничества между судебными органами и полици�
ей, особенно по вопросам обмена информацией;

— конвенция, касающаяся экстрадиции
между государствами�членами ЕС (от 27 сентяб�
ря 1996 г.) [15].

Принятие 15 октября 1996 г. акта, касающе�
гося ЕС, под названием «Общее действие», оп�
ределило следующие цели международного со�
трудничества в области борьбы с терроризмом:

— обеспечение лучшей координации мер,
принимаемых государствами�членами ЕС в обла�
сти предотвращения терроризма и борьбы с ним;

— укрепление существующего сотрудниче�
ства в этой области между соответствующими
органами государств�членов ЕС;

— обеспечить доступность до профессио�
нальных знаний, а также отточенных методов и

решений соответствующих органов государств�
членов ЕС другим государствам�членам ЕС [16].

Проблемы обеспечения безопасности, связан�
ные с террористической угрозой, в значительной
степени относятся к области заинтересованности
средиземноморских стран Европейского Союза
(Франция, Греция, Испания, Португалия). По их
инициативе в ноябре 1995 г. состоялась в Барсе�
лоне конференция министров иностранных дел
государств «пятнадцати», на которую были при�
глашены представители одиннадцати государств
южного побережья Средиземного моря. Во время
встречи была согласована общая декларация, в
которой был определен ряд основных принципов,
позволяющих создание политического партнёр�
ства в области борьбы с терроризмом. В ней
предполагалось: сотрудничество в области проти�
водействия терроризму, контрабанде наркотиков и
нелегальной иммиграции. Последствием приня�
тых решений было признание Европейским Пар�
ламентом борьбу с терроризмом приоритетной
проблемой и рекомендовалось принять практичес�
кие действия, которые будут направлены на со�
трудничество между полицейскими органами, пра�
восудием, таможенными и административными
органами. Такое сотрудничество привело к созда�
нию системы обмена информацией и улучшению
системы процедур экстрадиции [17].

В Амстердамском договоре 1997 г., вопреки
расхождению во взглядах между государствами�
членами ЕС, были введены существенные изме�
нения в существующие до этого времени рамки
антитеррористического сотрудничества. В изме�
ненной статье К. 1 TUE (теперь статья 29) запи�
сано, что «предотвращение и борьба с организо�
ванной и другой преступностью, а особенно с
терроризмом» должны служить «обеспечению
гражданам высокого уровня безопасности в об�
ласти свободы, безопасности и справедливости».
Измененная статья К. 3 (теперь статья 32) уста�
навливает «общие принципы в области сотрудни�
чества между судами в уголовных делах», охваты�
вающие, между прочим: постепенное введение
мер, устанавливающих низшую степень «наказа�
ния, относящегося к организованной преступно�
сти, терроризму и нелегальной контрабанде
наркотиками». В рамах III «колонны», кроме
всего прочего, были определены соответствую�
щие институциональные рамки, то есть Коорди�
нирующий Комитет, три Группы Управления, а
также много иерархических упорядоченных рабо�
чих групп, состоящих из экспертов стран�членов
ЕС. Группа Управления II после учреждения Ев�
ропол приняла компетенции TREVI. Во время
встречи в верхах в Амстердаме был принят «План
ЕС действий по борьбе с организованной пре�
ступностью». Вслед за призывом Европейско�
го Совета, выраженным в конечном документе
ЕС на чрезвычайной встрече в верхах в Тампере
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в октябре 1999 г., касающимся улучшения коор�
динации действий по борьбе с терроризмом, было
заявлено о концентрации действий упомянутой
Рабочей группы по описыванию терактов, появ�
ляющихся в странах ЕС, проблематики финан�
сирования тех актов, укреплению сотрудничества
с Европолом, а также противодействию компью�
терному терроризму в Интернете [18].

Процесс создания единого правопорядка в
сфере борьбы с терроризмом и организованной
преступностью наталкивается на серьёзные трудно�
сти ввиду различного подхода отдельных стран
Европейского Союза к проблемам внутренней бе�
зопасности. Расхождения в этой области можно
заметить в различном подходе к проблемам нарко�
мании и её распространению, способствующему
напряжению между Францией, Ирландией и Ис�
панией. Следует заметить, что вследствие этого
Франция не спешила с реализацией решений кон�
венции Шенген. Другим поводом опоздания была
недостаточная пограничная охрана внешних границ
в Греции и Италии. Систему Шенген критикуют
также в других странах Европейского Союза. Не�
которые общественные группы требуют ее отмены,
а после событий в Соединенных Штатах в 2001 г.
обсуждается вопрос о восстановлении контроля на
внутренних границах ЕС. Террористические дей�
ствия в Соединенных Штатах ускорили принятие
индивидуальных решений странами ЕС, направ�
ленных на отказ от сильной долголетней традиции
суверенитета в уголовных делах.

Правопорядок Сообществ (на день 11.09.2001),
относящийся частично к борьбе с терроризмом,
состоял из четырёх элементов:

— сотрудничество в вопросах экстрадиции на
основе конвенции об упрощенной процедуре эк�
страдиции от 30 марта 1995 г., а также конвенции
об экстрадиции от 27 октября 1996 г.;

— Евроюст, ячейка состоящая из экспертов
по вопросу борьбы с организованной преступно�
сти в юстиции и полиции; 14 декабря 2000 г. был
назначен временно так называемый Про�Юст,
который должен был выполнять задачи Евроюс�
та перед его официальным учреждением;

— юридическая помощь, а также сотрудни�
чество в области взаимного изучения уголовных
приговоров на основании конвенции о сотрудни�
честве в уголовных делах от 29 мая 2000 г.;

— функционирование на основании Общих
Действий от 7 июля 1998 г. так называемой Евро�
пейской Судебной Сети, координирующей меж�
дународное сотрудничество в области обме�
на информацией о мерах, принимаемых государ�
ствами�членами ЕС, для борьбы с организован�
ной преступностью [19].

В сентябре 2001 Европейская Комиссия
предложила подробно определить явление терро�
ризма, а также все сопровождающие его акты в
«Решении Совета о борьбе с терроризмом». В ста�

тье 3 Решений террористические злодеяния были
определены как «злодеяния, совершенные умышленX
но единичными лицами или группой против одного
или большего числа стран, их учреждений или гражX
дан, для запугивания их, нанесения серьёзных измеX
нений или уничтожения политических, экономичесX
ких или общественных структур страны». То есть:
убийство, телесные оскорбления, похищения или
взятие заложников, вынуждения, кражи или гра�
бежи с оружием в руках, нелегальное завладение
или уничтожение государственных или правитель�
ственных структур, средств транспорта, публичной
инфраструктуры, мест общественного пользова�
ния или собственности; производство, владение,
приобретение, транспортировка или доставка ору�
жия или взрывчатки; распространение субстан�
ций, отравляющих или вызывающих пожары,
взрывы или наводнения, угрожающие жизни лю�
дей, имуществу, животным или окружающей сре�
де, действия, направленные на прекращение водо�
снабжения, энергии или других основных ресурсов,
атаки при помощи влияния на систему информа�
тики, угрозы совершения каких�либо из выше на�
званных злодеяний, управление террористической
группой, пропаганда, поддержка или участие в тер�
рористической группе. По определению этого Ре�
шения, террористической группой считается груп�
па, состоящая из более чем двух человек, которая
имеет собственную структуру, действующую в оп�
ределённое время и совершает вышеназванные
злодеяния, кроме двух последних [20].

Комиссия предложила также унифицировать
систему наказания за различного рода теракты.
Приговоры должны выноситься от 2 до 20 лет
заключения с возможностью пожизненного нака�
зания в случае сугубо жестоких преступлений или
совершённых против публичных лиц, таких как
президент или парламентеры. На встрече ЕС в
верхах в Брюсселе (22.09.2001 г.) было заявлено
также о создании институции «Европейского Пуб�
личного Прокурора», европейского следственно�
го учреждения и единых следственных групп.

В декабре 2001 г. 14 государств ЕС подписа�
ли соглашение, касающееся европейских ордеров
на аресты и экстрадицию преступников за 32
серьёзные злодеяния. Это эпохальное начало еди�
ного правосудия должно было бы, прежде всего,
облегчить преследование злодеяний, связанных с
терроризмом. Италия была единственной стра�
ной, которая внесла протест, сначала предлагая
охватить этим распоряжением только шесть зло�
деяний из перечня ЕС, потом требуя, чтобы пе�
редвинуть термин входа распоряжения в силу на
2008 г. Четырнадцать остальных стран отклонили
эти предложения.

27 декабря 2001 ЕС в рамах так называемой
письменной процедуры, принял общую позицию
по вопросу использования определённых средств
в борьбе с терроризмом. В приложении к этому
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документу был список фамилий лиц, связанных
с террористическими организациями, а также
список самих террористических организаций.
Этот список должен прежде всего служить источ�
ником информации для следственных органов.
Совет ЕС принял также в письменной форме
распоряжение по вопросу ограничений, направ�
ленных против определённых лиц и субъектов (в
рамах борьбы с терроризмом), в котором опреде�
лялись принципы замораживания активов физи�
ческих или юридических лиц, подозреваемых в
сотрудничестве или участии в террористических
организациях. Решение о внесении в список было
принято странами ЕС единогласно.

В декабре 2002 г. страны ЕС пришли к согла�
шению по вопросу интенсификации сотрудниче�
ства между странами�членами ЕС и их институ�
циями в области предотвращения возможных тер�
рористических, а также биологических, химичес�
ких и атомных атак. Этот шаг вперед является
частью более широкой антитеррористической
программы ЕС, указывающей стратегические
цели, которые необходимо упорядочить с точки
зрения усиления защиты человечества, окружаю�
щей среды, продовольствия и имущества от угро�
зы терроризма, а также химических, биологичес�
ких, радиологических и атомных атак. Программа
должна была сосредоточиться на таких секторах,
как здоровье, окружающая среда и стратегическая
промышленность. Она будет реализована в усло�
виях тесной конфиденциальности. Совет Мини�
стров и Европейская Комиссия пришли к согла�
шению о том, что будут облегчать поставку прак�
тической помощи для каждой из стран�членов ЕС
в случае террористической атаки [21].

Проблематика опасности терроризма в совре�
менном мире нашла также свое отражение на фо�
руме государств, участвующих в Конференции Бе�
зопасности и Сотрудничества в Европе (с 1995 г.
Организация Безопасности и Сотрудничества в
Европе — ОБСЕ). Государства�члены ЕС, подтвер�
ждая значение важности принципов, содержащих�
ся в Хельсинском заключительном Акте 1975 г.,
Парижской Карте и Хельсинском Документе 1992 г.,
приняло в 1994 г. в Будапеште «Кодекс поведения в
военноXполитических аспектах безопасности». Учи�
тывая, что обязательства государств ОБСЕ не но�
сят формально�правового характера, то факт
приёма путем собственного обязательства реализа�
ции решений, содержащихся в этом документе, яв�
ляется так же важным, как и обязательства право�
вого характера. Необходимо также помнить, что
«каждое участвующее государство несёт ответX
ственность за введение в жизнь этого Кодекса и, если
будет необходимо — представит уместные выяснеX
ния относительно выполнения своих обязательств, соX
держащихся в этом Кодексе» [22].

Кроме того, государства�члены ОБСЕ раз в
два года производят оценку состояния реализа�

ции деклараций, содержащихся в кодексе. А по
вопросу терроризма соответствующие определе�
ния сформулированы следующим образом: «УчаX
ствующие государства, никоим образом не будут
поддерживать актов терроризма и применят надX
лежащие меры для противодействия терроризму и
борьбе с ним во всех его проявлениях. Они будут
сотрудничать во всех областях борьбы с угрожаюX
щими террористическими действиями путем ввеX
дения в жизнь согласованных ими международных
инструментов и обязательств. Особенно будут
принимать меры, направленные на выполнение
международных соглашений, обязывающих их отX
крывать судебные производства против террорисX
тов или выражать согласие на их экстрадицию»
[23]. Содержание и размещение этой статьи ука�
зывает на то, какое большое значение государ�
ства�члены Организации Безопасности и Сотруд�
ничества в Европе уделяют борьбе с терроризмом.

Эта проблема появилась также в «Карте евX
ропейской безопасности», принятой на встрече в
верхах ОБСЕ в Стамбуле 19 ноября 1999 г. В этом
документе международный терроризм характери�
зуется как «усиленная угроза для безопасности» и
было заявлено о том, что борьба с новой угрозой
требует упрочения кооперации, расширения де�
мократических структур, а также упрочения пра�
вовых инструментов [24].

Правовые инструменты борьбы с террориз�
мом мы находим также в документах других меж�
дународных организаций, а также в законодатель�
стве большинства государств. Это свидетельствует
о значении, которое субъекты международного
права уделяют борьбе с международным терро�
ризмом и осознанию угрозы, которую терроризм
несёт для всех. Осознание, что только общими
усилиями можно исключить эту угрозу, является
важным элементом для международного сотруд�
ничества в этой области.

Международное общество, помимо жизнен�
ного опыта последних лет, в начале XXI века
ставит вопрос о возможности реагирования и
предотвращения актов терроризма. Наряду с пра�
вовыми инструментами, охарактеризованными
выше, особое значение имеют меры превенции,
как случилось после атак на WTC. Касаются они,
между прочим, усиленного контроля пассажиров
и багажа на аэродромах и в самолётах, контроля
вокзалов, поездов и других средств транспорта.
Большое значение имеет профессиональная ре�
акция на объявление об опасности службами, от�
ветственными за обеспечение публичной безо�
пасности, а когда террористическая атака уже со�
вершится, чёткие действия, направленные на
уменьшение нанесения ущерба и противодей�
ствующие панике и дезорганизации. Всё же все�
гда надо осознавать, что могут быть потенциаль�
ные потери, которых невозможно избежать в
связи со спецификой террористических актов.
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Очередным методом борьбы с терроризмом
является отсечение террористов от средств фи�
нансирования и поддержки со стороны прави�
тельства некоторых государств. Доказать эту про�
блему, однако, сверхсложно и трудно. Поддерж�
ка терроризма государствами должна встречать�
ся с осуждением международного общества и не�
медленной реакцией, заставляющей правитель�
ства, использующие такие практики, прибегать к
мерам по их прекращению. Одним из методов
борьбы с такими государствами может быть их
полная изоляция, совмещенная с политически�
ми и экономическими санкциями, в крайних же
случаях — международная вооружённая интер�
венция. Такая интервенция должна носить меж�
дународный характер для того, чтобы не допус�
тить, таким образом, партикулярных интересов
государств, группы государств, или же держав.

Выводы. Синтезируя выводы, следует подчер�
кнуть, что в настоящее время мы имеем дело с
формированием международного супертерроризма.
Угроза террористических атак с употреблением
оружия массового поражения — это то, чего мир,
пожалуй, больше всего сегодня опасается. Это до�
казывает также тезис о формировании по�совре�
менному новой агрессивной, экспансионистской
мировой державы в виде глобальной террористи�
ческой сети. Поэтому борьба с этой угрозой стала
теперь, без сомнения, главным вызовом для всего
мирового человечества в сфере безопасности.

Такую борьбу необходимо вести с полной
решимостью при согласии и уверенности, что
ничто не оправдывает и не обосновывает терро�
ристические акты, а обязанностью всех является
объединение общих усилий для борьбы с их про�
явлениями. Этой цели должны служить между�
народные правовые урегулирования, предостав�
ляющие возможность для решительных действий
против актов терроризма. Элементом рефлексии
должно быть установление причин террористи�
ческих актов и попытка ликвидации их источни�
ков, так как это самый лучший метод борьбы с
этой угрозой. Кажется, что другой альтернативы
современный мир не имеет.3
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Анотація. Стаття присвячена системному дослідженню впливу сучасних економічних процесів на заX
безпечення глобальної безпеки. У першій частині статті охарактеризовано розвиток процесів глобалізації в
наступних аспектах: економічному, політичному і культурному. Автор вважає, що ці процеси генерують як
істотні виклики, так і загрози для сучасної системи світової безпеки. Друга частина статті присвячена
дослідженню економічних умов забезпечення безпеки.

Ключові слова: глобальна безпека, глобалізація, економічний процес, економічна криза.

Summary. Paper is devoted to systematic investigation of the influence of modern economic processes to ensure global
security. In the first part it is described the development of processes of globalization in the following aspects: economic,
political and cultural. The author believes that these processes generate both significant challenges and threats to the modern
system of international security. The second part is devoted to the study of the economic conditions of security.

Key words: global security, globalization, the economic process, the economic crisis.

Постановка проблемы. Современная гло�
бальная безопасность, как никогда до сих пор,
зависит от развития экономических процессов
в мире. Существенным признаком экономичес�
ких перемен является небывалый технологичес�
кий прогресс, который мы наблюдаем на рубе�
же веков. Стимулирует он темп перемен и экс�
пансию высокоразвитых экономических процес�
сов почти в каждую точку на нашей Земле. Эти
процессы несут за собой огромный потенциал
для развития, а также не до конца осознанную
до сих пор опасность.

Цель статьи. Автор после рассмотрения трен�
дов развития мировой экономики приходит к
выводу, что на создание достоверной и реальной
системы глобальной безопасности большое вли�
яние оказывают разнородные факторы, которые
являются производными развития и перемен в
настоящее время. Не подлежит, следовательно,
сомнению значительная роль экономического
фактора, который предопределяет развитие и
создание общего потенциала государств, в том
числе также и военного потенциала. Без сомне�
ния, современная экономика, а в особенности
экономические процессы, связанные с глобали�
зацией, в значительной степени способствуют
формированию мировой безопасности.

Изложение основного материала исследования.
Глобализация экономики, политики и культуры —
повседневность нашей жизни. Она определяет
также стандарты безопасности как для каждой
личности, так и общественных групп. Существует
много определений глобализации, одно из самых
четких сформулировал заместитель министра в
администрации Б. Клинтона С. Тальботт: «...то,
что происходит там, имеет большое значение
здесь». Говоря более ясно, глобализация — это
интеграция в масштабе планеты, со всеми её по�
ложительными и отрицательными свойствами [1].

Первый большой перелом в исторической
эволюции глобализации экономики наступил в
XV и XVI веках, когда появилась необходимость
облегчения доступа к другим рынкам, особенно
к рынкам Востока — арабских стран, Китая, а
также Индийского субконтинента и архипелага
сегодняшней Индонезии. Цель той политики
заключалась в поиске способов уменьшения тор�
говых расходов путем сокращения времени на
перевозку, а также завоевания новых источников
обеспечения сырьём и готовыми продуктами.
Вслед за этим создавались новые рынки сбыта
для собственных продуктов, а от всех этих форм
активности всё в большей мере зависело разви�
тие метрополий и существующего там стандарта
жизни. Одновременно появилась первая большая
ступень глобализации — колониализм.

Второй большой перелом в глобализации эко�
номики — это XIX век. Это время внесло в про�
цесс глобализации совсем новое качество, также
в результате быстрого технического прогресса.
Развивалось судоходство и железные дороги, по�
явился телеграф, и расцветало крупносерийное
производство. Этот период отличался от времен
Больших географических открытий, характеризу�
ющихся технологическим и экономическим про�
грессом. Способствовал он также эволюции поли�
тических систем и стремлению в недалёком буду�
щем к демократическим решениям.

Третий, и наконец, большой этап и качествен�
ное ускорение в перманентном процессе глобали�
зации — это современность. Во всём великолепии
это явление (а также сам термин «глобализация»)
появляется после распада СССР. Первым камнем
в фундаменте будущего миропорядка стало учреж�
дение в 1994 г. Всемирной Торговой Организации
(ВТО), которая широко открыла ворота для бес�
пошлинной торговли во всем мире. Невозможно
однозначно определить, когда начались конкрет�
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ные процессы глобализации. Некоторое влияние
на этот процесс оказало появление международ�
ных организаций, задачей которых было коорди�
нирование политического сотрудничества в сфе�
ре безопасности, экономических процессов в ми�
ровом масштабе, а также сотрудничество в облас�
ти культуры, науки и образования [2]. Таким об�
разом, глобализация — это процесс, развиваю�
щийся во времени и пространстве. Его начала
необходимо искать тогда, когда международные
отношения получили глобальный аспект, а имело
это место в начальном периоде формирования
двухполюсной системы, хотя тогда ещё никто не
называл это явление глобализацией.

Глобализацию создают три процесса: углубле�
ние международных отношений, ограничение вли�
яния государства на экономику и технологический
прогресс. Последний носит основной характер.
Двигателем перемен является революция в инфор�
матике, в переработке и передаче информации.
Эти процессы содействуют росту экономического
и общего развития, к сожалению, его потребите�
лями являются немногие. Это является очеред�
ным, и вместе с тем отрицательным, свойством
глобализации процессов миропорядка. Цивилиза�
ционный раздел проходит не вдоль государствен�
ных границ, не между обществами — а через об�
щества. Такая ситуация создает потенциальные
источники конфликтов, как в масштабе отдельных
обществ, так и международном масштабе [3].

Последствия глобализации не ограничивают�
ся только экономикой. Мобильность капитала
вызывает ослабление государственной власти.
Отсюда как частое явление происходит то, что по�
бедившие партии не выполняют своих избиратель�
ных обещаний, а реализуют программу, которую
критиковали, будучи в оппозиции. Они просто�
напросто вынуждены считаться в первую очередь
с наднациональным капиталом — попытка проти�
востояния ему грозит дестабилизацией экономи�
ки. Наднациональный капитал находится за пре�
делами власти государства, развивается кризис
суверенитета, слабые всё более и более становят�
ся зависимыми от сильных, и такая неравномер�
ность в принятии политических решений генери�
рует очередные источники конфликтов.

Последствий глобализации надо также искать
и во внешней политике государств, роль которой
в последний период изменилась в связи с возник�
новением наднациональных корпораций. Каса�
ются они, главным образом, трёх проблем: изме�
нения значения суверенитета государств, эрозии
фундаментов демократии и сглаживания грани�
цы между тем, что заграничное, и тем, что внут�
реннее [4]. Влияние на такое состояние вещей
оказывают как корпорации, так и сверхдержавы.

Государство (а в демократическом государ�
стве — общество) теряет контроль над своим
потенциалом, над инструментами своей эконо�

мической, социальной, оборонной и т. д. поли�
тики. Происходит ограничивание самоуправле�
ния государством во внутреннем и внешнем ас�
пекте. Зарождается явление, определяемое как
детериторизация суверенитета. Связано оно с
деятельностью транснациональных корпораций и
с существованием электронного пространства и
информатики. Свои права, вытекающие из прин�
ципов суверенитета, государство реализует, а так�
же все в меньшей степени защищает их, в грани�
цах своей территории принимаемыми автоном�
ными решениями государственных органов. Та�
кие решения в большей своей степени просто
приспособлены к внешним тенденциям, регули�
рованиям, ожиданиям или нажимам. Реализации
своих прав и интересов, вытекающих из сувере�
нитета, надо в значительной степени добиваться
путем участия в принятии решений многочислен�
ными международными организациями. В пери�
од глобализации политика становится менее про�
зрачной, постигаемой и доступной для широко�
го круга членов общества. Принятие решений
переходит в руки менеджеров, профессиональных
политиков и администраторов. По мнению соци�
ологов, таким образом сокращается гражданское
общество, а его влияние ограничивается до ре�
шений локальных проблем.

Стоит обратить внимание на два связанные с
глобализацией явления, которые несут за собой
угрозу для демократии. Во�первых, на доминирую�
щее значение в современном мире больших меди�
альных корпораций, создающих, а не отражающих
общественное мнение. Во�вторых, на растущую
тенденцию переноса центра управления от прини�
маемых политических решений к сфере экономи�
ки. Это явление угрожает демократии и может быть
очередным источником глобальных угроз [5].

Существенной чертой глобализации является
стирание границы между тем, что заграничное, и
тем, что внутреннее в политике государства, или
иначе, между внешней и внутренней политикой.
Внешняя политика в огромной степени становит�
ся политикой собственного общества. Это вытека�
ет из необходимости при ведении внутренней дея�
тельности постоянно адаптироваться к внешним
тенденциям развития, а что за этим следует — не�
обходимость непрестанного диалога и переговоров
с внутренними партнёрами относительно сферы и
темпа такой адаптации. Правда, это явление —
результат интернационализации процессов разви�
тия обществ, но глобализация, без сомнения, тре�
бует более быстрых темпов таких изменений, ина�
че говоря, стирания границы между внутренней и
внешней сферой политики государства [6].

Глобализация глубоко влияет также на куль�
туру (понимаемую как искусство, традиции и
обычаи, менталитет людей). Происходит экспан�
сия так называемый поп�культуры запада, целью
которой является установление превосходства
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своего стиля жизни, способа мышления, жизнен�
ных ценностей над другими социальными куль�
турами с другими традициями и менталитетом.
Возрастает также так называемая многокультур�
ность — явление, когда рядом живут люди, при�
знающие несхожие стили жизни и жизненные
ценности. Это вызвано увеличением роста миг�
рации. Миграция, естественно, всегда имела ме�
сто, однако раньше число иммигрантов было
настолько незначительно, что общество было в
состоянии их ассимилировать. Сегодня, вслед�
ствие масштаба явления, это становится практи�
чески невозможным. Общества вынуждены вза�
имно познавать друг друга и учиться толерантно�
сти. В противном случае это может угрожать эс�
калацией угроз на этнической почве [7].

Эффекты глобализации сосредоточены, глав�
ным образом, в более развитых странах Западной
Европы, Северной Америки и Восточной Азии.
Эти страны представляют собой активный центр
процесса глобализации экономики. Другие стра�
ны только в небольшой степени участвуют в этом
процессе, следствием чего является их незначи�
тельное участие в доступе к современным техно�
логиям и капиталу. Имеют они также ограничен�
ный доступ к внешним рынкам сбыта, а при этом
на их внутренних рынках усиливается конкурен�
ция, наплывающая извне. Этот процесс оказыва�
ет влияние на появлении конфликтов «бедных с
богатыми» и является источником очередной
опасности, носящей международный характер [8].

Процессы глобализации носят объективный
характер. Создают возможности для развития,
ведут к оптимизации сотрудничества и делают его
более успешным. Приносят, однако, также неко�
торые угрозы, вытекающие, главным образом, из
неравномерного развития. Такие явления необ�
ходимо мониторить и искать эффективные спо�
собы, которые бы не допускали до конфликтов.

Важным элементом глобализации является
процесс формирования международной безопас�
ности. Потеря актуальности биполярного деления
мира и окончание холодной войны закончили
почти сорокалетний период гонки вооружения и
баланса страха между соперничающими сторона�
ми, такими как НАТО и Варшавский пакт. Ото�
двинулась опасность тотального ядерного конф�
ликта, который в разное время приобретал различ�
ную вероятность возникновения. Значительно
изменилось также понятие безопасности, которое
чаще всего ассоциировалось с военной силой,
гонкой вооружения и ядерной угрозой. Возникла
ситуация, в которой проявляются явные призна�
ки формирования нового мирового порядка.

С лёгкостью можно заметить ускорение об�
щественно�политических процессов в мире, ко�
торое набрало особенного динамизма в после�
дней декаде минувшего века. Значительно
уменьшилось количество государств с самодер�

жавным строем, и удвоилось количество демок�
ратических государств. Обозначилась также тен�
денция создания «нового мироустройства», на�
званного транснациональным [9].

Упомянутую декаду характеризовало также
явление приближения к некоторым стандартам в
международных отношениях, о чём свидетельству�
ет количество подписанных мирных соглашений.

Такой значительный количественный рост де�
мократических государств решительным способом
уменьшил вероятность выступления вооружённых
конфликтов между государствами. При отсутствии
опасности, носящей глобальный характер, которая
могла бы вызывать взрыв конфликта большого
масштаба, появились явные симптомы формиро�
вания «культуры миропорядка». Это нашло свое
отражение во внешней политике государств и оп�
ределенной ими стратегии безопасности.

Народы мира решительным образом отдаля�
ются от военных интересов, направляясь в сто�
рону экономических интересов. Этот тренд под�
тверждают диаграммы тенденции, показывающие
снижение расходов на вооружение, а также со�
кращение арсенала ядерного оружия [10].

Современные исследования будущей мировой
системы дают возможность представить прогнос�
тические данные, охватывающие 2005–2020 гг. и
далее. Предвидится, учитывая данные тренды,
что в XXI веке не будет сверхдержав, а также
государств, называемых странами Третьего Мира.
Все народы будут оцениваться через призму их
прогресса, в том числе особенно технологичес�
кого. Этот критерий будет характеризовать зна�
чение народа или семьи народов мира.

Теоретически каждый народ сможет развивать
свою систему ценностей и достигать поставленных
целей. Практически, однако, не все народы будут
способны реализовать свои планы самостоятель�
но. Они будут искать помощи со стороны разных
организаций, таких как Организация Объединён�
ных Наций или их подобных. Вероятно, эти на�
роды также будут прибегать к помощи от «самых
богатых на мировой сцене», таких как Европа,
Япония или Соединённые Штаты. Кажется весь�
ма вероятным, что используемые в настоящее
время критерии деления народов на более разви�
тые, развитые и слаборазвитые не будут актуаль�
ными в оценке народов в XXI веке [11].

Формирование нового мирового порядка мо�
жет предвещать появление новой модели полити�
ческого и экономического соперничества и сотруд�
ничества государств мира. Это приведет к интен�
сификации беспошлинной торговли и взаимного
соперничества. Можно предполагать, что в начале
XXI века будет установлен ряд новых связей и со�
глашений между многими государствами.

Существующий период относительного мира
увеличит, скорее всего, изменения в отношениях
между государствами на почве рыночного доми�
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нирования. Это явление станет практикой для
государств в начале этого века. Вероятно, про�
изойдет явное ослабление значения держав в
пользу создания новых политических и экономи�
ческих союзов среди постиндустриальных госу�
дарств и не только. Не подлежит также сомнению
то, что в начале XXI века Соединённые Штаты
будут играть роль лидера среди постиндустриаль�
ных государств. Нельзя также исключить, что не�
которые государства этой группы, состоящие до
сих пор в союзе по обеспечению безопасности с
Соединенными Штатами, начнут играть более
знаменательную роль как конкуренты, желающие
оказывать большее политическое и экономичес�
кое влияние на мировые процессы [12].

Мы выделяем пять главных сил, характерных
для процессов глобализации, оказывающих влия�
ние на формирование нового мирового порядка:

1) однополюсность;
2) глобализация мировой экономики;
3) ослабление значения национального госу�

дарства;
4) поиск цивилизационной тождественности;
5) формирование всё более широкого полю�

са мировой бедности.
Однополюсность как явление, возникшее пос�

ле окончания холодной войны, представляется
сверхдержавностью Соединенных Штатов Амери�
ки. По мнению разных аналитиков, это явление
может продолжаться несколько десятков лет. В ус�
ловиях однополюсности и отсутствия централизо�
ванных структур можно легче решать возникающие
в мире кризисы. Однополюсность, однако, может
означать односторонний диктат и преобладание аб�
солютного меньшинства над абсолютным боль�
шинством, для которого отсутствуют альтернативы.

Односторонние действия Соединенных Шта�
тов, похожие на те, которые проводились в Ира�
ке и Югославии, могут ускорить образование
невоенного треугольника: Индия, Китай, Россия,
а также «стратегической» системы между ними.

Китай, Россия, Великобритания и Франция
стремятся к тому, чтобы стать глобальными ак�
тёрами на мировой сцене. Однако переход миро�
вой системы к многополюсной, благодаря евро�
пейским государствам и Китаю, может быть ре�
ализован очень не скоро.

В начале XXI века мировое общество будет
вынуждено решать — насколько однополюсная си�
стема содействует безопасности и миру, сознавая
реперкуссию, которую она может вызвать. На этом
фоне появляется вопрос о значении и роли союзни�
ков и солидарности относительно проводимой об�
щей политики безопасности, а также о возможнос�
ти организованного сопротивления доминированию
США. Такими сомнениями нельзя пренебрегать [13].

Глобализация проявится больше всего в
2000–2026 годах. Именно она будет влиять на
консолидацию международных федераций на

мировом уровне, которая может возникнуть в
XXII веке. Огромное значение в этом процессе
будет иметь экономическое развитие.

Хаос как очередная сила, оказывающая вли�
яние на состояние международного общества,
будет проявляться в падении авторитетов прави�
тельств, распаде государств, росте племенных,
этнических и религиозных конфликтов, в обра�
зовании международных преступных мафий, уве�
личении числа беженцев, распространении ядер�
ного оружия и других средств массового пораже�
ния, распространении терроризма, бойни и этни�
ческой чистки. Такая ситуация может привести к
кризису национальных государств.

Деструкционному влиянию хаоса противо�
поставить можно три силы: суверенные государ�
ства, военно�политические союзы, а также меж�
дународные организации, особенно ООН. Мож�
но также предположить, что будут одобрены и
приняты постановления относительно непредо�
ставления продвинутых технологий непредска�
зуемым государствам. Это требует более сильно�
действующих и эффективных мер Организации
Объединённых Наций [14].

Период холодной войны создал высокий уро�
вень стабильности мировой ситуации из�за высо�
кого уровня военной угрозы. Враждебные военно�
политические блоки постоянно следили за ростом
боевой способности армий враждебной стороны
и абсолютно не допускали до достижения значи�
тельного перевеса. Вызванная тем самым гонка
вооружения привела к экономическому ослабле�
нию государств реального социализма, включая
бывший Советский Союз. Это и стало непосред�
ственной причиной распада Варшавского пакта.

Диаметрально видоизменилась глобальная
сфера безопасности, вызванная появлением выше�
описанного хаоса в международной системе. По�
явились новые актёры на международной сцене,
не только в виде новых государств, но также мно�
гих правительственных и неправительственных
организаций. Каждый из этих субъектов стал со�
здателем определённых взглядов и действий, что
привело к росту неопределённости явлений, ко�
торые могли повлиять на состояние безопасности
в глобальном размере. Возникла ситуация, в ко�
торой проявляется низкий уровень стабильности
международной ситуации и низкий уровень воен�
ной угрозы. А это означает, что могут появиться
разнородные кризисные явления или конфликты
незначительной интенсивности. Особенно это
относится к районам кризисогенным, охватываю�
щим пространства нововозникнувших государств,
исторически признаваемых за неспокойные. Здесь
можно назвать хотя бы Закавказье и Балканы.

Глобальная сфера безопасности характери�
зуется также сокращением опасности возникно�
вения глобальной ядерной войны, при увеличе�
нии вероятности распространения атомного
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оружия и других видов оружия массового пора�
жения. Желание владеть им может вытекать из
реальной или несуществующей опасности. Мо�
жет также вытекать из убеждения, что владение
таким оружием укрепит международную пози�
цию данного государства, или же из факта вла�
дения подобным оружием соседями [15].

На формирование глобальной сферы безо�
пасности оказывают влияние также цивилизаци�
онные перемены, а особенно переход обществ от
индустриального этапа к информационному.
Новая форма информационного общества — это
новое воззвание для глобальной безопасности.

Процессы глобализации послужили причи�
ной, а что еще хуже, по�прежнему углублением,
различий в экономическом развитии государств.
Нежелание или, может, неумение делиться эф�
фектами экономического развития высокоразви�
тыми государствами с бедными государствами —
это очередной источник фрустрации, а далее кон�
фликта, это очередное воззвание для безопасно�
сти в эре глобализации.

Для миропорядка после двухполюсной струк�
туры, где можно было наблюдать ускоренный темп
глобализации, было прогнозировано несколько
сценариев развития ситуации в мире. Американс�
кий философ и политолог Фрэнсис Фукуяма в
своей работе «Конец истории» провозгласил по�
беду либеральной демократии. Выяснения конф�
ликтов и противоречий, угрожающих безопаснос�
ти личности и народов, он видит в так называе�
мой естественной «необходимости признавания»
[16]. Совсем другую концепцию предложил дру�
гой крупный учёный Самуэль Хантингтон, кото�
рый основу конфликтов в мире после периода хо�
лодной войны усматривает в противоречиях меж�
ду цивилизациями, представляющими различное
видение человека, общества, морали и религии
[17]. Очередное любопытное представление разви�
тия миропорядка после двухполюсной структуры
представил Збигнев Бжезиньски в своей книге
«Большая шахматная доска». Он признал, что
стратегически ключевым пространством для буду�
щего мира будет евразийское пространство. Ак�
цептирует он часть суждений С. Хантингтона и
Ф. Фукуямы и представляет свое мнение о том, что
новый мировой порядок будет результатом урав�
новешивания влияния главных цивилизаций, при
соблюдении ими суверенитета, западным стилем
жизни и порядка, предложенным либеральной де�
мократией. То «уравновешивание» послужит обес�
печению безопасности [18].

Обстоятельный анализ вышеуказанных кон�
цепций не оставляет сомнений, что процессы
глобализации существенно детерминируют со�
временную сферу безопасности.

После окончания «холодной войны» отно�
шения между государствами были детерминиро�
ваны в большей степени экономикой, а не во�

енной системой, а стабилизация и баланс сил
уже не достигались только с помощью уравно�
вешенного военного потенциала. Всё в большей
степени, чем это имело место в период межси�
стемной конфронтации, о системе сил в глобаль�
ном масштабе решает величина, эффективность
и развитие экономического потенциала. В на�
стоящее время экономика определяет место в
глобальной иерархии государств.

В прошлое отошли времена, когда слабораз�
витые экономически государства, но со значи�
тельным военным потенциалом, могли играть
значительную роль в международной политике.
Указывает на это, между прочим, тенденция
уменьшения в глобальном масштабе расходов на
оборонные цели [19].

Мировая экономика, которая является след�
ствием процессов глобализации, будет генериро�
вать опасные ситуации и экономические конфлик�
ты, а главной тому причиной является нарушение
баланса сил между государствами и углубляющи�
еся диспропорции в экономическом развитии.
Распад системы социалистической экономики, с
её принципами и основами стратегии индустриа�
лизации и центральным планированием, создал
просвет в размере и структуре основных рынков.

Рыночная экономика переживает трудности
в преодолении такого типа ситуаций. Большое
значение имеет также развитие Третьего Мира,
динамизм китайской экономики и признаки ус�
тойчивой рецессии в странах, признаваемых за
движущую силу экономической конъюнктуры.

Кондиция мировой экономики особенно
чувствительна к срывам в доставке сырья, осо�
бенно энергетического. Кажется, что надежда на
решение проблем при помощи производства
ядерной энергии не сбылась. Это говорит о том,
что те районы, где сосредоточено стратегическое
энергетическое сырье, будут всегда огнеопасны�
ми пунктами. Продолжающиеся конфликты на
Ближнем Востоке и деятельность наднациональ�
ных организаций, контролирующих рынки этого
сырья, доказывают высокую вероятность возник�
новения конфликтов, к которым Европа особен�
но чувствительна. Однозначно видно, что про�
должается борьба индустриализированных госу�
дарств и международных корпораций за контроль
над территориями добычи основного сырья. Су�
ществующие до сих пор попытки решения этих
проблем не дают оснований для оптимизма. В
последнее время беспокойство вызывает позиция
России, использующей для достижения своих по�
литических целей давление, связанное со снаб�
жением Европы энергетическим сырьём, глав�
ным образом газом. Россия видит в этом одну из
возможностей воздействия на европейские пере�
мены при помощи своего рода диктата и попыт�
ку диалога с Европой с позиции мировой держа�
вы. Альтернативой для этого является создание
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независимого энергетического тыла для Европы
при помощи диверсификации источников полу�
чения энергетического сырья. Такая ситуация
значительно укрепила бы состояние безопаснос�
ти европейских государств.

Ещё меньше оптимизма дает нам анализ си�
стемы экономических сил, отражённый в доне�
сениях главных центров мировой экономики.
Деление на индустриализированный Север и от�
сталый Юг становится слишком упрощённым,
хотя по�прежнему может быть генератором опас�
ности, вытекающей из развития диспропорций.
Все большее значение приобретает динамика пе�
ремещения трендов экономической экспансии.
Европа, несмотря на установки, содержащиеся в
лиссабонской стратегии, бесспорно, теряет дина�
мизм. Соединённые Штаты стараются удержать
свою неоспоримую экономическую позицию, но
постепенно будут вынуждены делиться ею с эк�
спансивно развивающимися странами Азии.
Можно заметить перемещение центра экономи�
ческого развития с атлантического (Европа, Се�
верная Америка) пространства на пространство
Тихого океана (Азия, Америка).

Говоря об экономических аспектах, необхо�
димо упомянуть также об экономической транс�
формации европейских, в прошлом социалисти�
ческих, стран. Изменение системы для этих го�
сударств оказалось процессом более сложным и
гораздо труднейшим, чем предполагалось. Создал
он много серьёзных политических, общественных
и экономических проблем, а также способство�
вал ослаблению функционирования государ�
ственного аппарата. Особенно трудным процес�
сом было возвращение к рыночной экономике.
Для большинства стран цена трансформации
политической и экономической системы явилась
огромной общественной проблемой [20].

Глубокий экономический кризис, а также
снижение уровня жизни значительной части
граждан государств этого района явились осно�
ванием для таких отрицательных явлений в об�
щественной жизни, как снижение жизненного
уровня, сокращение социальной помощи, увели�
чение преступности и т. п., были также одной из
причин общественных беспорядков, которые
появились в бывших социалистических государ�
ствах. По оценкам UNICEF, в Европе XX века
никогда в мирное время не наблюдалось такого
сильного ухудшения состояния здоровья населе�
ния и такой рост смертности, как имело место в
большинстве стран бывшего социалистического
лагеря после 1989 г. Лишь в 1993 г. в некоторых из
них можно было заметить замедление темпа эко�
номического упадка и появились некоторые сим�
птомы экономического роста [21].

Тем не менее такой серьёзный общественно�
экономический кризис государств бывшего соци�
алистического лагеря негативно повлиял на ре�

альное состояние, а также на перцепцию безопас�
ности этой группы стран. Детерминировал также
до известной степени позицию западных госу�
дарств по отношению ко всему этому району.

Относительно кондиции главных групп госу�
дарств на нашем континенте, нужно заметить, что
для государств Западной Европы, в том числе так�
же для стран СЭВ/Европейского Союза, 80–90 годы
также были трудным периодом. Означал он появ�
ление некоторых проблем политического, эконо�
мического и общественного характера, отражая в их
действиях непосредственно относящиеся к будущей
форме безопасности в масштабе всего континента,
а в особенности в его экономическом аспекте.

В начале последнего десятилетия XX века
можно было заметить экономические трудности в
большинстве стран западного мира. По отноше�
нию к странам СЭВ/ЕС имели они характер кри�
зисогенный. Заметным было уменьшение нацио�
нального дохода и ненаблюдавшийся уже много
лет высокий уровень безработицы, который дос�
тиг в некоторых странах 14 процентов, что вызва�
ло в некоторых из них появление проблем, свя�
занных с общественными волнениями [22]. Это
было одним из факторов, которые повлияли на
эволюцию позиции Западной Европы по отноше�
нию к предложениям восточноевропейских стран
о принятии их в Союз. Сначала государства СЭВ/
ЕС, опасаясь экономических и общественных по�
следствий трансформации в странах Центральной
и Восточной Европы, не очень охотно соглаша�
лись на интеграцию. Лишь через некоторое время
ими было осознано, что в правильно понимаемом
долгосрочном интересе Запада лежит устранение
различий между западной и восточной частью кон�
тинента и расширение зоны политической, эко�
номической, общественной стабилизации и безо�
пасности. Медленное улучшение ситуации в стра�
нах Восточной Европы, а также уверенное улуч�
шение экономических тенденций в самом Союзе,
содействовали его постепенному согласию для
принятия новых стран [23].

Принятие государств Центральной и Восточ�
ной Европы в Европейский Союз было сложным
процессом политического — экономического —
юридического характера, но дало основы для
консолидации экономики европейских госу�
дарств и способствовало увеличению их безопас�
ности благодаря общности интересов.

Первая декада XXI века акцентировала взаи�
моотношения глобальной экономики как в сфере
конъюнктуры, так и в кризисных ситуациях. Эко�
номический кризис последних лет, а вслед за ним
экономическая рецессия краха рынка недвижимо�
сти в США, охватил мировую экономику, а его
последствия будут детерминировать ее развитие
также и в будущем. Несомненно, такая ситуация
влияет на безопасность государств, тем более, что
всякие экономические перемены могут быть де�
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структивным способом использованы для ослабле�
ния глобальной безопасности. Огромное значение
для формирования глобальной безопасности име�
ет растущая экономическая сила азиатских госу�
дарств, главным образом Китая. Постепенное пре�
обладание китайской экономики становится фак�
том, а всё большая экономическая и финансовая
зависимость государств ЕС и США указывают на
значимую, передовую роль этого государства в со�
здании политики глобальной безопасности [24].

Переход от промышленного общества к ин�
формационному обществу — это объективная
действительность, продиктованная прогрессом,
можно сказать, геометрическим, в сфере совре�
менных информационных технологий и их при�
менения в нашей жизни.

Научный прогресс стимулирует развитие
информационного общества. Надо, однако, при�
знать, что эффекты такого прогресса не всегда
охватывают все мировое общество. Чаще всего
новые технологии внедряются в высокоразвитых
странах, а их предоставление беднейшим странам
сталкивается с рядом препятствий, таких как
финансовые, технические, и образовательные.
Чтобы процесс становления информационным
обществом носил глобальный характер, необхо�
димо, с одной стороны, делиться современными
научными достижениями, с другой же действо�
вать так, чтобы в развитии науки участвовали все,
и все также без ограничений могли бы ими
пользоваться. Все это имеет существенное значе�
ние для обеспечения индивидуальной, обще�
ственной и международной безопасности.

Новые технологии имеют существенное зна�
чение для цивилизационного развития, влияют
также на нашу безопасность. Современное пони�
мание безопасности — это также использование
информационных достижений и информатики в
формировании политики мировой безопасности,
его мониторинга и коммуникаций об угрозе для
безопасности. В настоящее время нет такого го�
сударства, учреждения или международной орга�
низации, которая в управлении процессами бе�
зопасности не пользовалась бы информационной
системой и ресурсами киберпространства.

Необходимо также сознавать, что современ�
ные угрозы для безопасности могут быть также
производными информационного прогресса и
информатики. Использование современных тех�
нологий против функционирующих систем безо�
пасности и деструкционные процессы в информа�
ционном пространстве — это особенно опасные
меры для стабильности глобальной безопасности.

Важными для мировой безопасности явля�
ется информация о существующей или возмож�
ной угрозе для безопасности, общение людей и
воспитание, акцентирующее важность безопас�
ности для процессов развития общества. Такой
взаимный обмен информации дает возможность

обществу контролировать эти процессы и реше�
ния в области формирования процессов глобаль�
ной безопасности.

Огромную роль выполняет здесь наука и
популяризация ее дефиниций при помощи изда�
ний, публичной дискуссии или же обмена мне�
ниями представителей научных организаций,
использующих для этого также специальные ин�
тернет�порталы. Научные исследования в облас�
тях, связанных с мировой безопасностью, как и
в точных, технических, медицинских, экономи�
ческих и гуманитарных науках, являются необ�
ходимостью современности.

Выводы. Подводя итог, необходимо констати�
ровать, что для создания достоверной и реальной
системы глобальной безопасности большое влия�
ние оказывают различные факторы, которые явля�
ются производными развития и перемен современ�
ности. Не подлежит сомнению значительная роль
экономического фактора, который предопределя�
ет развитие и постройку потенциала государств, в
том числе также военного потенциала. Без сомне�
ния, за достоверный можно принять тезис, что со�
временная экономика, а особенно экономические
процессы глобализации, существенным образом
формируют архитектуру мировой безопасности.
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НЕВІДПОВІДНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ТА СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація. Визначена динаміка результатів зовнішньоекономічної діяльності національної економіки
України. Виявлена невідповідність національних інтересів та суспільних потреб у експортноXімпортній діяльX
ності нашої країни. Проведено сутнісноXетимологічний аналіз категорій: національні інтереси і суспільні
потреби. Доведена необхідність удосконалення моделі їх збалансування.

Ключові слова: експорт, імпорт, інтереси, потреби, корисність, нація, індивідуум, стратегія, тактика.

Summary. There are certained the dynamics of results of foreign economic activity of national economy of Ukraine.
Disparity of national interests and public necessities in exportXimport activity of our country was exposed. The richly —
etymologic analysis of categories is conducted: national interests and public necessities. The necessity of improvement
of model of their balance was proved

Key words: export, import, interests, necessities, utility, nation, individual, strategy, tactic.

Постановка проблеми. Єдиним цивілізованим
шляхом отримання прибутку на кожній ланці
відтворювального процесу є задоволення потреб.
Зважаючи на це, постає питання, чи завжди цей
шлях надає позитивні результати у всіх сферах
суспільного виробництва? Чи завжди процес ре�
алізації місії враховує національні інтереси? Для
відповіді на ці питання проаналізуємо результа�

ти зовнішньоекономічної діяльності України, які
відзначені на нижченаведених графіках.

Аналізуючи графічне зображення на рис. 1,
слід відзначити, що експорт товарів у порівнянні
2001 р. із 2011 р. збільшився в 2 р. Максимально�
го значення він досяг у 2008 р. — 69954,4 млн. дол.
Проти 2001 р. відзначається збільшення у 4 р.
Враховуючи зміну кон’юнктури на світовому рин�



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 4(16)2011

52

ючи власні інтереси. У товарній структурі імпор�
ту збільшилась частка продукції машинобудуван�
ня, що призвело до скорочення виробництва
власної техніки та як мінімум до зменшення рівня
зайнятості. Задоволення потреб у продукції ма�
шинобудування сприяло виникненню негативних
явищ та, знов�таки, до неврахування власних
інтересів. Таким чином, відсутність адекватних
дій у зовнішньоекономічному секторі призвело до
невідповідності національних інтересів і суспіль�
них потреб в економіці України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед
науковців, які досліджують актуальні проблеми роз�
витку міжнародної торгівлі та інвестування, макро�
економічного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності, почесне місце займають праці таких доб�
ре відомих українських фахівців, як В. Андрійчук,
О. Білорус, В. Будкін, В. Геєць, Б. Губський, М. Дуд�
ченко, Г. Клімко, А. Кредісов, Д. Лук’яненко, Ю. Ма�
когон, О. Мозговий, В. Новицький, Є. Панченко,
Т. Панфілова, Ю. Пахомов, А. Поручник, В. Рокоча,
А. Румянцев, В. Сіденко, С. Соколенко, А. Філіпен�
ко, І. Школа, О. Шнирков та інші.

Невирішені частини загальної проблеми. Вище�
наведені категорії є загальнонауковими, тож дос�
ліджувались у контексті філософії, соціології та
інших гуманітарних наук, але не у достатньому
ступені розглядались у зовнішньоекономічному
секторі, отже, потребують додаткових досліджень.

Мета дослідження. З метою пом’якшення
існуючих протиріч ми пропонуємо здійснити сут�
нісно�етимологічний аналіз категорій «інтереси»
та «потреби». Отримані результати дають мож�
ливість визначити рівень схожості або розбіж�
ності вищезазначених категорій.

Основні результати дослідження. Досліджую�
чи етимологію терміна «інтерес», слід відзначи�
ти, що цей термін походить від латинського —
«interest». За час розвитку людського суспільства
цей термін значно еволюціонував та характери�
зується відсутністю єдиного підходу щодо визна�
чення. Досліджується як елемент відкритої сис�
теми «потреби — інтереси — стимули — дії» [1]
ще зі стародавніх часів. Так, відомий філософ
Платон в одній із своїх праць запропонував про�
ект «ідеальної держави», яка являла собою модель
змішаної економіки, де життя аристократичних
прошарків було пов’язане з існуванням спільної
власності, а життя середнього класу на засадах
приватної [2]. Поява власності створила умови
для реалізації інтересів усіх соціальних станів, з
одного боку, а з іншого, для подальшого розвит�
ку економічної науки. У ХVIII ст. значну увагу
дослідженню вказаної категорії приділяли фран�
цузькі матеріалісти. Так, К. Гельвецій до цієї ка�
тегорії відносив усе, що може принести людині
задоволення або звільнити її від страждання [3].
П. Гольцбах у своїй праці «Система природи, або
про закони світу філософського та світу духовно�

Рис. 1. Динаміка обсягів експорту товарів на Україні
за 2001–2011 рр.

Джерело: офіційний сайт Держкомстату України

ку, у коливаннях обсягів експорту досліджуємо
певну циклічність: 2009 р. — 39702,9 млн. дол., що
у 1,7 р. менше, ніж у 2008 р.; 2010 р. — 51430,6
млн. дол., порівняно із 2008 р. у 1,4 р. менше;
2011 р. — 32843,3 млн. дол., що у 2,1 р. менше,
ніж у 2008 р. Отже, зростання обсягів експорту у
докризовий та післякризовий періоди відбуваєть�
ся майже однаковими темпами.

Зміни, що відбуваються під час імпортної діяль�
ності, наведені на графічному зображенні рис. 2.

Рис. 2. Динаміка обсягів імпорту товарів на Україні
за 2001–2011 рр.

Джерело: офіційний сайт Держкомстату України

Також досліджується збільшення обсягів
імпорту — 38352,9 млн. дол. у 2011 р. проти 15775,1
млн. дол. Тобто імпорт товарів збільшився в 2,4 р.
Максимального значення показник імпорту до�
сяг у 2008 р. — 85535,3 млн. дол., що у 5,4 р.
більше, ніж у 2001 р. Надалі поступове знижен�
ня, відносно 2008 р. у: 1,9 р.; 1,4 р;. 2,2 р. Отже,
обсяги імпорту у докризовий період збільшува�
лись більшими темпами, ніж у післякризовий. Це
свідчить про активізацію діяльності у націо�
нальній економіці та їі готовність до позитивно�
го зростання. Але у загальному стані обсяги
імпорту збільшуються більшими темпами, ніж
обсяги експорту. Це свідчить про домінування
імпортних товарів у структурі споживання, що
призвело до виникнення у 2005 р. від’ємного
сальдо. Найбільшу частку у товарній структурі ек�
спорту займає продукція базових галузей нашої
країни (чорні та кольорові метали). Тобто товар�
на структура експорту характеризується сировин�
ною спрямованістю. Отже, Україна задовольняє
потреби у сировині своїх конкурентів, інвестую�
чи таким чином розвиток їх економік та ігнору�
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го» інтерес визначає, як об’єкт, за яким кожна лю�
дина пов’язує у залежності від свого темперамен�
ту та своїх цілей уявлення про своє щастя [4].
Д. Дідро основою суспільних інтересів вважав на�
вколишнє оточуюче середовище та підкреслював,
що коли мова йдеться про інтерес, то мається на
увазі щось «корисне для держави, для особи або
мене індивідуально» [5]. З одного боку, фран�
цузькі матеріалісти вважали, що саме «інтереси»
є головною рушійною силою проявів різних видів
активності людини. З іншого боку, ця категорія
пов’язувалась із задоволенням фізичних потреб
людини та визначала роль економічної поведін�
ки людини у розвитку суспільних відносин. За�
слуговують на увагу й праці німецького філосо�
фа І. Канта. Саме він вважав, що інтерес є моти�
вом, який визначає волю, і що будь�який інте�
рес, зрештою, буває практичним [6]. У своїх дос�
лідженнях на перше місце він ставив моральні
чесноти та аналізував зв’язок між інтересами та
потребами. Отже, саме цей вчений уперше в
історії зробив спробу встановити зв’язок між дво�
ма вищезазначеними категоріями. У період XV–
XVIII ст. відбулося становлення та подальший
розвиток «класичної школи» економічної теорії.
Її доктрина формувалась на концепції невтручан�
ня держави в економічні процеси та дії «природ�
них» законів у економічній системі. Причому дія
економічних законів має бути реалізована при
врахуванні особистих інтересів, а їх конкуренція
буде сприяти прийняттю оптимальних рішень.
Тобто особистий егоїзм господарчого суб’єкта є
запорукою благополуччя всього суспільства. Та�
кий підхід сприяв створенню моделі «економіч�
ної людини». Сутність цієї моделі криється у тому,
що при реалізації своїх інтересів кожна людина
буде перетинатись з інтересами інших людей,
пристосовуватись до них та сприяти прийняттю
таких рішень, які забезпечать суспільний добро�
бут. Це підтвердив А. Сміт у момент введення в
науковий обіг концепції «невидимої руки». Реа�
лізуючи власні інтереси, людина в більшості ви�
падків більш дієво служить інтересам суспільства,
ніж тоді, коли свідомо прагне робити це [7]. Але
в міру розвитку суспільства особисті інтереси не
завжди співпадають із суспільними, що призво�
дить до необхідності встановлення державою
«правил гри». Д. Рікардо, розвиваючи у подаль�
шому класичну доктрину, матеріальні інтереси
розглядав у контексті своєї теорії трудової вар�
тості та вважав, що невідповідність інтересів є
головною причиною виникнення економічних
суперечностей та порушення дій «природних за�
конів розвитку суспільства». Відзначений цей
термін і у представників історичної школи
Ф. Листа, В. Рошера, Б. Гільдебранта та інших.
Нація розглядалась як єдиний господарський ме�
ханізм, функціонування якого підпорядковува�
лось колективним завданням та цілям, а не мер�

кантильним інтересам особистості. Ці завдання
й цілі в різних націях можуть бути різними, а тому
ввести єдині принципи і закони, які в однаковій
мірі можуть бути застосовані до всіх, неможливо
[8]. Таким чином, представники історичної шко�
ли, переосмисливши погляди класиків вважали за
потрібне в першу чергу враховувати не приватні
інтереси, а суспільні. Категорія «інтереси» дос�
ліджувалась і в працях соціалістів�утопістів. Вони
висловлювали негативне ставлення до приватних
інтересів, саме їх вони вважали джерелом всіх
негараздів у суспільстві та пропонували замінити
їх на колективні або суспільні. Доктрина цього
наукового осередку базувалася на своєрідній три�
аді: суспільній власності, «суспільній зрівнялівці»
та плановій організації виробництва. Отже, незва�
жаючи на утопічність своїх ідей, вони вперше
довели необхідність: по�перше, розглядати еко�
номічні проблеми разом із соціальними; по�дру�
ге, обґрунтували недосконалість економічної
моделі «економічної людини» [9]. Достатньо ува�
ги вищезазначеній категорії приділяли й маркси�
сти. Ф. Енгельс зауважив, що «економічні відно�
сини суспільства проявляються насамперед як
інтереси» [10]. Продовжуючи цю тезу, К. Маркс
відзначив: «Економічні відносини, а значить, і
категорії, що їх виражають, — містять у собі супе�
речності, є суперечністю і саме єдністю супереч�
ностей…». За Марксом, саме економічні супереч�
ності відображають відносини між протилежни�
ми суб’єктами — «… які потребують розв’язання»
[11]. Представники марксизму вважають, що саме
інтереси покладені в основу економічних відно�
син та одночасно є джерелом виникнення та
єдності всіх суперечностей. Більш значною ґрун�
товністю щодо дослідження категорії «інтереси»
відзначаються праці представників неокласично�
го напряму економічної науки. Головною ідеєю
представників цього осередку залишається задо�
волення потреб. Для реалізації даного процесу
вони вперше запропонували метод математично�
го моделювання, який дасть змогу визначити
поведінку споживачів та врахувати їх інтереси.
Неокласики вперше зробили спробу визначити
вплив на інтереси людини таких чинників, як
корисність, гранична корисність благ, попит на
ці блага. При цьому вони вважали, що економічні
закони діють однаково на всіх рівнях суспільно�
го відтворення. Дослідження маржиналістів щодо
категорії «інтерес» відзначається ґрунтовним ме�
тодологічним підходом та введенням у науковий
обіг нових категорій. Вагомий внесок у дослі�
дження цієї категорії був здійснений засновни�
ком макроекономічної теорії Дж. М. Кейнсом.
Його погляди формувалися під впливом тих кри�
зових явищ, які виникли під час Великої депресії.
Переосмисливши всі існуючі доктрини, він довів,
що ринок самостійно не в змозі забезпечити ре�
алізацію колективних та індивідуальних інтересів.
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Це можливо тільки за умов державного втручан�
ня. Він є автором механізму державного регулю�
вання, одним із елементів якого є державні інве�
стиції. При досягненні критичної маси за раху�
нок державних витрат саме вони забезпечать ре�
алізацію інтересів на всіх рівнях національної
економіки. Не втрачаючи довгий час своєї акту�
альності, ідеї Кейнса сприяли виникненню нео�
ліберального напрямку, головною ідеєю якого є
мінімізація та удосконалення державного регулю�
вання. В своїх працях М. Фрідмен доводить, що
гроші є основним і найбільш ефективним стиму�
лом у механізмі реалізації індивідуальних та сус�
пільних інтересів [12]. На його думку, єдиним
напрямом державного регулювання механізму
реалізації інтересів на всіх рівнях є сфера обігу.
Інший представник цього напрямку Фр. Хайєк
вважає, що «розв’язання економічних суперечно�
стей і соціальний порядок у суспільстві — це
продукт не свідомих, а чисто спонтанних дій,
тому що … цивілізація — продукт еволюції» [13].
Він вважає, що будь�яке втручання у процес ре�
алізації економічних інтересів порушить механізм
передачі інформації. Його погляди ґрунтуються
на принципах максимальної свободи людини, яка
повинна забезпечувати її незалежність, самостій�
ність, іти на ризик, захищати свої переконання
та співпрацювати з іншими суб’єктами. Таким
чином, питання щодо визначення змісту та про�
явів економічних інтересів відзначаються еволю�
ційним розвитком, переосмисленням основних
методологічних положень, урахуванням специ�
фіки розвитку економічних систем.

У сучасному світі категорія «інтерес» відзна�
чається досить значною палітрою поглядів. Ен�
циклопедичний словник бізнесмена цю категорію
визначає як цілеспрямоване прагнення, зумовле�
не сукупністю соціально�економічних умов жит�
тя людини, вираження суспільного об’єктивного
зв’язку між формами задоволення матеріальних і
духовних потреб і мовами розвитку виробництва
[14]. Сучасна українська енциклопедія пропонує
розглядати інтерес у соціальному плані, як реаль�
ну причину соціальних дій, що лежить в основі
безпосередніх спонукань — мотивів, ідей тощо —
індивідів, соціальних груп, які беруть у них участь
[15]. Енциклопедія корпоративного управління
інтереси трактує як «поняття, що характеризує
важливе, потрібне для індивіда, сім’ї, колективу,
групи, класу, націй, суспільства у цілому» [16].
Велика радянська енциклопедія пропонує роз�
глядати інтерес соціальний як реальну причину
соціальних дій, подій, здійснень, що стоїть за
безпосередніми спонуканнями — мотивами, по�
мислами, ідеями тощо — індивідів, які беруть
учать у цих діях, соціальних груп, класів, а в сфері
психології відношення особистості до предмета
як до чогось безпосередньо для нього важливого,
привабливого [17]. Енциклопедійний словник під

редакцією Б. А. Введенського інтерес визначає як
вибіркову цілеспрямованість людини на придбан�
ня тих чи інших знань, на виконання тієї чи іншої
діяльності [18]. В. Д. Базилевич пропонує розгля�
дати інтерес як форму прояву потреби, усвідом�
лене прагнення людини до її задоволення [19].
М. І. Кондаков пропонує розглядати інтерес із
загальних позицій, як стан людини, коли в ньо�
му виникає підвищена потреба, щось глибше і
всеоглядніше зрозуміти і тим самим не тільки
розширити і збагатити свої знання, але й здійсни�
ти ті або інші перетворення в навколишньому
середовищі [20]. Виходячи з вищезазначеного,
слід зауважити, що категорія «інтерес» у своїй ево�
люції відображає всі етапи розвитку окремої лю�
дини, економічної системи та всього суспільства
в цілому. Її поява пов’язана із виникненням інсти�
туцій власності. З іншого боку, слід відзначити, що
ця категорія була покладена в основу розвитку еко�
номічної науки. Вся цивілізована діяльність люд�
ства здійснюється із врахуванням власних інте�
ресів. Це дає можливість зробити висновок, що
зазначена категорія залишається актуальною на
всіх стадіях розвитку нашої цивілізації. Її значен�
ня та актуальність як у прикладному, так і в тео�
ретичному сенсі поглиблювалися прямо пропор�
ційно розвитку людства.

Досліджуючи етимологію походження кате�
горії «потреба», відзначимо її англомовне похо�
дження — «need». Вперше ця категорія згадуєть�
ся у філософських трактатах мислителів Старо�
давньої Греції та Риму. Вони розглядали потребу
як головний мотиваційний стимул людської
діяльності. До речі, Демокрит визначав потребу
як головну рушійну силу, що сприяла розвитку
людини, надала можливість — мислення зроби�
ти чітким та світлим, мову зрозумілою, а дії ра�
ціональними. Геракліт вважав, що саме потреби
визначають умови життя людини, але будь�яке
бажання має бути помірним. На його думку,
помірність у задоволенні потреб сприяє розвит�
ку та удосконаленню інтелектуальних здібностей
людини. Платон всі потреби розподіляв на «пер�
винні», що формують «найнижчу душу» та по�
рівнював її із стадом худоби, та «вторинні», які
формують «благородну душу», головна мета якої
управляти «найнижчою душею». Досить значне
місце дослідженням вказаної проблеми відводи�
лось у працях французьких матеріалістів. На дум�
ку П. Гольбаха, саме потреба є рушійною силою
прояву активності у всіх сферах людської діяль�
ності. Отже, людські потреби за своєю сутністю
є безперервними, та саме ця обставина є джере�
лом постійної активності людства. В даному кон�
тексті потреби досліджував і М. Г. Чернишевсь�
кий. Він вважав, що розвиток потреб є головною
засадою розвитку розумових здібностей людини.
Досить значне місце потреби займають у працях
К. Маркса, він зауважив, що «людина відрізняєть�
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ся від інших тварин безмежністю своїх потреб та
здатністю до їх збільшення». Джерелом розвитку
потреб вчений вважає взаємозв’язок між вироб�
ництвом та споживанням матеріальних та духов�
них благ, а задоволення елементарних потреб
призведе до зародження нових потреб, «…і саме
зародження нових потреб є першим історичним
актом» [21]. У цій же праці вчений відзначив, що
«…розмір необхідних потреб та кількість способів
їх задоволення являють собою продукт історії та
залежать від культурного рівня країни…» [22].
Тобто способи задоволення потреб та встановлен�
ня їх кількісної та якісної складової вчений по�
в’язує з рівнем культурного розвитку суб’єкта. У
сучасному світі потреби досліджуються як само�
стійна галузь знань. Згідно з канонами економі�
чної теорії всі потреби розподіляються на три гру�
пи: матеріальні, соціально�економічні та духовні
[23]. До першої групи належать потреби в: їжі,
одязі, житлі, здоров’ї та нормальних природних
умовах. Другу групу складають потреби у: праці
та участі в управлінні. Третю групу формують
потреби в: загальній освіті і залученні до культу�
ри. Перші забезпечують відтворення людини,
другі створюють необхідні умови для життєдіяль�
ності, а треті акцентують увагу на духовному
розвитку та формують культурне середовище.
Словник із профорієнтації та психологічної
підтримки пропонує таке визначення вказаної ка�
тегорії — це стан індивіда, що створюється не�
стачею об’єктів, необхідних для його існування
та розвитку і є джерелом його активності. У по�
рівнянні з попереднім визначенням наведене є
більш узагальненим, але чітко обґрунтовує не�
обхідність їх задоволення. Ф. Котлер потреби
розглядає як стан людини, у якому відчувається
недостатність будь�чого, що приймає форму, яка
відповідає культурному рівню особистості інди�
віда. Вчений вважає, що процес формування та
задоволення потреб у повній мірі залежить від
рівня розвитку культури. З погляду юридичної
психології, потреба є джерелом активності люди�
ни, що виникає в результаті неузгодження реаль�
ного та оптимального станів індивіда [24], тобто
їх задоволення забезпечує необхідний рівень
життєдіяльності. Інші вчені потреби визначають
як множину різних видів поведінки, спільним для
яких є те, як вони отримують схожі підкріплення
[25]. Російський вчений І. Кондаков потреби виз�
начає як форму прояву інтенціональної природи
психіки людини [26]. Таким чином, слід відзна�
чити, що потреба розглядається як основна спо�
нукальна складова людської діяльності. Врахову�
ючи еволюцію людського суспільства, кількість
потреб, як і кількість їх визначень, постійно
збільшується, акцентуючи увагу на якісних скла�
дових даного процесу. Таке положення у повно�
му ступені відображає дію закону піднесення
потреб. Єдиного методологічного підходу до ви�

значення вказаної категорії не існує. Такий стан
речей сприяв формуванню загальновизнаних те�
орій, або концепцій. Найбільш відомою з них є
теорія ієрархії потреб А. Маслоу. Згідно з його
концепцією всі потреби розподілені на п’ять
типів: фізіологічні — забезпечують базові потре�
би людини; в безпеці увагу акцентують на фізич�
ному та емоційному середовищі, їх реалізація за�
безпечує впевненість у завтрашньому дні; відно�
шення належності відображають бажання люди�
ни мати друзів або бути членом групи; у самопо�
вазі — пов’язані з бажанням мати позитивний
імідж, повагу або визнання з боку інших людей;
у самоактуалізації, тобто у повному ступені ре�
алізувати свій творчий потенціал, підвищити
рівень компетенції або стати кращим за інших.
Згідно з цією теорією, в першу чергу мають бути
задоволенні потреби нижчих рівнів, і тільки після
цього реалізуються потреби вищого ґатунку. Не�
зважаючи на свою узгодженість та логічність, сам
А. Маслоу вважає свою «піраміду» недосконалою
і становиться до неї достатньо критично. У своїх
листах він відзначив, що «…теорія може бути ви�
користана до розуміння потреб людства в цілому,
як філософське узагальнення, але ніяким чином
не може бути використана до конкретного інди�
відуума» [27]. Але, незважаючи на критику самого
автора, ця теорія пройшла випробування часом і
ще довго буде залишатись актуальною. З іншого
боку, при використанні даної теорії для створення
моделей мотивації індивідуумів, які мають творчі
професії (музикант, художник, скульптор та інші),
вона не завжди буде спрацьовувати. Як свідчить
історія, люди вищезазначеної категорії нерідко
ігнорують задоволення нижчих потреб заради ре�
алізації свого творчого потенціалу. Клейтон Алдер�
фер, автор теорії СВР, до визначення категорії
потреб підійшов з іншої позиції. На перше місце
він поставив природні потреби живого створіння.
Їх задоволення пов’язане із внутрішнім станом
індивіда, який отримав те, що хотів. При цьому
вчений виділяє три категорії:

— потреби існування відображають індивіду�
альні вимоги людини до обміну енергій з її но�
сіями у зовнішньому середовищі та включають у
себе різноманітні форми прояву фізіологічних та
матеріальних бажань;

— потреби взаємозв’язків включають у себе
стосунки людини з іншими індивідами або со�
ціальними групами;

— потреби розвитку (службового, соціальноX
го, творчого) спонукають індивіда до впливу на
самого себе або зовнішнє середовище.

Порівнюючи теорію СВР з «пірамідою»
А. Маслоу, ми бачимо, що К. Алдерфер відмовив�
ся від ідеї ієрархії потреб. В основу своєї теорії
він поклав гіпотезу, згідно з якою у випадку не�
задоволення потреб вищого рівня на перший
план будуть поставлені потреби нижчого рівня,
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незважаючи на рівень їх задоволення. Маслоу ж
вважав, що у випадку їх задоволення потреба пе�
рестає бути рушійною силою людської діяльності.
Список доктрин названого спрямування може
бути продовженим, але дослідження та аналіз
більшості з них дають змогу зробити висновок —
саме потреби є головною рушійною силою люд�
ства та джерелом активності одночасно.

Висновки. Підсумовуючи проведений сутніс�
но�етимологічний аналіз категорій «інтереси» та
«потреби», слід зробити висновок, що ці категорії
є нерівнозначними. Незважаючи на те, що «потре�
би» в більшості випадків визначаються як рушій�
на сила у діяльності людини, «інтереси» є катего�
рією ширшою та змістовнішою. В цьому випадку
доцільно згадати про терміни, запозичені із
військової науки «стратегія» і «тактика», які взає�
модоповнюють один одного. Їх неузгодженість
або розрив, незважаючи на талановитість коман�
дувача, призведе до поразки. В контексті нашого
дослідження слід відзначити щодо необхідності
розробки моделі їх збалансування у зовнішньо�
економічній діяльності України. Головною складо�
вою якої має бути виважена державна політика із
визначенням пріоритетних напрямків та низкою
заходів протекціоністського характеру.
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ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ

Анотація. У статті висвітлено сучасні параметри інтелектуального капіталу України та проведено
аналіз динаміки його формування.
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Summary. The article highlights the current parameters of the intellectual capital of Ukraine and the analysis
of its formation dynamics.
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Постановка проблеми. В умовах соціально
орієнтованої ринкової економіки інтелектуаль�
ний капітал є важливим фактором розвитку ви�
робництва і має необмежений ресурс як за кіль�
кісно�якісними, так і часовими параметрами.
При цьому у розмаїтті підходів та показників
оцінки формування інтелектуального капіталу
підприємств майже не досліджено зазначену про�
блематику на макроекономічному рівні. Така
ситуація породжена складною економічною при�
родою структурних елементів формування інте�
лектуального капіталу при визначенні збалансо�
ваної системи параметрів щодо його оцінки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Знач�
ний внесок у дослідження категорії «Інтелектуаль�
ний капітал» зробили як зарубіжні, так і вітчизня�
ні вчені: Д. Гелбрейт, Т. Стюарт, І. Іванюк, І. Бон�
дар, О. Бутнік�Сіверський, О. Грішнова та інші.

Метою статті є наведення основних резуль�
татів оцінки параметрів формування інтелекту�
ального капіталу України.

Виклад основного матеріалу. В сучасному
світі виробництво продукції та послуг здійс�
нюється в умовах глобалізаційних процесів, де
важливого значення набуває міжнародний поділ
праці, в якому Україна приймає безпосередню
участь. У даному контексті питання ефективно�
го формування інтелектуального капіталу має
визначальне значення для забезпечення конку�
рентоспроможності економіки.

Слід зазначити, що з методологічної точки зору,
інтелектуальний капітал у процесі свого руху по�
єднується з постійним і змінним капіталом та набу�
ває форми товарного капіталу, головною функцією
якого є реалізація інноваційної продукції і одер�
жання додаткової вартості у грошовій формі. Ви�
користання інтелектуальної власності у госпо�
дарській діяльності на умовах її комерціалізації з
метою отримання прибутку є інноваційне підпри�
ємництво [1, с. 63]. Виходячи з наведеного положен�

ня, виникає потреба в оцінці інноваційної діяльності
України як одного з найважливіших показників
формування інтелектуального капіталу (табл. 1).

Дані таблиці 1 засвідчили, що упродовж
2000–2010 рр. спостерігалася нестабільна тенден�
ція щодо питомої ваги підприємств, які впрова�
джували інновації, і станом на 2010 рік даний
показник склав 11,5 % у порівнянні з 14,8 % в
2000 році, або відбулося скорочення на 3,3 відсот�
кового пункту. Подібна тенденція спостерігалася
також із питомою вагою реалізованої інновацій�
ної продукції в обсязі промислової, де скорочен�
ня склало 2,9 відсоткового пункту впродовж
2002–2010 рр. Це свідчить про необхідність удос�
коналення державних механізмів щодо регулю�
вання інноваційних процесів в Україні, що спри�
ятимуть прискоренню трансформації інтелекту�
ального потенціалу в дієвий елемент інтелекту�
ального капіталу, який здатен реалізувати потре�
би та конкурентоспроможність на вітчизняному
та європейському ринках праці. В контексті ви�
рішення даної проблеми особливу увагу слід звер�
нути на удосконалення державних механізмів
соціального захисту інтелектуальної власності як
інноваційного творчого продукту.

Комерціалізація інноваційної діяльності може
здійснюватися в декількох напрямах [3, с. 60]:

— включення об’єкта права інтелектуальної
власності до статутного капіталу підприємства;

— поступка на отримання патенту (до видачі
патенту заявник передає право отримати охорон�
ний документ іншій особі за певну платню);

— продаж патенту (власник патенту продає
охоронний документ зацікавленій особі, втрача�
ючи при цьому всі відповідні майнові права);

— торгівля ліцензіями.
Значної популярності останнім часом набу�

ває процес продажу ліцензій на об’єкти інтелек�
туальної власності. Таке право надається ліцен�
зіаром (власником) ліцензіату (покупцю) на тер�
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Таблиця 1
Показники інноваційної активності промислових підприємств України за 2000–2010 рр.

Джерело: складено автором за даними [2, с. 330].

мін дії відповідного договору, такі взаємовідно�
сини є вигідними для обох сторін.

Світова практика підтверджує вигідність як
продажу, так і купівлі ліцензій на використання
майнових прав інтелектуальної власності з метою
впровадження передових виробничих технологій
(ПВТ). Структуру розподілу використаних в Ук�
раїні ПВТ у 2010 році зображено на рис. 1.

Рис. 1. Розподіл використаних в Україні ПВТ
за видами технологій, % (у 2010 році).

Джерело: складено автором за даними [4]

Статистичні дані рисунку 1 засвідчили, що за
розподілом передових виробничих технологій у
2010 році найбільшим попитом користуються
технології «виробництво, обробка та складан�
ня» — 35,6 %, «зв’язок та управління» — 27,6 %,
і «проектування та інжиніринг» — 21,0 %, які є
здебільшого новими для України.

Важливого значення в умовах формування
інтелектуального капіталу набуває підготовка
фахівців у сфері інтелектуальної власності (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка випуску фахівців зі спеціальності
«Інтелектуальна власність» Державним Інститутом

Інтелектуальної власності у 2001–2010 роках.
Джерело: [5]

Відповідно до рисунку 2, слід зазначити, що у
період 2001–2010 рр. було підготовлено 1056
фахівців у сфері інтелектуальної власності. До по�

зитивних тенденцій слід віднести збільшення підго�
товки кваліфікованих фахівців у період 2008–
2010 рр. на 15,6 %. Зазначена динаміка характери�
зує розвиток фахової підготовки та перепідготовки
кадрів сфери інтелектуальної власності у контексті
формування інтелектуального капіталу України.

Інноваційна модель розвитку економіки Ук�
раїни перш за все залежить від стану формуван�
ня інтелектуального капіталу, який пов’язаний із
науковою і науково�технічною діяльністю.

Відповідно до ст. 1 «Основні терміни та їх
визначення» Закону України «Про наукову та
науково�технічну діяльність» [6], науковою діяль�
ністю вважається інтелектуальна творча діяль�
ність, спрямована на одержання і використання
нових знань. Слід зазначити, що у процесі рин�
кових перетворень чисельність працівників, які
зайняті в наукових організаціях, має тенденцію до
зниження (табл. 2).

Відповідно до даних таблиці 2, слід зауважи�
ти, що із загальної чисельності працівників ос�
новної діяльності, зайнятих у науковому секторі,
для аналізу виділено тільки дослідників, зайня�
тих науковою та науково�технічною роботою.

За класифікацією Держкомстату України щодо
розподілу працівників наукових організацій за ка�
тегоріями персоналу, до категорії «дослідники»
віднесені наукові та інженерно�технічні працівни�
ки, які професійно займаються науковими дослі�
дженнями та розробками й безпосередньо беруть
участь у створенні нових знань, продуктів, процесів,
методів та систем, а також адміністративно�управ�
лінський персонал, що здійснює безпосереднє ке�
рівництво дослідницьким процесом [8, с. 360].

За даними розрахунку таблиці 2, Індекс ви�
конання наукових та науково�технічних робіт в
Україні, що припадає на одного дослідника, най�
більшого значення досяг у 2008 році — 0,807 у
порівняні з 2000 роком — 0,429, або зріст склав
53,15 відсоткового пункту. Слід зазначити, що за
даним Індексом спостерігається постійна тенден�
ція щорічного зростання. Але до негативних явищ
слід віднести поступове зменшення загальної
чисельності дослідників, зайнятих науковою та
науково�технічною роботою. Так,наприклад, у
2000 році цей показник складав — 89,2 тис. осіб,
а вже у 2008 році — 77,4 тис. осіб. Тобто за 8 років
загальна чисельність дослідників скоротилася на
11,8 тис. осіб, або на 13,23 %. Водночас, при за�
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Таблиця 2
Динаміка виконання наукових та науковоQтехнічних робіт в Україні

(у контексті формування інтелектуального капіталу) за 2000–2008 рр.

1 З 2006 року організації, які виконують лише науково�технічні послуги не звітують
Джерело: розраховано автором за даними [7, с. 157].

гальній тенденції скорочення кількості вико�
навців наукових та науково�технічних робіт чи�
сельність докторів наук поступово збільшується,
та у 2008 році їх чисельність склала 4,5 тис. осіб
у порівняні із 4,1 тис. осіб у 2000 році. Поряд з
цим спостерігається зниження чисельності кан�
дидатів наук з 17,9 тис. осіб в 2000 році до 17,1
тис. осіб у 2008 році. Процес зниження чисель�
ності кандидатів наук негативно впливає на фор�
мування інтелектуального капіталу.

Крім того, негативним фактором щодо фор�
мування інтелектуального капіталу є недостатнє
фінансування сфери наукових та науково�тех�
нічних робіт. Розподіл за джерелами фінансуван�
ня наукових та науково�технічних робіт за раху�
нок держбюджету займає менше половини за�
гальних витрат на фінансування наукових та

науково�технічних робіт. Так, у 2008 [9, с. 326]
році частка фінансування за рахунок держбю�
джету виконання наукових та науково�технічних
робіт склала 48,7 %, за рахунок власних коштів
організацій — 7,4 %, коштів вітчизняних замов�
ників — 25,8 %, коштів іноземних держав —
15,6 %, інших джерел — 2,4 %. Це свідчить про
необхідність удосконалення процесу фінансу�
вання наукових та науково�технічних робіт, у
тому числі за рахунок державного замовлення на
виконання пріоритетних напрямів наукових дос�
ліджень, що практично впливає на формування
інтелектуального капіталу України.

Крім фінансування наукових розробок за
бюджетні кошти, значна частина науково�техні�
чних робіт виконується власними силами під�
приємств, організацій (табл. 3).

Таблиця 3
Обсяг наукових та науковоQтехнічних робіт, виконаних власними силами організацій (підприємств), за видами робіт

Джерело: складено автором за даними [10, с. 325].

Статистичні дані таблиці 3 засвідчили, що з
1995 по 2010 рік обсяг виконаних робіт підпри�
ємствами, організаціями збільшився в 12 разів, в
тому числі: фундаментальних — 23,8 раза; при�
кладних досліджень — 7,7 раза; науково�техніч�
них розробок — 12,8 раза; науково�технічних
послуг — 42 рази. Із загальної суми витрат під�
приємств і організацій на наукові та науково�

технічні розробки найбільші витрати були на
науково�технічні розробки. Так, найвищий цей
показник був у 2003 році — 57,2 % від загальної
кількості витрат, але уже у 2008 році витрати на
науково�технічні розробки склали 47,9 %, тобто
зменшились на 9,3 відсоткового пункту. На зни�
ження цих витрат вплинула фінансово�економі�
чна криза в державі.
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Поряд з цим зростає зацікавленість під�
приємств і організацій щодо фінансування фун�
даментальних досліджень, до яких відноситься
науково�теоретична та експериментальна діяль�
ність, спрямована на вивчення природних та
людських закономірностей тощо. Якщо у 1995
році витрати підприємств і організацій на вказані
дослідження складали від загальної кількості —
11,5 %, у 2005 році — 18,7 %, то у 2010 — 22,2 %,
тобто витрати на дослідження упродовж цих років
зросли на 10,7 відсоткового пункту.

Фінансування прикладних досліджень, які
спрямовані на отримання і використання науко�
вих знань у практичній діяльності, при постійних
коливаннях загалом зменшилося, якщо у 1995
році сума витрат від загальної кількості склала —
29,6 %, то у 2010 році — 18,1 %, тобто зменшення
склало 11,5 відсоткового пункту.

До науково�технічних послуг належить діяль�
ність у галузі інтелектуальної власності, контро�
лю якості продукції та послуг, консалтингових
послуг тощо, які сприяють формуванню, систе�
матизації, розвитку, розповсюдженню та викори�
станню наукових знань. Якщо у 1995 році показ�
ник фінансування підприємствами науково�тех�
нічних послуг становив 3,4 % від загального об�
сягу фінансування, у 2005 році — 16,6 %, у 2010
році — 10,4 %, тобто починаючи з 1995 року до
2010 року збільшення склало 7 відсоткових пун�
кти. Хоча за останні два роки витрати на науко�
во�технічні послуги зменшилися, але у порів�
нянні з 90�ми роками ріст даного показника ха�
рактеризується процесом розробки та впрова�
дження інтелектуального продукту й ефективною
діяльністю інтелектуальної власності, що досить
позитивно впливає на формування інтелектуаль�
ного капіталу країни. Оскільки впровадження на�
уково�технічних розробок у виробничу діяльність
сприяє формуванню інтелектуального потенціа�
лу, який у подальшому за допомогою новітніх
технологій та комерціалізації інноваційної діяль�
ності набуває форми інтелектуального капіталу.

Одним із найважливіших індикаторів резуль�
тативності формування інтелектуального капіта�
лу є кількість друкованих наукових праць. Зок�
рема, попри постійне скорочення науковців та
вікові структурні зміни серед них, загальна
кількість друкованих наукових праць поступово
збільшується (рис. 3).

З наведених даних випливає, що загальна
кількість друкованих праць має тенденцію до
постійного збільшення, причому як монографій,
підручників, посібників, так і статей у наукових
фахових виданнях. Так, у 2008 році загальна кіль�
кість наукових праць порівняно з 2007 роком
зросла на 10,7 % і склала 307,8 тис. публікацій.

Однак, за даними 2008 року, у розрахунку на
100 наукових виконавців загальна кількість робіт
скоротилася з 220 до 206 публікацій. Із загальної

кількості друкованих робіт 4,7 тис. складають
окремі монографії, 234 із яких видано за кордо�
ном, 189,9 тис. — статті у фахових наукових жур�
налах, 25,8 тис. з яких надруковано у журналах,
що входять до міжнародних баз даних, та 18,5
тис. — підручники та навчальні посібники [12,
с. 156]. Але, навіть при скороченні кількості на�
укових праць на 6,4 %, що припадає на 100 вико�
навців, динаміка результативності друкованих
робіт постійно зростає та створює сприятливі
умови для ефективного формування та розвитку
інтелектуального капіталу України.

Пріоритетні орієнтири України до інтеграції
у європейський економічний простір підтверджу�
ють першочергове значення розвитку наукової та
інтелектуальної діяльності в умовах глобальної
конкуренції. Для країн європейського простору
суттєвого значення набуває навчання, збережен�
ня та залучення до інтелектуальної діяльності
якнайбільшого числа кваліфікованих фахівців.
Виходячи з того, що збалансованість ринку інте�
лектуальної праці виступає базовим параметром
формування інтелектуального капіталу та знач�
ним чином впливає на конкурентоспроможність
національної економіки.

При цьому попит на ринку інтелектуальної
праці визначається здатністю виробництва ство�
рювати нові робочі місця шляхом нових інвестицій
і впровадження інновацій. З точки зору економі�
чної ефективності, додаткових фахівців залучати�
муть у сферу виробництва доти, поки зростання
витрат на організацію їхньої праці буде меншим
за прибуток, який вони приносять підприємству.
Практика розвинених країн і прогресивних під�
приємств показує, що добре організована інтелек�
туальна праця дає прибутки у багато разів вищі,
ніж проста репродуктивна праця [13, с. 63–64].

Враховуючи здатність інтелектуального ка�
піталу до створення інтелектуального продукту,
його носій�власник, таким чином, приймає
участь у розвитку науково�технічного прогресу,
що безпосередньо сприятиме підвищенню попи�
ту на висококваліфіковану інтелектуальну працю.

Але на сучасному етапі економічного роз�
витку в Україні спостерігається тенденція пере�

Рис. 3. Результативність наукових друкованих робіт
в Україні за 2002–2008 роки.

Джерело: складено автором за даними [11, с. 81, с. 171]
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вищення пропозиції над попитом на ринку інте�
лектуальної праці.

Тому виникає необхідність проаналізувати ди�
наміку висококваліфікованого ринку праці (табл. 4).

Таблиця 4
Попит та пропозиція кваліфікованих фахівців на зареєстрованому ринку праці

за професійними групами у 2005–2010 рр.

Джерело: складено автором за даними [14].

Слід зауважити, що до інтелектуальної праці
загалом схильні фахівці з вищою освітою та відпо�
відними компетенціями, навичками, досвідом,
здібностями, тому при оцінюванні інтелектуаль�
ного ринку праці було враховано: законодавців,
вищих державних службовців, керівників; про�
фесіоналів; фахівців.

За даними таблиці 4, досить помітним є пе�
ревищення пропозиції над попитом на кваліфі�
кованому ринку праці. До негативних тенденцій
слід віднести значне зниження потреби під�
приємств у кваліфікованих працівниках, у по�
рівнянні 2005 року до 2010 року загальна потре�
ба у фахівцях за усіма зазначеними категоріями
зменшилася на 54 %. Доречно зауважити, що
відбулося зменшення навантаження на вільну
вакантну посаду (місце), передусім для профе�
сіоналів та фахівців, у 2007 році в порівнянні з
2005 роком. Але вже у 2009–2010 рр. ситуація
зазнає кардинальних змін у бік зросту наванта�
ження на одне вільне робоче місце за усіма заз�
наченими категоріями фахівців.

Вказані тенденції досить негативно впливають
як на формування інтелектуального капіталу, так і
економіку України загалом. За таких обставин на
ринку інтелектуальної праці збільшується мож�
ливість висококваліфікованих фахівців до трудо�
вої міграції, що безпосередньо гальмує процес
формування інтелектуального капіталу.

З метою більш поглибленої оцінки пара�
метрів формування інтелектуального капіталу
доцільно здійснити його вартісну оцінку, одним
із методів фінансової оцінки інтелектуального
капіталу є коефіцієнт «Тобіна».

Цей коефіцієнт на макроекономічному рівні
можна розрахувати за наступною формулою [15,
с. 85]:

К
Тобіна

 = 
ОК

ВВП

І
, (1)

де І
ОК

 — інвестиції в основний капітал.
За допомогою наведеного коефіцієнта мож�

на розрахувати інвестиції в основний капітал у
відповідності до обсягу ВВП (табл. 5).

Таблиця 5
Інтегральна вартісна оцінка інтелектуального капіталу національного господарства України

(з використанням коефіцієнта «Тобіна»)

Джерело: розраховано автором за даними [16].

Дані таблиці 5 свідчать про те, що починаючи
з 2001 року ефективність інвестицій в основний
капітал знижувалась, і в 2008 році коефіцієнт «То�
біна» складав 4,1 у порівняні із 7,2 у 2000 році. Такі
невтішні показники засвідчують несприятливий

інвестиційний клімат в Україні та зниження за�
цікавленості іноземних інвесторів. Проте просте�
жується покращення інвестиційного становища за
останні 2 роки, де у 2009 році коефіцієнт «Тобіна»
становив 6,0 та у 2010 році досяг найвищої межі за
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останні 10 років, склавши 6,4. Зростання цього
показника є досить вагомим в умовах інновацій�
ного спрямування України.

Висновки та перспективи подальших досліQ
джень. Враховуючи все вищезазначене, слід за�
уважити, що майбутнє України потребує розбу�
дови такої моделі «економіки знань», яка на�
дасть можливостей входження в коло країн з
високим рівнем розвитку науково�технічного
прогресу. Аксіомою вже є такий факт: щоб вий�
ти на шлях сталого соціально�економічного
розвитку, потрібно якомога швидше задіяти всі
потужності та резерви щодо формування інте�
лектуального капіталу України як вагомої про�
дуктивної сили суспільства. При цьому пара�
метри формування інтелектуального капіталу
впливають на розвиток науково�технічного
прогресу та створюють умови для комерціалі�
зації знань. Таким чином, тенденції формуван�
ня інтелектуального капіталу України є визна�
чальними важелями при удосконаленні держав�
ного механізму регулювання цих процесів.
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УДК 631.6 А. А. Клименко

СУЧАСНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
І ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ ЩОДО ЇХ ВІДТВОРЕННЯ

Анотація. Інтенсивність руйнування та деградації ґрунтів, стан яких визначає не тільки ефективність
агропромислового комплексу, здоров’я довкілля в цілому, а й рівень національної безпеки та економічної неX
залежності країни, прискорено зростає. Відбудова села, розвиток аграрного виробництва, збереження землі
як загальнонародної власності — це гарантія існування і перспектив України.

Ключові слова: деградація, ерозія, еродованість, меліорація, модернізація, окультурювання, реформа,
родючість, сівозміна, технологія.

Summary. The intensity of the destruction and degradation of soils, the condition of which determines not only
the efficiency of agriculture, health, in general, but also the level of national security and economic independence is
growing fast. Rebuilding the village, the development of agriculture, conservation of land as public property — is the
guarantee of existence and the prospects of Ukraine.

Key words: degradation, erosion, erodovanist, improvement, modernization, reform, fertility, crop rotation, technology.

Постановка проблеми. В умовах науково�тех�
нічного прогресу значно ускладнились взаємо�
відносини суспільства з природою. Людина от�
римала можливість впливати на хід природних
процесів, підкорила сили природи, почала опа�
новувати майже всі доступні відновні і не�
відновні природні ресурси, але разом з тим за�
бруднювати і руйнувати довкілля.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про�
блема щодо використання і розвитку природних
ресурсів України постійно знаходиться у центрі
вивчення. В сучасній економічній, екологічній,
природоохоронній, сільськогосподарській нау�
ковій літературі існує значний доробок теоретич�
ного обґрунтування та практичного вирішення
проблем раціонального природокористування в
процесі агропромислового виробництва. Остан�
німи роками у зв’язку з прийняттям нового зе�
мельного законодавства у незалежній Україні зем�
ля стала об’єктом ринкових відносин — підлягає
купівлі та продажу. Введено земельні платежі
(податок, орендна плата тощо). Вони відобража�
ють економічну суть землі як товару та нерухо�
мості. Ця функція землі радикально змінювалась
від заборон державою угод з землею до держав�
ного заохочення земельного обігу.

Мета статті полягає у розгляді теоретичних
положень і методичних основ формування та
використання природно�ресурсного середовища.

Виклад основного матеріалу дослідження. Зем�
ля — місце проживання населення, яке концен�
трується в містах, сільських населених пунктах та
здійснює громадську і виробничу діяльність на
прилеглій території. Головне призначення землі
як базису народонаселення залежить від здійс�
нення соціальних функцій в обмеженому діапа�
зоні. Зазвичай збільшується чисельність населен�
ня, зростає його щільність, удосконалюється роз�

селення при збереженні ролі землі у поліпшенні
рівня життя людини.

У складі природного середовища земля —
базовий природний ресурс, навколо якого фор�
муються водні та повітряні ресурси, рослинний
та тваринний світ. У товщі землі нагромаджено
корисні копалини. Це природне призначення
землі не руйнується часом, тому що людина ста�
новить розумну частину біологічної сфери, зміню�
ючись разом з нею та під її дією.

Земля — джерело споживчих вартостей. При
поєднанні її з живою працею формується процес
виробництва, створюється предмет праці, продук�
ти та товари. Форми взаємодії праці та землі по�
ліпшуються, хоча принциповий напрям функціо�
нування землі у виробництві фактично залишаєть�
ся незмінним. За оцінкою Всесвітньої організації
охорони здоров’я (ВООЗ), із більш ніж 6 млн. відо�
мих хімічних сполук практично використовується до
500 тис. сполук; із них близько 40 тис. мають шкідли�
ві для людини властивості, а 12 тис. є токсичними.

Забруднення навколишнього середовища
відходами, викидами, стічними водами всіх видів
промислового виробництва, сільського господар�
ства, комунального господарства міст набуло гло�
бального характеру і поставило людство на грань
екологічної катастрофи.

Втручання людини у природні процеси різко
зростає і може спричиняти зміну режиму ґрунто�
вих і підземних вод у цілих регіонах, поверхневого
стоку, структури грунтів, інтенсифікацію ерозійних
процесів, активізацію геохімічних та хімічних про�
цесів у атмосфері, гідросфері та літосфері, зміни
мікроклімату тощо. Сучасна діяльність, наприклад,
будівництво гідротехнічних споруд, шахт, рудників,
доріг, свердловин, водойм, дамб, деформація суші
ядерними вибухами, будівництво гігантських міст,
обводнення і озеленення пустель, та інші повсяк�
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денні аспекти діяльності людини, вже викликали
значні видимі і приховані зміни довкілля. У сіль�
ськогосподарському виробництві земля виступає і
як предмет праці, і як засіб виробництва. Діючи на
землю як на предмет праці, людина добивається
підвищення родючості ґрунту, створюючи таким
чином належні умови для збільшення виробницт�
ва сільськогосподарських продуктів з найменшими
затратами праці і коштів [1].

Найважливішою особливістю землі вважаєть�
ся те, що вона не є продуктом людської праці, як
інші засоби виробництва. Земля виникла за ба�
гато мільйонів років до появи людини і є даром
природи для неї. У процесі історичного розвитку
мускульна енергія людини була замінена мускуль�
ною енергією тварини, остання механічною і
електричною енергією двигунів, на зміну яким
прийшла енергія атомна. Земля залишається не�
змінним засобом виробництва.

Слід зазначити й ще одну особливість — те�
риторіальна обмеженість її — земельні фонди не
можуть бути збільшені або створені знову. Люди�
на здатна лише підвищувати ефективність вико�
ристання землі [2].

В історичному плані виділяють декілька
етапів зміни біосфери людством, які увінчались
екологічними кризами та революціями, а саме:

— вплив людства на біосферу як звичайного
біологічного виду;

— надінтенсивне полювання без змін екоси�
стем у період становлення людства;

— зміни екосистем внаслідок процесів, що
відбуваються природним шляхом: випасання, по�
силення росту трав шляхом випалювання тощо;

— інтенсифікація впливу на природу шляхом
розорювання грунтів та вирубування лісів;

— глобальні зміни всіх екологічних компо�
нентів біосфери в цілому.

Вплив людини на біосферу зводиться до чо�
тирьох головних форм:

1) зміна структури земної поверхні (розорю�
вання степів, вирубування лісів, меліорація, ство�
рення штучних водойм та інші зміни режиму
поверхневих вод тощо);

2) зміна складу біосфери, кругообігу і балан�
су тих речовин, які її складають (добування ко�
рисних копалин, створення відвалів, викиди
різних речовин у атмосферу та водойми);

3) зміна енергетичного, зокрема теплового, ба�
лансу окремих регіонів земної кулі і всієї планети;

4) зміни, які вносяться у біоту (сукупність
живих організмів) внаслідок знищення деяких
видів, руйнування їх природних місць існування,
створення нових порід тварин та сортів рослин,
переміщення їх на нові місця існування тощо.

Під забрудненням навколишнього середовища
розуміють надходження в біосферу будь�яких твер�
дих, рідких і газоподібних речовин або видів енергії
(теплоти, звуку, радіоактивності і под.) у кількос�

тях, що шкідливо впливають на людину, тварин і
рослини як безпосередньо, так і непрямим шляхом.

Безпосередньо об’єктами забруднення (ак�
цепторами забруднених речовин) є основні ком�
поненти екотопу (місце існування біотичного
угруповання):

— атмосфера;
— вода;
— ґрунт.
За даними Міністерства природних ресурсів і

екології, у нашій країні щороку утворюється май�
же 2 млрд. т різних відходів, 2/3 з яких розкривні,
шахтні та інші гірничі породи. Тільки переробка
сільськогосподарської сировини дає щороку 450
млн. т відходів. Зростання населення і масштабів
виробництва спричинило виникнення регіональ�
них екологічних проблем. Головними причинами
екологічної напруги стали: широкомасштабна роз�
робка надр і видобуток мінеральної сировини
(Кривий Ріг, Донбас, Львівсько�Волинський ба�
сейн, Прикарпаття); спорудження каскаду водо�
сховищ на Дніпрі, що призвело до замулення його
природної екосистеми; катастрофа на Чорно�
бильській АЕС. необмежене нарощування в ми�
нулі десятиріччя потужностей атомної енергетики;
необґрунтоване осушення заболочених і перезво�
ложених територій на Поліссі; надмірна концен�
трація виробництва у містах, особливо великих;
відставання темпів лісовідновлення від вирубки
лісів па Поліссі і в Карпатах; масове проведення
зрошувальних меліорацій у Причорномор’ї, що
призвело до процесів засолення, зменшення ро�
дючості ґрунтів і виснаження водних ресурсів.

Складовою проблеми охорони навколишньо�
го середовища є охорона земельних ресурсів. Для
розвитку сільськогосподарського виробництва ви�
нятково велике значення має раціональне викори�
стання землі, відновлення її родючості, максималь�
не зменшення вилучення сільськогосподарських
угідь для промислового, житлового й транспортно�
го будівництва. Особливу роль у стабілізації земель�
ного фонду сільського господарства відіграє рекуль�
тивація відпрацьованих кар’єрів і золовідвалів.

Головними джерелами забруднення і забруд�
нюючими речовинами ґрунтових вод вважають:

— неправильно розташовані звалища та інші
сховища отруйних речовин;

— підземні резервуари та трубопроводи (особ�
ливу небезпеку становлять втрати бензину на АЗС);

— пестициди, що застосовуються на полях, у
садах, на газонах тощо;

— сіль, якою посипають тротуари і вулиці під
час ожеледі;

— мазут на дорогах для зв’язування пилу;
— надлишки стічних вод та каналізаційного

мулу.
Таким чином, забруднення водних екосистем

є більшою небезпекою, ніж забруднення атмос�
фери з наступних причин:
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— процеси регенерації або самоочищення
протікають у водному середовищі набагато по�
вільніше, ніж у повітряному;

— джерела забруднення водойм більш різно�
манітні;

— природні процеси, які відбуваються у водно�
му середовищі і піддаються впливу забруднень, більш
чутливі самі по собі й мають більше значення для
забезпечення життя на Землі, ніж атмосферні.

Найважливішим наслідком забруднення води
є те, що, потрапляючи у водойми, забруднювальні
речовини спричинюють зниження її якості.

Якість води — це сукупність фізичних, хімічних,
біологічних та бактеріологічних показників, які обу�
мовлюють придатність води для використання у
промисловому виробництві, побуті тощо [3].

Чинним в Україні водним законодавством
регламентується використання води певної
якості. Не дозволяється, зокрема, застосовувати
питну воду для охолодження блоків ТЕС, скида�
ти у водойми стічні води із вмістом цінних
відходів, які можна вилучити за допомогою спе�
ціальних технологій. На підприємствах ефектив�
ним вважається зворотне водокористування, коли
їх власні стічні води після локального очищення
(на місці) повторно використовуються в техно�
логічному циклі і забруднені стоки взагалі не
потрапляють у водойми.

На території України нараховується близько 73
тис. річок, переважно невеликих, лише 125 із них
мають довжину понад 100 км. На кожен квадратний
кілометр території України припадає 250 м річок.

Водозабезпеченість України ресурсами місце�
вого стоку з розрахунку на 1 людину становить
1000 м3 на рік, причому у Південно�Західному
економічному районі вона майже у 7 разів вища,
ніж у Південному і в 3 рази вища, ніж у Донець�
ко�Придністровському.

Головним водним джерелом України є Дніпро.
Водні ресурси його басейну становлять 80 % усіх
водних ресурсів України. Середній багаторічний
об’єм його стоку в гирлі дорівнює 53 км3. У мало�
водні роки він зменшується до 43,5 км3, а в дуже
маловодні — до 30 км3. Дніпро забезпечує водою
не тільки водоспоживачів у межах свого басейну,
а і є головним, а інколи і єдиним джерелом водо�
постачання великих промислових центрів півдня
і південного сходу України.

Для системи водопостачання в басейні
Дніпра використовуються поверхневі і підземні
води. Основним джерелом поверхневих вод є малі
річки, яких у басейні Дніпра налічується 15380
загальною довжиною 67 156 км. Розподіл водних
ресурсів тут дуже нерівномірний. Найкраще за�
безпечена водою верхня частина басейну, де в
середній за водністю рік її припадає 219 тис. м3.
Для регулювання річкового стоку в часі й про�
сторі в басейні Дніпра створено штучні водой�
ми — шість великих водосховищ із загальним

об’ємом води 44 км3. Об’єм підземних вод в ук�
раїнській частині басейну становить 12,8 км3/рік
(35 млн. м3/добу). Експлуатаційні запаси підзем�
них вод, тобто розвіданих і затверджених до ви�
користання, становлять лише 2,6 км3/рік. Мак�
симальна кількість підземних вод зосереджена в
Чернігівській області, проте частка розвіданих
водних підземних ресурсів тут незначна — 6 %.

Найбільшими забруднювачами вод України є
(% від усього обсягу зливу в ріки):

— електроенергетика 43 %;
— комунальне господарство 19,5 %;
— сільське господарство 16,6 %;
— чорна металургія 9 %;
— хімія і нафтохімія 3 %;
— інші 8,9 % [4].
Встановлено, що стан водних ресурсів для 44 %

з числа басейнових річок Дніпровської системи є
катастрофічним. Якість води у більшості річок кла�
сифікується як забруднена і брудна за хімічними та
бактеріальними показниками. Перевищення гра�
нично допустимих концентрацій забруднювальних
речовин у водних об’єктах спостерігається практич�
но на всій території Дніпровської системи, в бага�
тьох із них стан екологічних систем визначають як
початок екологічного регресу.

Руйнування та деградація ґрунтів обумовле�
на такими процесами:

1. Дегуміфікація (від 0,6 до 1,0 т/га щорічно;
0,4 % в середньому втрачено за останні 35–40
років (3,5 і 3,1 — відповідно у 1960 і 1996 роках).

2. Еродованість (до 40 % від загальної площі
країни). Щорічно змивається більш як 500 млн. т
ґрунту, з якими втрачається 24 млн. т гумусу, 1
млн. т азоту, 700 тис. т фосфору, 10 млн. т калію.
Площа еродованих земель щорічно збільшується
більш як на 80 тис. га. Повний збиток від ерозії
вже перевищує 10 млрд. умовних одиниць за рік.

3. Від’ємний баланс елементів живлення (до�
сягає 100 кг/га і більше).

4. Переущільнення (майже на всій площі ріллі).
5. Забруднення (до 20 % земель, особливо

міських, приміських та індустріальних районів
мають вміст елементів, що перевищує чи дорів�
нює МДР.

6. Меліорація зрошуваних ґрунтів — підтоп�
лено до 500 тис. га, осолонцьовано і засолено до
10 млн., осушені ґрунти — близько 800 тис. га
покинутих земель (деградованих, кислих, зарос�
лих чагарниками), кислі орні ґрунти — 4 451 тис.
га, солонці й солонцеві землі — 3 986 тис. га.

7. Відсутність стратегії землекористування і
охорони земель, порушення законів землероб�
ства, екологічної рівноваги, нехтування концеп�
цією сталого землекористування.

8. Відсутність дієвих національної, галузевих
і регіональних програм.

9. Фетишизація форм власності на землю і
нехтування технологіями раціонального викори�
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стання земель (ніяка, навіть найпрогресивніша
приватна форма власності не замінить технологій
вирощування культур і охорони ґрунтів).

10. Екстенсивність використання земель, за�
сміченість полів, низька ефективність викорис�
тання меліорованих земель (близько 6,0 млн. га),
луків, пасовищ, заплавних земель.

11. Відсутність протягом останніх 8 років
будь�яких конкретних кроків щодо:

— виведення частини земель з обробітку,
адже площа ріллі надмірна і необґрунтована ні з
економічної, ні з екологічної точки зору;

— консервація деградованих земель;
— впровадження агролісомеліоративних за�

ходів, гідротехнічних меліорацій, реконструкції
осушувальних і зрошувальних систем,

— хімічних меліорацій;
— рекультивації;
— розширення природно�заповідних територій.
12. Відсутність налагодженої постійно діючої

інформаційної системи про стан і динаміку ґрунтів
(моніторинг) навіть у зонах із кризовим станом.

13. Відсутність ефективних екологічних ва�
желів у землекористуванні, недосконалість нор�
мативно�правової бази.

14. Відсутність стабільного й ефективного ме�
ханізму фінансування заходів із охорони земель.

15. Галузевий підхід до використання земель,
розпорошеність землі за різними власниками,
зниження рівня керованості в землекористуванні.

Першочергові заходи:
— зменшити площі в обробітку на 8–10 млн.

га. Сьогодні триває процес безсистемного виведен�
ня орних земель, що є дуже негативним явищем;

— у найближчі роки досягти хоча б простого
відтворення родючості ґрунтів, насамперед щодо
гумусу, азоту, фосфору й калію;

— відновити практику розробки щорічних
планів підвищення родючості ґрунтів (від країни
в цілому до конкретного поля) і вважати їх обо�
в’язковою складовою частиною бізнес�плану гос�
подарства незалежно від форми власності;

— для запобігання ерозії і деградації ґрунтів
необхідно відновити і розширити дослідження зі
створення у регіонах мережі базових моделей гос�
подарств;

— створити мережу ґрунтового моніторингу
на базі інститутів УААН та ВНЗ;

— прийняти Закон «Про охорону земель і ро�
дючість ґрунтів», передбачивши організацію Дер�
жавної служби охорони ґрунтів та здійснення дер�
жавного контролю за раціональним використанням
земельних ресурсів, розробку заохочувальних, орга�
нізаційних та пільгових умов із метою запобігання
ерозії та іншим процесам деградації ґрунтів;

— розробити Національну програму охорони
земель до 2010 р. і наступні роки;

— створити нову Карту ґрунтів України на
сучасному рівні як науково�теоретичну та науко�

во�практичну основу раціонального землекорис�
тування і земельно�товарних відносин.

Тобто мова йде про систему заходів постійної
дії: полезахисні лісосмуги, дороги, гідротехнічні
споруди, інфраструктура безпечного скидання
поверхневого стоку тощо. Це своєрідний каркас
(фундамент) ґрунтоохоронного й екологічно зба�
лансованого агроландшафту. Формування еколо�
гічно сталих агроландшафтів (АЛ) є не лише про�
цесом створення протиерозійних систем для
пригнічення ерозійних процесів, а й глобальним
стратегічним системним напрямком, який спро�
можний поєднати в собі знання й управління
всіма складовими елементами ландшафтної сфе�
ри життєзабезпечення людства [5].

Проблема Азовського моря. Азовське море
сьогодні є зоною екологічної катастрофи. Ще
4050 років тому в ньому виловлювали риби в 35
разів більше, ніж у Чорному морі, і в 12 разів
більше, ніж у Балтійському. Раніше тут водилася
риба 114 видів, загальний вилов її у сприятливі
роки становив понад 300 тис. т на рік, переважно
цінних порід. Тепер він зменшився в 6 разів. Риба,
яку виловлюють, настільки забруднена хіміката�
ми, що споживати її небезпечно.

Висновки з проведеного дослідження і перспекQ
тиви подальших розвідок у визначеному напрямку.

Якщо людина прагне найближчі сто�двісті
років залишатися мешканцем на цій планеті, то
їй давно потрібно братися за розум і знаходити
такі шляхи життєдіяльності, які б не приносили
такої шкоди навколишньому середовищу, як вона
це робить сьогодні. Тільки при раціональному
природокористуванні, різкому зменшенні викидів
у атмосферу, ґрунт, воду можна гарантувати, що
екологічна криза буде зупинена і людство мати�
ме шанси на нормальне і гармонійне співіс�
нування з природою.
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Анотація. Відповідно до державної регуляторної політики вперше визначено агропродовольчу функцію
держави та економікоXправовий механізм її реалізації в системі регулювання соціальноXекономічних процесів.
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Sиmmary. In accordance with state regulatory policy, first defined by the state regulatory function of agricultural food
production and economicXlegal mechanism for its implementation in the regulatory framework of socioXeconomic processes.
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Актуальність дослідження. Здобуття Україною
самостійності та становлення її як незалежної дер�
жави з ринковою економікою визначає необ�
хідність впровадження комплексного реформуван�
ня правових, економічних, соціальних, фінансо�
вих та управлінських відносин для ефективної
реалізації господарського потенціалу на шляху
сталого розвитку в системі глобалізації світової
економіки. Сучасний стан та перспективи розвит�
ку розвинених демократичних країн світу дозво�
ляють віднести їх до соціально орієнтованих з
високим державним регулюючим рівнем соціаль�
но�економічних процесів, які регламентуються
загальним політичним устроєм держави та її окре�
мими складовими у сферах економіки, права, со�
ціальних відносин, освіти і науки, релігії та ін. За�
безпечення реалізації основних політичних засад
здійснюється через систему управління відповідно
до визначених функцій держави. Відставання Ук�
раїни в соціально�економічному та політичному
розвитку від провідних країн світу спричиняє не�
обхідність виконання як традиційних регулюючих
функцій держави у сферах макроекономіки, фінан�
сово�бюджетній, кредитно�грошовій, національ�
ної безпеки, правопорядку, захисту соціальних
прав тощо, так і впровадження характерних
функцій, пов’язаних із глобалізацією світової еко�
номіки, становлення постіндустріального суспіль�
ства та сталого розвитку держави, у тому числі:
екологічної, наукової, освітньої, інституціональної,
демографічної, ресурсної, інфраструктурної та ін.

Світові кризи в економіці та продовольчому
забезпеченні, низький рівень соціального захис�
ту населення України та довгостроковий занепад
сільськогосподарського виробництва обумовили
необхідність виділення окремого напряму в по�
літиці держави — аграрну політику, визначення
якої не знайшло достатньої конкретизації в нау�
ково�практичному обґрунтуванні в системі фун�
кціональної діяльності держави та механізмів
державного регулювання її реалізації, що і ви�
значає актуальність дослідження.

Мета дослідження. Метою дослідження є
удосконалення методичних засад та науково�
практичних рекомендацій з формування та реа�
лізації аграрної політики в системі регулювання
агропродовольчого виробництва.

Об’єкт дослідження — процес управління агро�
продовольчим сектором в системі державного
регулювання економіки.

Предмет дослідження — механізми державного
регулювання в системі реалізації аграрної політики.

Виклад основного матеріалу. Історія та геогра�
фія України зумовили ключову роль аграрного
виробництва в житті її народу. Наразі близько
70 % території країни — сільськогосподарські
угіддя, майже третина населення — сільські жи�
телі, а в західному регіоні країни (7 областей) ця
частка більше половини. До сільськогосподарсь�
кої діяльності причетні 10 млн. домогосподарств,
що мають земельні ділянки і використовують їх
для основної і вторинної аграрної зайнятості,
відпочинку і дозвілля. Разом з тим фактичний
рівень продовольчого споживання в Україні
відчутно нижчий від медично рекомендованих
норм здорового харчування. Середньодушові по�
казники харчування населення свідчать про його
значне недоїдання відповідно до медичних норм
по продуктах тваринного походження, фруктах і
овочах. За цим набором продуктів фактичне спо�
живання досягає лише 70 % медично рекомендо�
ваного, тобто недостатність харчування (недо�
їдання) становить 30 %. Вирішення проблеми
харчування впирається в низьку платоспро�
можність більшості населення, яка не в змозі
забезпечити потрібну доступність продовольчих
товарів. Пересічному громадянину України для
придбання медично рекомендованого раціону хар�
чування потрібно витратити дві третини свого
доходу, що в 4–5 разів більше від показника про�
довольчої доступності у розвинених країнах [1, 2].

Значний потенціал аграрної сфери економі�
ки України дає спроможність самодостатнього
забезпечення населення сільськогосподарською
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продукцією у кількості й асортименті відповідно
до медично встановлених норм харчування, а
також щорічно формувати постійно існуючий
запас продовольства, який забезпечує продоволь�
чу безпеку країни, під якою розуміється «…за�
хищеність життєвих інтересів людини, яка вира�
жається у гарантуванні державою безперешкод�
ного економічного доступу людини до продуктів
харчування з метою підтримання її звичайної
життєвої діяльності» (Закон України «Про дер�
жавну підтримку сільського господарства Украї�
ни» від 24.06.2006 р. № 1879�ІV).

Результати дослідження. Відповідно до ст. 48
«Конституції України», «кожен має право на до�
статній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що
включає достатнє харчування, одяг, житло». Гро�
мадянам України надається право на достатній
життєвий рівень, який, однак, не визначається
цим Основним законом держави, за винятком
громадян, які мають право на соціальний захист.
Так, згідно зі ст. 46 «Конституції України», «пен�
сії, інші види соціальних виплат та допомоги, що
є основним джерелом існування, мають забезпе�
чувати рівень життя, не нижчий від прожитково�
го мінімуму, встановленого законом».

Постановою Кабінету Міністрів України від
14.04.2006 р. № 656 «Про затвердження наборів
продуктів харчових, непродовольчих товарів та
наборів послуг для основних соціальних і демо�
графічних груп населення» до реалізації Закону
України від 15.07.1993 р. № 966�ХІ «Про прожит�
ковий мінімум» визначається прожитковий мі�
німум з продуктів харчування для дітей віком до
18 років, працездатного та непрацездатного на�
селення і який повинен забезпечуватися держа�
вою у якості «продовольчої безпеки», тобто захи�
щеності життєвих інтересів людини, яка вира�
жається у гарантуванні державою безперешкод�
ного економічного доступу людини до продуктів
харчування з метою підтримання її звичайної
життєвої діяльності. При цьому невизначеність
положення «…безперешкодного економічного
доступу людини до продуктів харчування...» обу�
мовила необхідність введення в Постанову КМУ
від 19.09.2007 р. № 1158 «Про затвердження Дер�
жавної цільової програми розвитку Українського
села на період до 2015 р.» критеріїв щодо: достат�
ності продовольчого споживання — відношення
фактичного рівня споживання основних харчо�
вих продуктів на одну особу до науково обґрун�
тованих (медично рекомендованих) норм здоро�
вого харчування; доступності продовольчого спо�
живання — відношення вартості річного набору
харчових продуктів на одну особу, що відповідає
науково обґрунтованим нормам здорового харчу�
вання, до річного розміру доходу на одну особу.

Створення цієї державної цільової програми
було обґрунтовано необхідністю практичного впро�
вадження Законів України № 2982�ІV «Про основні

засади державної аграрної політики на період до
2015 р.» від 18.10.2006 р. та «Про основи національ�
ної безпеки України» від 19.06.2003 р., № 969�ІV,
якими визначається необхідність пріоритетного
розвитку аграрного сектора та соціального розвит�
ку села в національній економіці, що зумовлюєть�
ся винятковою значущістю та незамінністю вироб�
люваної продукції сільського господарства в жит�
тєдіяльності людини і суспільства, у тому числі і
формування продовольчої безпеки країни, потре�
бою відродження селянства як господаря землі,
носія моралі та національної культури, за умов си�
стемності та комплексності правових, організацій�
них і економічних заходів органів державної влади
та місцевого самоврядування.

Сучасні наукові дослідження в економіці та
правознавстві визначили в аграрному секторі
виробництво агропродовольчої продукції, її пе�
реробку та ринкову реалізацію як окрему агропро�
довольчу систему у процесі забезпечення держа�
ви продуктами харчування [1–3].

Теоретичні та науково�практичні розробки
цього напряму діяльності держави визначають, що
вирішення цієї проблеми можливе лише за ком�
плексного підходу, який включає: нормативно�
правове забезпечення, сучасну інституційну сис�
тему, адміністративне управління, фінансування
потреб сільськогосподарського виробництва, со�
ціально�економічний захист населення за умов за�
гального розвитку економіки держави [4–6].

Продовольче забезпечення всіх верств насе�
лення на належному рівні повинно здійснювати�
ся переважно продуктами власного виробництва,
що вимагає вважати аграрний сектор, який вклю�
чає сільське та рибне господарство, харчову про�
мисловість і перероблення сільськогосподарських
продуктів, найважливішим в економіці держави.
Законом України «Про основні засади державної
аграрної політики на період до 2015 року» в загаль�
нодержавній політиці виділено окремий напря�
мок — аграрна політика з комплексом основних
складових заходів, у тому числі: правових, орга�
нізаційних і економічних, спрямованих на підви�
щення ефективності діяльності аграрного сектора
економіки. При цьому шляхами реалізації основ�
них пріоритетів державної аграрної політики є:
розвиток земельних відносин, формування сприят�
ливого економічного середовища для ефективної
діяльності суб’єктів аграрного сектора, розвиток
ринків продукції сільського господарства і продо�
вольства, удосконалення системи державного регу�
лювання та ефективне поєднання загальнодержав�
ної і регіональної політики в аграрному секторі, ком�
плексний розвиток сільських територій, підвищен�
ня соціального захисту і життєвого рівня сільських
жителів, що в загальному плані визначає багатофун�
кціональну спрямованість аграрної політики.

Україна в системі сільськогосподарської
діяльності колишнього СРСР до 1990 року зай�
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мала головне місце в його забезпеченні агропро�
довольчою продукцією, незважаючи на те, що
наприкінці цього періоду відбувався загальний
занепад централізовано�планової системи госпо�
дарювання. У виробництві сільськогосподарської
продукції був задіяний майже увесь земельний
потенціал України та значні матеріально�технічні
ресурси. Це дає змогу використовувати показни�
ки обсягу виробництва продовольчої продукції
цього періоду як базові при розгляді процесу
розвитку аграрного сектора України.

В таблиці 1, за даними Держкомстату України,
наведено динаміку змін засвоєння земельних ре�

сурсів та виробництва сільськогосподарської про�
дукції, яка характеризується різким зниженням та
поступовим підйомом показників діяльності аграр�
ного сектора за період 1990 року по 2009 рік. З
наведених даних видно, що щорічні посівні площі
під зернобобові культури, картоплю та овочі від�
критого ґрунту практично не змінилися (ко�
ефіцієнт варіації для кожної з них не перевищує
6 %) і в середньому сягають понад: 14,5; 1,0; 0,5
млн. га, відповідно. За цей же період посівні площі
під буряки та кормові культури зменшились май�
же у 3 та 4,5 раза відповідно, а посівні площі під
соняшник, навпаки, збільшились у три рази.

Таблиця 1
Динаміка сільськогосподарської діяльності в Україні

Джерело: складено автором за даними Державного комітету статистики [7].

З визначених площ виробництво сільськогос�
подарських продуктів у 2009 році у порівняні з
1990 роком становило по: зернових та зернобо�
бових культурах — 91 %, цукрових буряках —
31 %, насінню соняшнику — 263 %, картоплі —
110 %, овочах — 122 %, плодах та ягодах — 60 %,
м’ясу у забійний вазі — 47 %, молоку — 46 %,
яйцях понад — 100 %. Різке зростання посівних
площ соняшнику та його виробництво обумовле�
но можливістю експорту соняшникової олії.

При цьому середньорічна врожайність зерно�
вих та зернобобових за визначений період стано�
вить 25,8 ц/га і коливається у межах ± 4,65 ц/га. У
найбільш неврожайних роках (1996, 1998, 1999,
2000, 2003 та 2007 рр.) середня врожайність дорів�
нювала 19,9 ц/га ± 1 ц/га. Вірогідність неврожаю
для аналізованого періоду становить 30 % з серед�
ньою циклічністю 3 роки. Характерною особливі�
стю динаміки врожайності по роках є те, що вро�
жайність зернових та зернобобових перед невро�
жайним роком менше 25 ц/га при середньому рівні

врожайності, за винятком неврожайних років —
27,7 ц/га. Це дає змогу прогнозувати неврожайні
роки та обсяг необхідного запасу зернобобових в
державі на рівні понад 5 млн. т, який буде компен�
сувати недостачу зернових у неврожайні роки.

Проведений аналіз також дозволяє встанови�
ти потенціал виробництва сільськогосподарської
продукції в Україні щодо забезпечення населен�
ня продуктами харчування як рівень виробниц�
тва 1990 р. Середнє значення виробництва сіль�
ськогосподарської продукції у 2009 р. у порівнянні
з 1990 р. сягає значення майже 65 % за складови�
ми: сільськогосподарські культури — 109 %; худоба
та птиця — 35,4 %; продукція тваринництва —
50,8 %. Наведене свідчить про необхідність інтен�
сифікації розвитку виробництва м’ясо�молочної
продукції. Так, при досягненні виробництва рівня
1990 року на кожну особу з 46 млн. чисельності
населення припадатиме: понад 90 кг м’яса, 500 кг —
молока та понад 1 т зернових та зернобобових, що
дасть змогу забезпечити раціональне харчування,
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яке включає білки, жири та вуглеводи відповідно
до нормативів у співвідношенні 1:1:5,8 і визначає
Україну як потенційно самодостатню державу із за�
безпечення кількісними та якісними обсягами ви�
робництва продукції харчування.

За період, що аналізується, Україна пройшла
шлях від повної державної власності з централізо�
ваним управлінням до демократичного суспільства
зі значною часткою недержавних форм власності.
Починаючи з 1990 року в Україні, одночасно зі
становленням її як самостійної держави, відбува�
лася трансформація структури агропродовольчо�

го виробництва з переходом від загальнодержав�
ної форми власності до приватної з формуванням:
колективних господарських підприємств, това�
риств з обмеженою відповідальністю, приватних
фермерських господарств, сільськогосподарських
кооперативів, акціонерних товариств відкритого і
закритого типу, особистих селянських господарств.

У таблиці 2 наведено розподіл засвоєння
площ та обсяги виробництва сільськогосподарсь�
кої продукції між юридичними особами з недер�
жавною формою власності та фізичними особа�
ми станом на 2010 рік.

Таблиця 2
Розподіл земельних площ та виробництва сільськогосподарської продукції

за категоріями землевласників і землекористувачів у 2010 році

Джерело: складено автором за даними Державного комітету статистики [8].

Із загальної площі сільськогосподарських угідь
(36,5 млн. га) виробництво продовольчої продукції
недержавними підприємствами та особистими
селянськими господарствами здійснювалося на
частинах 54 % та 43 % відповідно. При цьому зас�
воєння громадянами сіножатних та пасовищних
земель майже у три рази більше аналогічних площ
сільськогосподарських підприємств, що дало їм
змогу зрівнятися за окремими показниками вироб�
ництва сільськогосподарської продукції (м’ясо та
яйця) або перевищити їх виробництво підприєм�
ствами галузі (картопля, овочі, плоди та ягоди,
молоко, мед, бавовна). На теперішній час діяль�
ність сільськогосподарських підприємств в основ�

ному спрямована на великотоварне виробництво,
як�то: зернові та зернобобові культури, цукрові
буряки, соняшник, що також дозволило їм здійс�
нювати зовнішньоекономічну діяльність з постав�
ки цієї продукції.

На сучасному етапі розвитку держави еконо�
міка України є перехідною від соціалістичної до
ринкової, що вимагає визначення самостійних
додаткових окремих напрямів діяльності. Так,
поряд із визначенням конституційної політики,
структурно�інвестиційної і промислової політики,
фінансової політики, соціальної політики, еколо�
гічної політики, аграрної політики доцільно виз�
начити агропродовольчу політику, оскільки держа�
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ва на теперішній час, внаслідок скрутного еконо�
мічного становища, не має можливості виконати
«Державну цільову програму розвитку українсько�
го села на період до 2015 року» в частині розвитку
соціальної сфери села та його інфраструктури
відповідно до аграрної політики держави.

Зважаючи на вищевикладене, агропродоволь�
чу політику України можна визначити як цілеспря�
мовані дії держави в агропродовольчій системі аг�
рарного сектора економіки щодо забезпечення фор�
мування і розвитку: конкурентної системи різних
рівнів ринкових суб’єктів господарювання, держав�
ної підтримки виробників агропродовольчої про�
дукції, фінансово�кредитних і фондових ринків,
земельних відносин та землеустрою, виробництва
безпечної і якісної продукції харчування, екологі�
зації сільськогосподарської діяльності та примно�
ження і захисту природного потенціалу, інформа�
ційного забезпечення та моніторингу результатів
діяльності, сприятливого інвестиційного клімату,
зовнішньоекономічної діяльності тощо. Наведений
перелік найголовніших складових агропродоволь�
чої політики дозволяє констатувати її значимість та
самостійність, реалізація якої невід’ємно пов’язана
із соціально�економічним розвитком країни і здійс�
нюється у двох напрямах — стратегії і тактики аг�
ропродовольчої політики.

Стратегія агропродовольчої політики — об�
раний державою курс, розрахований на тривалу
перспективу, спрямовану на вирішення велико�
масштабних економічних і соціальних завдань
аграрного сектора, захист прав і свобод фізичних
і юридичних осіб, примноження природного по�
тенціалу і національного багатства, підвищення
народного добробуту для забезпечення:

— фізичної доступності населення та достат�
ності у кількісному відношенні безпечної, пожив�
ної продовольчої продукції;

— економічної доступності до продовольчої
продукції визначеного обсягу і якості для усіх
соціальних груп населення;

— продовольчої незалежності країни, яка виз�
начається автономністю та економічною само�
стійністю національної агропродовольчої системи;

— здатності національної агропродовольчої
системи мінімізувати вплив кліматичних, погод�
них та інших коливань на забезпечення продо�
вольством населення всіх регіонів держави;

— стійкого розширеного розвитку відтворен�
ня агропродовольчої системи;

— соціально�економічного розвитку сіль�
ської місцевості.

Яскравим прикладом стратегічної політики
держави є «Державна цільова програма розвитку
українського села на період до 2015 року», яка
прийнята у 2007 році і втілює усі вищеозначені
напрями діяльності.

Тактика агропродовольчої політики визна�
чається як сукупність цілей, завдань, засобів і

способів на короткострокову перспективу при
реалізації стратегічної політики в конкретних умо�
вах, що складається у поточному періоді розвитку.
Найголовнішим завданням тактики реалізації
стратегічної агропродовольчої політики є постійне
підтримання продовольчої безпеки країни.

У загальному плані політика держави та її
окремі напрями реалізуються через відповідні
функції, якими визначаються основні шляхи
вирішення поставлених задач, які обумовлюють�
ся спільними інтересами суб’єктів суспільства.

Реалізація агропродовольчої політики держа�
ви повинна здійснюватися визначенням агропро�
довольчої функції із завданнями та відповідними
заходами, як�то: облік і оцінка природних ре�
сурсів та регіонального застосування розподілу
площ під районоване планування виробництва
видів сільськогосподарської продукції, формуван�
ня матеріально�технічного забезпечення, розроб�
ка законодавчих та нормативно�правових актів з
організації управління та контролю за їх виконан�
ням, розробка нормативів і стандартів якості
продукції, охорона навколишнього середовища,
організація науково�дослідних робіт, підготовка
кадрів, організація міжнародного співробітницт�
ва та зовнішньоекономічної діяльності тощо.

Головне призначення агропродовольчої фун�
кції держави полягає у забезпеченні несупереч�
ливого співвідношення соціальних і економічних
інтересів суспільства для реалізації та захисту прав
людини на науково обґрунтоване забезпечення
доступності достатнього обсягу якісних продуктів
харчування. При цьому необхідно визначити, що
під об’єктами агропродовольчої функції держави
розуміються: людина — її конституційні права на
життя і здоров’я, право на достатнє й безпечне
харчування; суспільство — його матеріальні цін�
ності, інформаційне і навколишнє природне се�
редовище, продовольчі ресурси; держава — її
обов’язок забезпечити загальний добробут, на�
лежний рівень продовольчого забезпечення хар�
чування громадян та її відповідальність за свою
діяльність, а до суб’єктів відносяться: Президент
України, Верховна Рада України, Кабінет Мі�
ністрів України, Рада національної безпеки і обо�
рони України, центральні та місцеві органи ви�
конавчої влади, органи місцевого самоврядуван�
ня, громадяни України, об’єднання громадян,
неурядові організації.

Агропродовольча функція держави повинна
реалізовуватися через правовий, економічний,
функціональний та інституційний механізми
(рис. 1). Правовий механізм включає в себе су�
купність правових норм, що вміщенні у відпові�
дних законодавчих актах та нормативно�правових
документах, які спрямовані на забезпечення ре�
алізації агропродовольчої політики, як�то: Кон�
ституція України, Закон України «Про основи
національної безпеки України», «Про прожитко�
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вольчої системи включає: цінове регулювання
сільськогосподарської продукції, бюджетні дотації
та позики, кредитні субсидії, митні збори тощо.

Функціональний механізм включає в себе пе�
релік завдань із формування та забезпечення ре�
алізації агропродовольчої функції держави, що
виконуються органами державної влади у межах
встановлених актами чинного законодавства. До
основних завдань реалізації функціонального
механізму належать: прогнозування розвитку га�
лузей агропродовольчого виробництва; техніко�
технологічне переоснащення агропромислового
виробництва; забезпечення підтримки під�
приємств, особистих селянських і фермерських
господарств, сільськогосподарської кооперації;
розробка і здійснення заходів щодо розвитку
інфраструктури продовольчого ринку; викорис�
тання та охорона земель усіх категорій та форм
власності; контроль якості та безпечності сільсь�
когосподарської продукції; розробка загальнодер�
жавного балансу попиту і пропозиції основних
видів сільськогосподарської продукції; регулю�
вання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів
агропродовольчого ринку та ін.

Інституційний механізм охоплює собою сис�
тему органів державної влади, регіонального та
місцевого самоврядування, які прямо чи опосеред�
ковано беруть участь у реалізації державної агро�
продовольчої політики відповідно до покладених
на них компетенцій. Головним органом у системі
центральних органів виконавчої влади з питань
формування та забезпечення аграрної політики є
Міністерство аграрної політики та продовольства
України (Мінагрополітики України).

Всі ці елементи становлять єдину систему, яка
охоплюється поняттям «Економіко�правовий ме�
ханізм державного регулювання агропродовольчої
діяльності» і в якому втілюється як економічні
регулятори, так і правові чинники. Економіко�
правовий механізм державного регулювання агро�
продовольчої діяльності визначає цілеспрямо�
ваність, формальну визначеність, загальнообов’яз�
ковість, сприяє врегулюванню відносин в аграрній
сфері, застосування превентивних, оперативних,
стимулюючих заходів до юридичних та фізичних
осіб в агропродовольчій системі. Він закономірно
залежить від рівнів економічного, політичного,
правового, соціального, культурного та техноло�
гічного розвитку суспільства.

Висновки. 1. Потенціал виробництва агропро�
довольчої продукції в Україні, за який можна
прийняти обсяг виробництва харчових продуктів
у дев’яності роки минулого століття, визначає її
як самодостатню державу, спроможну у повному
обсязі забезпечити внутрішнього споживача про�
дуктами харчування у відповідності до медично
обґрунтованих нормативів.

2. У системі державної аграрної політики Ук�
раїни визначено окремий напрям — агропродоволь�

Рис. 1. Агропродовольча функція держави
та економікоXправовий механізм її реалізації

вий мінімум», «Про основні засади державної
аграрної політики на період до 2015 року», «Про
державну підтримку сільського господарства Ук�
раїни», «Про зерно та ринок зерна в Україні»,
«Про молоко та молочні продукти, «Про держав�
ний матеріальний резерв», «Про безпечність та
якість харчових продуктів», «Про рибу, інші водні
живі ресурси та харчову продукцію з них», «Про
насіння та садибний матеріал», інші закони,
міжнародні договори України, згода на обов’яз�
ковість яких надана Верховною Радою України,
а також інші нормативно�правові акти.

Правовий механізм забезпечення діяльності
агропродовольчої системи постійно удоскона�
люється, про що свідчать проекти законів, які над�
ходять до Верховної Ради України, так, у 2011 р.
на розгляд Верховної Ради подано два проекти за�
конів «Про основи продовольчої безпеки України»
(ВР реєстр № 8370 від 08.04.2011 р.) та «Про про�
довольчу безпеку України» (ВР реєстр № 8370�1
від 28.04.2011 р.), в яких визначається проблем�
ність та необхідність формування високого рівня
якості життя населення в частині забезпечення
продуктами продовольства відповідно до науково
обґрунтованих фізіологічних потреб.

Економічний механізм являє собою сукупність
економічних регуляторів визначених законодав�
ством і спрямованих на забезпечення ефективної
діяльності агропродовольчої системи. До економі�
чних регуляторів, що здійснюються державою, на�
лежать прогнозування, планування, програмуван�
ня, регулювання зовнішньоекономічної діяльності,
фінансування та кредитування, яке для агропродо�
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чу політику, яка спрямована на вирішення соціаль�
но�економічних питань із забезпечення населення
достатнім обсягом якісних продуктів харчування
відповідно до встановлених медичних норм.

3. Агропродовольча політика втілює стра�
тегічні та тактичні шляхи її реалізації, згідно з
якими діяльність в аграрній сфері щодо довго�
строкової перспективи визначається національ�
ним виробництвом сільськогосподарської про�
дукції у обсягах, що відповідають умовам їх дос�
татності і доступності для населення, а тактична
діяльність спрямовується на постійне вирішення
головної задачі держави — продовольчої безпеки.

4. Визначено агропродовольчу функцію держа�
ви як комплекс форм державного регулювання в
агропродовольчій системі, що включає планування
її розвитку, бюджетно�податковий, грошово�кредит�
ний, закупівельний та зовнішньоекономічний на�
прями діяльності, страхування тощо, які спрямовані
на задоволення потреб населення в частині доступ�
ності та достатності продуктів харчування.

5. Реалізація агропродовольчої функції держа�
ви здійснюється правовим, економічним, інститу�
ційним та функціональним механізмами органів
державного, регіонального та місцевого рівнів
управління у єдиному та цілеспрямованому комп�
лексі, який можна визначити як економіко�пра�
вовий механізм державного регулювання агропро�
довольчої системи з підвищення ефективності
виробництва сільськогосподарської продукції.
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ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ:
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація. У статті досліджено поняття інфраструктури ринку споживчих товарів, розкрито зміст
її формування та розвитку, визначено принципи та чинники, які вплинули на відповідний процес, визначені
основні напрямки її розвитку.

Ключові слова: ринок, споживчий ринок, інфраструктура ринку, інфраструктура ринку споживчих товарів.

Summary. The article studies the notion of consumer market infrastructure and reveals the essence of its formation
and development as well as determines stages in the development of market infrastructure, their peculiarities, principles
and factors of influence upon this process. Quantitative and qualitative composition of the consumer market infrastructure
is described on the example, and major directions for its further development are defined.

Key words: market infrastructure, consumer market infrastructure; formation and development of the consumer
market infrastructure.

Постановка проблеми. Сучасна ринкова еконо�
міка являє собою складний організм, що складаєть�
ся з величезної кількості різноманітних виробни�
чих, комерційних, фінансових та інформаційних
структур, що взаємодіють між собою й об’єднують�
ся в єдине поняття — ринок. Важливе значення має
внутрішній ринок, адже він визначає, як розви�
вається національна економіка країни. Внутрішній
ринок споживчих товарів є узагальнюючим інди�
катором розвитку економіки, оскільки від його
розмірів та ефективності, зокрема, активності діло�
вого середовища, відкритості та інтенсивності кон�
куренції, орієнтованості на споживача залежить
продуктивність інших секторів економіки та забез�
печення рівноваги між попитом та пропозицією.
Обсяги, структура та ефективність внутрішнього
ринку є визначальними чинниками конкуренто�
спроможності національної економіки та забезпе�
чення сталого економічного зростання [1].

Нормалізація та ефективне функціонування
споживчого ринку сьогодні для багатьох регіонів
світу є надзвичайно актуальним. В економіці
України проблема збалансованості попиту та
пропозиції споживчого ринку в цілому поро�
джується диспропорціями системи організації
ринку, його інфраструктурою.

Негативні показники функціонування внут�
рішнього ринку, зокрема, низька інтенсивність
конкуренції на багатьох його сегментах, високі
ціни на товари, недостатня дієвість механізму
врівноваження платоспроможного попиту та про�
позиції, зменшення присутності вітчизняних то�
варовиробників практично на всіх ринках товарів
спричиняють уповільнення темпів економічного
зростання країни. Таким чином, однією з найваж�
ливіших умов успішного функціонування товар�
ного ринку є формування і розвиток його інфра�
структури, що забезпечує процес просування то�
варів від виробника до споживача.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про�
блемі розвитку інфраструктури ринку споживчих
товарів було присвячено наукові роботи О. М. Аза�
рян, П. Ю. Бєлєнького, Н. О. Голошубової, В. Д. Ла�
гутіна, Л. О. Лігоненко, О. В. Прокопенко, А. А. Тка�
ча, О. О. Шубіної та інших. Окремі аспекти фун�
кціонування інфраструктури ринку споживчих
товарів в Україні розглядаються такими науковця�
ми, як Т. М. Попович, А. Т. Путінова, В. П. Федь�
ко, та іншими.

Мета дослідження — визначити загальну ха�
рактеристику ринку споживчих товарів та проана�
лізувати становлення і розвиток споживчого рин�
ку за часів незалежності України.

Виклад основного матеріалу. Взагалі термін
«інфраструктура» (від лат. infra — підстава, фун�
дамент і structura — будова, взаєморозташування)
вперше був застосований у дослідженнях захід�
них економістів, які визначали її як сукупність
галузей, яка сприяє нормальному функціонуван�
ню матеріального виробництва [2, с. 15].

Споживчий ринок — це окремі особи та до�
машні господарства, які купують товари та кори�
стуються послугами для особистого або сімейного
споживання чи використання. Споживчий ринок
України регулюється Законом України «Про захист
прав споживачів» від 15.12.93. Цей закон регулює
відносини між виробником та споживачем, уста�
новлює права споживачів, визначає механізм за�
хисту споживачів. Згідно з цим Законом визначені
права споживачів.

1. Державний захист прав споживачів зво�
диться до:

а) надання можливості вільного вибору товару;
б) одержання знань і кваліфікації в процесі

придбання товару (як ним користуватися);
в) придбання товару законним способом;
г) забезпечення захисту здійснюється вико�

навчими органами: Державним комітетом із за�
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хисту прав споживачів, Державним комітетом
стандартизації, метрології та сертифікації Украї�
ни, Державними органами санітарного нагляду.

2. Гарантований рівень споживання — держа�
ва визначає належну якість товарів і торговель�
ного обслуговування.

3. Право на безпеку товару.
4. Надання необхідної інформації про кіль�

кість, якість, асортимент даного товару.
5. Відшкодування збитків.
6. Звернення до суду.
7. Право на об’єднання в громадські органі�

зації для захисту прав споживачів. [3]
Ринок споживчих товарів і послуг — один із

найважливіших компонентів товарного ринку. Не�
від’ємною рисою цивілізованого ринку, свідченням
його стабільності й життєздатності є стан суспіль�
ного виробництва. Конкретним проявом останньо�
го є рівновага попиту й пропозиції, насичення рин�
ку споживчими товарами та послугами.

Для подальшого дослідження визначеного
питання необхідно визначити сутність та межі
категорії «інфраструктура ринку споживчих
товарів» у сучасному трактуванні. Пропонує�
мо під інфраструктурою ринку споживчих то�
варів розуміти систему державних, приватних
і громадських інститутів, технічних засобів і
каналів зв’язку, які обслуговують інтереси
суб’єктів ринкових відносин, забезпечують їх
ефективну взаємодію в економічному, право�
вому та соціопсихічному середовищах і регу�
люють рух товарно�грошових потоків.

На сьогодні не можна однозначно стверджу�
вати, що процес формування всіх складових інфра�
структури ринку споживчих товарів завершився,
а процес пошуку раціональних форм впливу на
ринок продовжується. Разом з тим загальні кон�
тури інфраструктури ринку споживчих товарів уже
окреслені й основні інститути сформовані.

Передумови для формування сучасної інфра�
структури ринку були закладені в системі адмі�
ністративно�командної економічної системи за
часів Радянського Союзу. Інфраструктура ринку
споживчих товарів цього періоду була сформова�
на з урахуванням тогочасних реалій, а саме: дер�
жавної форми власності на засоби виробництва,
цілеспрямованості виробництва у напрямку про�
мисловості та виготовлення товарів для її розвит�
ку, відсутності механізмів ринкового ціноутворен�
ня та збалансування попиту та пропозиції. До
здобуття незалежності більшість сучасних еле�
ментів інфраструктури ринку споживчих товарів
в Україні не існували або перебували у примітив�
ному стані. В умовах соціалізму радянського зраз�
ка сформувалися настільки глибокі соціально�
економічні деформації, які не могли бути розв’я�
зані у межах соціалістичної системи. Ринок спо�
живчих товарів лише обмежено впливав на вироб�
ництво, фактично не регулюючи грошово�фінан�

сові потоки і не виконуючи структуроутворюю�
чих щодо надвиробництва функцій [4, с. 11].

Характерними особливостями інфраструкту�
ри ринку споживчих товарів була форма центра�
лізованого планування та розподілу об’єктів тор�
гівлі і товарного асортименту. Планування відбу�
валося на місцевому, регіональному та державно�
му рівнях відповідно до затверджених норм і
нормативів забезпечення торговельною площею
населення та розміщення об’єктів торгівлі на
основі розроблення програм соціально�економі�
чного розвитку, які включали в себе аналіз дина�
міки та структури показників розвитку торговель�
ної галузі, вплив інших галузей господарства на
можливі шляхи розвитку та прогнозування показ�
ників майбутніх періодів. Відповідна програма
складалася щорічно, але мала відповідати та вра�
ховувати планові показники п’ятирічок [5, с. 15].

Як показала практика, для формування ринко�
вої економіки, її інфраструктури недостатньо
ліквідувати механізм контролю, властивий адмі�
ністративно�плановій системі, здійснити привати�
зацію державного майна, а також провести стан�
дартні заходи лібералізації економіки. Після демон�
тажу старих інститутів не сформувався кістяк рин�
кової економіки, який би гарантував стійкість си�
стеми. Найскладнішим виявилося створити ринкові
елементи інфраструктури, яких не існувало раніше.
Серед таких складових базовим є право на приват�
ну власність, економіко�правові регулюючі інсти�
тути, які забезпечують чітке і гарантоване розмежу�
вання майнової відповідальності, структурують і
роблять передбачуваною поведінку партнерів у
ринкових відносинах тощо [6, с. 128].

Ринок споживчих товарів складається з двох
загальних частин: ринку продовольчих та ринку
непродовольчих товарів. У кожному з цих ринків
проводиться відстежування ринків окремих товарів,
які формуються з урахуванням задоволення певних
потреб населення. До складу продовольчого ринку
входять ринки, наприклад, м’яса та м’ясних про�
дуктів, молока і молочних продуктів та ін. У складі
непродовольчих ринків вирізняються ринки тек�
стильних товарів, взуття, одягу та ін. [7, с. 65].

Вивчення ринків окремих товарів здійснюєть�
ся для найбільш повного врахування співвідно�
шення між попитом населення і товарними про�
позиціями певних галузей виробництва.

Саме торгівлі належить провідна роль у вив�
ченні ринків споживчих товарів, тому що вона
має забезпечити умови для безперервного і по�
вного обміну грошових коштів населення на то�
вари, які йому потрібні за певним асортиментом,
якістю, кількістю й ціною. Адже саме завдяки
постійному відстежуванню стану ринку можливо
визначити співвідношення попиту та пропозиції.

Основні завдання відстежування ринку такі:
• здійснення моніторингу ринкової кон’юн�

ктури, виявлення зрушень і змін у попиті насе�
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лення та товарній пропозиції під впливом зміни
цін, грошових доходів населення та вдосконален�
ня структури виробництва;

• розробка прогнозів розвитку ринку, оцінка
його місткості, а також прогнозів розвитку тор�
говельної інфраструктури;

• вивчення потреби в ресурсах для вироблен�
ня товарів кожного ринку;

• оцінка рівня відповідності якості та асор�
тименту виробів попиту населення, виявлення
резервів задоволення потреб за групами спожи�
вачів та сегментами ринку для здійснення мар�
кетингових програм і організації в їх межах роз�
ширення продажу товарів на базі вдосконалення
асортименту та якості виробництва.

Вивчення ринку ґрунтується на застосуванні
сукупності показників, які дістають з різних дже�
рел. Основу відстежування ринку становлять дані
державної статистичній звітності. Вона містить
необхідні показники для дослідження стану та руху
виробництва, поставки споживчих товарів у роз�
дрібну торговельну мережу і продаж їх населенню.
За обсягом та товарною структурою ця звітність
містить також дані про залишки товарів у промис�
ловості, гуртовій та роздрібній торгівлі [8, с. 89].

Для вивчення ринків споживчих товарів вико�
ристовуються баланси основних продуктів рослин�
ництва і тваринництва. У них відображені надхо�
дження продукту та його використання впродовж
календарного року, у тому числі на споживання.

Важливе значення має прогнозування ринку
споживчих товарів. Воно, в свою чергу, формуєть�
ся під впливом наступних факторів:

• політичний стан, який визначається, зокре�
ма, податковим, митним та іншим законодавством;

• стан ділової активності на ринку, тобто стан
виробництва, торгівлі, фінансового ринку;

• стан конкурентного середовища;
• інфляційне середовище, рух цін, купівель�

на спроможність грошової одиниці;
• життєвий цикл основних товарів та онов�

лення їх асортименту.
Проблемою 90�х років ХХ ст., яка є актуаль�

ною і сьогодні, була невідповідність номіналь�
но існуючих елементів інфраструктури реально�
му середовищу їх існування: правовим нормам,
діловим звичаям, а точніше, їх відсутності. Орга�
нізаційно були створені такі елементи інфра�
структури, як комерційні банки, біржі, інвес�
тиційні посередники та інші елементи, але у той
же час не був прийнятий необхідний і достатній
пакет нормативних актів, а ті, що приймалися,
часто суперечили один одному і не створювали
дієвих правил гри [10, с. 130].

Одночасно в цей період формуються засади
сучасної фінансово�кредитної інфраструктури
ринку споживчих товарів. Фінансовий ринок
включає ринки кредитних ресурсів, цінних паперів
і валюти, які акумулюють та перерозподіляють

тимчасово вільні грошові ресурси відповідно до
потреб суб’єктів господарювання. Його формуван�
ня здійснювалося на базі ліквідації монополії дер�
жави у банківській системі, перетворення держав�
них спеціалізованих банків на комерційні, розвит�
ку всіх елементів ринкової інфраструктури.

У цей період було проведено низку інститу�
ційних перетворень, сформовано громадські
організації об’єднання для захисту прав спожи�
вачів, які перейняли на себе частину функцій
держави із забезпечення якісного обслуговуван�
ня, що не були притаманні приватному сектору.

Перехід України до ринкової економіки су�
проводжувався погіршенням структурно�терито�
ріальної організації торговельної мережі, закри�
лося чимало магазинів, деформувалася їхня струк�
тура за спеціалізацією, випереджувальними тем�
пами відкривалися дрібні роздрібні торговельні
об’єкти, а також неформальні (стихійні) ринки.

У 2000�х роках відбувається процес відпра�
цювання і прийняття юридичних законів, які
сприяють формуванню ринкового середовища.
Проте він іде повільно, часто в прийняті закони
вносять суттєві зміни, відсутня узгодженість за�
конодавчих актів. Все це гальмує соціально�еко�
номічні перетворення. Починаючи з 2000 р. було
прийнято чимало правових і нормативних актів
з питань розвитку внутрішнього ринку, вдоско�
налення функціонування внутрішньої торгівлі,
ринків продовольчих і непродовольчих товарів,
формування ринкової та торгової інфраструкту�
ри, посилення захисту внутрішнього ринку спо�
живчих товарів [11, с. 25].

Важливо усвідомлювати, що лише ефективна,
розвинена, сучасна інфраструктура здатна не
тільки формувати пріоритетні напрямки розвитку
конкурентоспроможних галузей, а й визначати
рейтинг цих напрямків для залучення інвестицій.

Дослідження ринку споживчих товарів у
цілому по Україні органічно пов’язане з аналізом
формування ринків окремих регіонів. Відстежу�
вання регіональних ринків має на меті доповни�
ти та скоригувати характеристики розвитку за�
гального ринку з урахуванням особливостей, які
характерні для певних територій. Для цього на
регіональному рівні вирішуються такі питання:

• удосконалення системи показників, щоб
вони якомога повніше охоплювали явища і про�
цеси розвитку ринку в територіальному розрізі;

• подальший розвиток методології відстежу�
вання і прогнозування регіональних ринків;

• забезпечення відстежування регіональних
ринків з урахуванням факторів, які впливають на
регіональні процеси і явища;

• забезпечення взаємозумовленості тактично�
го і стратегічного розвитку регіональних і загаль�
них ринків.

Відстежування регіональних споживчих
ринків має важливе значення щодо управління
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розвитком економіки країни з вирішенням зав�
дань комплексного розвитку її регіонів.

Це пов’язано з необхідністю вирішення голов�
ного завдання розробки стратегії ринку, а саме —
забезпечення пропорційності, тобто оптимальних
співвідношень між його найбільш важливими показ�
никами. Регулювання пропорційності здійснюється
у співвідношеннях між доходами і попитом та між
попитом і пропозицією на ринку [12, с. 31–33].

З метою реалізації функцій розвитку інфра�
структури ринку споживчих товарів держава
впроваджує систему державно�приватного парт�
нерства, яка є одним із новітніх механізмів роз�
витку інфраструктури в Україні. Це дозволить
суттєво підвищити значення дієвого техніко�еко�
номічного обґрунтування та соціальних вигод
інвестиційних проектів, всебічної ефективності
реалізації відповідних інвестиційних програм.

В умовах розгортання економічної кризи
поєднання ресурсів держави та бізнесу за збере�
ження стратегічно важливих об’єктів державної
власності стає одним із важливих інструментів
виходу з кризи. Відповідно до проекту Закону
України «Про державно�приватне партнерство»
цей вид співпраці застосовується для регулюван�
ня відносин, які виникають при реалізації про�
ектів з будівництва та експлуатації об’єктів інфра�
структури торгівлі та інших проектів, спрямова�
них на забезпечення модернізації соціальної
інфраструктури, підвищення якості товарів, робіт
і послуг, а також конкурентоспроможності дер�
жавного сектора економіки, ефективне викорис�
тання державного майна, залучення інвестицій в
регіони країни (Про державно�приватне партнер�
ство). Одним із основних пріоритетів у сфері
внутрішньої торгівлі є розробка і виконання дер�
жавних і регіональних програм комплексного
оновлення основних фондів і розвитку інфра�
структури та забезпечення проведення ефективної
загальнодержавної і регіональної політики, спря�
мованої на розвиток ринку споживчих товарів.

Загалом, всі вищезгадані елементи державно�
го впливу на розвиток інфраструктури ринку
споживчих товарів не є вичерпними, існують й
інші механізми та інструменти, які прямо або
опосередковано можуть впливати на кількість
торговельних об’єктів, їхню структуру, функціо�
нальне призначення та інші складові.

На сьогодні пріоритетні напрямки вдоскона�
лення інфраструктури ринку споживчих товарів
полягають у нормативно�правовому, економічно�
му та адміністративному стимулюванні підприєм�
ницької активності та потенційних інвесторів;
сприянні подальшому розвитку мережі загально�
доступних підприємств і закладів, жорсткому кон�

тролі за дотриманням санітарно�гігієнічних норм
і галузевих нормативів функціонування об’єктів
інфраструктури ринку споживчих товарів.

Висновки і перспективи подальших розвідок. За
часів незалежності України інфраструктура рин�
ку споживчих товарів була встановлена як на
макро�, так і на мікрорівні. Розвинена інфра�
структура ринку споживчих товарів є однією з
фундаментальних рис розвинутої ринкової еко�
номіки, яка характеризується мобільністю мате�
ріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів
і яка, в свою чергу, дозволяє ефективно вирішу�
вати тимчасові проблеми дефіциту товарів. Роз�
виток інфраструктури ринку споживчих товарів,
в основному, здійснюється за власні кошти під�
приємців, без значних фінансових вкладень дер�
жави або органів місцевого самоврядування.
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Анотація. В статті подано обґрунтування наукових засад та розробку практичних рекомендацій щодо удосX
коналення формування конкурентоспроможності та підвищення ефективності функціонування зерновиробництва.

Ключові слова: суб’єкти зерновиробництва, зернопереробка, виробничоXзбутова діяльність, бюджетні позики.

Summary. In the article it is given the ground of scientific principles and development of practical recommendations
in relation to the improvement of forming of competitiveness and increase of efficiency of functioning of grain productionа.

Key words: subjects of grain production productiveXsale activity, budgetary loans.

Постановка проблеми. Галузь зерновиробниц�
тва належить до пріоритетних у системі аграрної
економіки та економіки України загалом. Це по�
яснюється, насамперед, винятковим значенням
зернових культур у виробництві продовольчої про�
дукції для споживання населення, формуванні
експортних можливостей економіки країни, вико�
ристанні переваг агроресурсного потенціалу тери�
торії, створенні галуззю істотної частки доходів
сільськогосподарських товаровиробників та підви�
щенні рівня життя сільського населення. Зернова
галузь є базовою для розвитку більшості галузей
агропромислового комплексу, а в останні десяти�
річчя — основою аграрного експорту.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вироб�
ничо�економічні проблеми виробництва та реалі�
зації зерна, функціонування зернового ринку є
об’єктом дослідження багатьох вітчизняних і зару�
біжних вчених, а саме: В. І. Бойка, І. В. Кобути,
М. Г. Лобаса, П. М. Макаренка, М. Й. Маліка,
Л. О. Мармуль, З. П. Ніколаєвої, П. Т. Саблука,
В. Ф. Сайка, В. П. Ситника, Л. М. Худолій, І. І. Чер�
вена, О. М. Шпичака, М. І. Щура та інших. Проте
дослідження формування конкурентоспроможного
виробництва продукції зернової галузі, підвищен�
ня його ефективності з урахуванням особливостей
формування світового та вітчизняного продоволь�
чих споживчих ринків, вимог органічного землероб�
ства потребують подальшого розвитку.

Мета статті полягає в науковому та практич�
ному обґрунтуванні напрямів удосконалення
структури та підвищення конкурентоспромож�
ності й ефективності зерновиробництва.

Виклад основного матеріалу дослідження. У
більшості країн світу розширення виробництва
продуктів харчування супроводжується зростаючи�
ми витратами техногенної енергії на кожну додат�
кову одиницю продукції. На основі аналізу розвит�
ку світового землеробства П. Г. Олдак зробив вис�
новок, що залежність між збільшенням урожаю та
витратами характеризується пропорцією — 1:2:5:10,
де 1 — приріст сільськогосподарської продукції;
2 — приріст витрат на тракторний парк; 5 — при�

ріст витрат на добрива; 10 — приріст вкладень у
пестициди [1, с. 53–54]. За даними аналізу світо�
вого виробництва зерна, у період з 1950 р. по
1985 р. валовий збір збільшився з 624 до 1667 млн.
т, або в 2,6 раза. При цьому питомі витрати енергії
на 1 т зерна зросли з 0,44 до 1,14 барелів нафтово�
го еквіваленту, тобто у 2,5 раза, а загальне спожи�
вання енергії — з 276 до 1903 млн. барелів нафто�
вого еквіваленту, або в 6,8 раза [2, с. 601].

Методологічні основи і методичні принципи
біоенергетичної оцінки технологій вирощування
зернових культур викладені у працях М. Г. Лоба�
са, П. М. Рибалкіна, С. О. Тивончука, М. І. Щура.
Біоенергетичний аналіз передбачає зіставлення
енергії, нагромадженої в урожаї, з енергією, вико�
ристаною для його одержання. За критерій енер�
гетичної оцінки агротехнологій приймається біо�
енергетичний коефіцієнт (коефіцієнт енергетичної
ефективності), який визначається співвідношен�
ням між показниками енергії, що міститься у ви�
рощеній продукції, та енергії, витраченої на її
одержання. За даними П. М. Рибалкіна, при ви�
тратах сукупної енергії на 1 га посіву озимої пше�
ниці 30–37 тис. МДж (в залежності від поперед�
ника) вихід валової енергії (без побічної продукції)
з 1 га становить 78–80 тис. МДж. Відтак коефіцієнт
енергетичної ефективності дорівнює 2,2–2,5, тоб�
то на 1 од. витраченої енергії припадає близько
2,5 од. валової енергії [3, с. 173].

Збільшення обсягів виробництва сільсько�
господарської продукції шляхом залучення додат�
кової кількості енергоресурсів супроводжується
зростанням енергетичної ефективності лише до
певних меж, після чого подальше нарощування
ефективного використання ресурсного потенці�
алу можливе за умови докорінної зміни всієї су�
купності виробничих факторів, у тому числі шля�
хом освоєння інтенсивних енерго� і ресурсозбе�
рігаючих технологій. Важливе значення в забез�
печенні ефективності агропромислового вироб�
ництва має відновлення і підвищення конкурен�
тоспроможності сільськогосподарської продукції.
Рівень конкурентоспроможності характеризуєть�
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ся якісними характеристиками (споживчими вла�
стивостями), собівартістю та ціною продукції.

З метою успішного функціонування в рин�
кових умовах кожний товаровиробник повинен
систематично аналізувати нормоутворювальні
фактори конкурентоспроможності, забезпечува�
ти науково обґрунтовані рівні затрат праці і за�
собів на виробництво продукції. Адже конкурен�
тоспроможність продукції є вихідним чинником,
що забезпечує конкурентоспроможність підпри�
ємства, галузі, країни. Наприклад, конкуренто�
спроможність галузі визначається її здатністю от�
римувати прибуток на одиницю витрачених ре�
сурсів більший, ніж в інших сферах економіки.

Одним із найважливіших напрямків підви�
щення конкурентоспроможності сільськогоспо�
дарської продукції є підтримання її цінових пе�
реваг, для чого собівартість, як базова величина
ціни, має формуватися за принципом забезпечен�
ня цільового прибутку, виходячи з фактичних
виробничих витрат і відповідного рівня прибут�
ковості. Такий підхід досягається за рахунок удос�
коналення галузевої структури суб’єктів господа�
рювання, науково обґрунтованої спеціалізації і
концентрації виробництва, підвищення продук�
тивності праці, ефективного використання ресур�
сного потенціалу. Для забезпечення конкурент�
них переваг слід також враховувати вплив зов�
нішнього економічного середовища, глибоко вив�
чати ринок і потреби споживачів.

Отже, застосування методів аналізу конкурен�
тоспроможності сільськогосподарської продукції
дасть можливість кожному агротоваровиробнику
чітко визначити стратегію і тактику досягнення
найвищої ефективності підприємницької діяль�
ності. Таким чином, розвиток методологічних
підходів до оцінки ефективності зерновиробниц�
тва має передбачати диференціацію показників
розвитку зернової галузі на макро� і мікроеконо�
мічному рівнях за системними ознаками.

Методологія дослідження різного роду об’єктів
визначається самою їх сутністю, а також метою
цього дослідження. В нашій роботі ми прагнемо
відшукати ті приховані резерви, які б дали мож�
ливість сформувати систему найбільш ефективно�
го зерновиробництва як усередині країни, так і за її
межами. Шукаючи найефективнішу систему обігу,
основним критерієм пошуку ми визначаємо при�
бутковість для усіх суб’єктів зерновиробництва, в
першу чергу для самих виробників зерна.

Здійснюючи такий пошук у межах існуючого
зерновиробництва, ми спостерігаємо постійні зміни
об’єкта дослідження, які говорять про його дина�
мічний стан. У той же час основна динаміка вироб�
ництва визначається не статистичними показника�
ми зерновиробництва, а потоковими процесами, які
відбуваються всередині зернового ринку. Особли�
вістю руху матеріальних потоків є те, що вони охоп�
люють декілька досить відокремлених етапів госпо�

дарської діяльності різних суб’єктів господарюван�
ня, зазвичай це матеріально�технічне забезпечення,
технологічні та інші процеси, пов’язані із вироб�
ництвом, а також етап розподілу виробленої про�
дукції. Вивчення ринку зерна на всіх згаданих ета�
пах дає можливість оптимізовувати не лише окремі
параметри діяльності суб’єктів зерновиробництва,
але й весь зерновий потік, включаючи чинники, що
впливають на його обсяг, стан і ціну.

Найбільший ефект оптимізації матеріального
потоку досягається завдяки використанню основ�
них принципів концепції інтегрованої логістики і
тотального управління якістю. Відповідно до них,
забезпечення основної мети логістики є можливим
лише при забезпеченні якості усіх складових ви�
робничого процесу: якісні матеріали та сировина,
якісні техніка та устаткування, якісний високо�
кваліфікований персонал, якісна новітня техноло�
гія виробництва, якісний товар і високоефективна
якісна система збуту. За відсутності хоча б однієї
із вищеперелічених складових під загрозу ставлять�
ся зусилля решти елементів.

Визначивши загальне спрямування на дослі�
дження потокових процесів, ми повинні сфор�
мувати відповідну методологію дослідження. На�
раді аграрна наука стоїть перед необхідністю до�
корінного перегляду методології і методів науко�
вих досліджень, здійснення структурної перебудо�
ви в системі одержання знань та доведення їх до
споживача. Методи, які використовуються зараз,
частково довели свою ефективність в умовах ко�
мандно�адміністративної системи господарюван�
ня, але вимагають додаткового опрацювання та пе�
реосмислення відповідно до ринкових умов, де
особливої ваги набувають поняття конкуренція,
споживач, конкурентоспроможність, потокові
процеси, мінливість, адаптація тощо.

Раціонально побудований процес досліджен�
ня вимагає обґрунтування основних понять та
категорій дослідження, визначення методів та
прийомів, які можуть дозволити підтвердити чи
заперечити певні наукові теорії та гіпотези, обґрун�
тувати наукові здобутки. Визначення основних
понять роботи на її початку дозволяє чітко усвідо�
мити спектр проблем, які ми намагатимемось ви�
рішити, а також сприяє уникненню розбіжностей
при трактуванні результатів роботи. Саме цього ми
прагнули досягти, давши визначення поняттю
«зерновиробництво», визначивши його умовні
межі, обґрунтувавши його структуру та функції.

У процесі розробки поставлених у роботі зав�
дань доцільно застосовувати методи, які викорис�
товуються при аналізі будь�якого товарного ринку
і які умовно можна розділити на три великі групи:

• загальнонаукові методи — які є спільними
для всіх галузей науки;

• традиційні аналітичні методи, які ґрунту�
ються на співставленні результатів і витрат, по�
несених на досягнення цих результатів;
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• ринкові методи — включають такі методи
дослідження, які характеризують найбільш важ�
ливі для ринку поняття, зокрема: конкуренто�
спроможність, сильні та слабкі сторони бізнесу
та галузі, ринкову кон’юнктуру, симпатії спожи�
вачів, життєвий цикл товарів тощо.

Традиційні аналітичні методи включають у
себе, в основному, методи з визначення ефектив�
ності. При цьому ефективність розглядається як
співвідношення результатів і витрат. В залежності
від того, який економічний показник діяльності
використовується як «результат», ефективність
може набувати різного вигляду і значення. Рин�
кові методи дослідження зерновиробництва обу�
мовлюються особливостями та характером дано�
го поняття і, випливаючи з цього, дозволяють
найбільш повно аналізувати його тенденції, дос�
ліджувати внутрішні зв’язки, закономірності,
вирішувати поставлені завдання. До основних
особливостей зерновиробництва належать: ди�
намічність; системність; складна структура; сти�
хійність; сезонність; перерваний виробничий
цикл; тінізація значної частини відносин тощо.

Вихід на ринок збуту — це, по суті, вступ до
конкурентної боротьби. Для такого вирішального
кроку у галузі необхідно розпочати вивчення діяль�
ності конкуруючих суб’єктів. Проведений нами
аналіз поведінки покупця показує, що для нього
більше прийнятна та продукція того продавця, у
якого нижча ціна й вища якість товару, що залежить
від рівня витрат виробництва. Це і є головна умова
конкурентоспроможності в найпростішому вигляді.

Для того, щоб визначити відповідність про�
дукту зерновиробників вказаній вимозі, необхід�
но порівняти їхню діяльність із іншими товарови�
робниками, тобто провести аналіз конкуренції на
ринку. Це варто робити як за рахунок загальної
системи збору й обробки інформації про діяльність
конкурентів (звітність, публікації про комерційну
діяльність, реклама, торговельні виставки і ярмар�
ки й под.). Вказана інформація є відкритою для
загального використання. Важливо використову�
вати інформацію іншого характеру: опитування
покупців і дилерів про збут продукції на ринках,
відомості з бірж, експертів по ринку, державних
правових і економічних установ.

У загальному плані вивчення конкурентів
варто проводити у відповідності з їх орієнтацією
у виробничо�збутовій діяльності. Особливо важ�
ливо вивчити їхню стратегію на ринку в галузі
структури пропозиції, цінової політики, техно�
логії продажу, обслуговування. Прогноз поведін�
ки конкурентів повинен ураховувати такі факто�
ри, як темпи росту, прибутковість, мотиви й цілі
виробничо�збутової політики, зміст поточної й
попередньої стратегії збуту, рівень управлінської
культури. Вказані фактори в їхньому практично�
му застосуванні формують сутність і систему ха�
рактеристики конкурентоспроможності.

Дослідження зерновиробництва передбачає
обов’язкове використання системного підходу, що
означає комплексне дослідження явищ та еле�
ментів ринку у тісному взаємозв’язку. Такий підхід
дозволяє враховувати вплив окремих чинників як
на систему в цілому, так і на окремі її елементи.
Зерновиробництво є відкритою соціо�техніко�еко�
номічною системою, важливими показниками
якої є запропонована П. С. Черевком та Г. М. Га�
расимом група показників, яка характеризує вплив
зовнішніх чинників і дозволяє простежити кіль�
кісні зміни в обсязі виробництва і переробки зер�
на, структурні зміни у формуванні пропозиції зер�
нових культур, асортименті продукції зернопере�
робки тощо, — це: валовий збір зерна, показник
просторової локалізації зернової сировинної бази,
урожайність зернових, посівні площі, частка ріллі
у структурі сільськогосподарських угідь, кількість
сільськогосподарських угідь на душу населення,
обсяги реалізації зерна за маркетинговими кана�
лами, обсяги використання зерна за призначення�
ми, обсяги переробки зерна, обсяги виробництва
продукції переробки, показник територіального
розподілу зернопереробних потужностей.

У той же час першочергове значення при дос�
лідженні зернового ринку мають показники, які
характеризують його основні параметри: попит,
пропозицію, ціну та рівень конкуренції. При виз�
наченні попиту на зерно існує певна специфіка та
диференціація відповідно до функціонального
призначення зерна. Так, попит на продовольче
зерно визначається на основі розрахунку обсягів
споживання хлібопродуктів на душу населення.
Цей показник можна визначити трьома шляхами:
методом екстраполяції на основі середніх показ�
ників минулих періодів; методом розрахунку від�
повідно до раціональних фізіологічних норм спо�
живання, які рекомендуються НДІ харчування
Міністерства охорони здоров’я України (104 кг в
перерахунку на крупу і борошно); методом розра�
хунку відповідно до норм мінімального «спожив�
чого кошика» для умов кризи — 93,8 кг.

При перерахунку на зерно (при коефіцієнті
виходу борошна і крупи 0,75) загальна потреба в
продовольчому зерні в Україні складе 6,9 та 6,3
млн. т. При врахуванні 5,0 % втрат на всіх техно�
логічних стадіях цей показник становитиме 7,25
та 6,62 млн. т [4, с. 65]. Для визначення потреби
у фуражному, технічному та насіннєвому зерні
найбільше підходить метод екстраполяції, при
якому показник минулого періоду перемножуєть�
ся на коефіцієнт апроксимації, який дозволяє
враховувати стійкість розвитку явища в часі.
Основними показниками, які враховуються при
розрахунку пропозиції зерна, є виробництво,
імпорт і зміни в запасах. За твердженням Н. М. Мі�
щенка, принципово існує декілька концепцій
визначення пропозиції. Виробництво, імпорт і
зменшення запасів однозначно розглядаються як
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дійсні елементи постачання. Експорт і приріст
запасів можуть трактуватися і як елементи вико�
ристання. Відповідно пропозиція може визнача�
тися за такими трьома схемами:

На основі визначених попиту і пропозиції, а
також їх статей формується баланс попиту і пропо�
зиції зерна, який є важливим інструментом при
реалізації державної аграрної політики. На відміну
від інших галузей, сільське господарство характе�
ризується тим, що тут не настільки прагнуть врівно�
важити попит і пропозицію (що б сприяло захисту
від перевиробництва і зниження цін), скільки ста�
раються виробити якомога більше продукції:

F(p) = p → max, (1.1)

де р — обсяг виробництва.
Така ситуація робить виробництво зернової

продукції нестабільним і збільшує ризики його
виробників. Оскільки в ринкових умовах основну
роль при ціноутворенні відіграє співвідношення
попиту і пропозиції, то часто складається ситуація,
коли перевиробництво призводить до зниження цін
(внаслідок переваги пропозиції над попитом) і
зменшення доходів виробників; а недовиробницт�
во (яке, якщо виходити з формули 1.1, є нетипо�
вим і можливе лише при форс�мажорних обстави�
нах, викликаних переважно природно�кліматични�
ми факторами) хоч і підвищує ціни, проте також
призводить до значних втрат з боку виробників. Ви�
ходячи з цього, використання ринкового методу
ціноутворення без застосування інших стабілізую�
чих чинників є недоречним і дестабілізуючим.

Використання методів вільного ціноутворен�
ня на зерновому ринку обмежується не тільки
особливостями сільськогосподарського вироб�
ництва, а й нееластичністю попиту на продукцію
його переробки. Ця нееластичність викликана
такими основними чинниками: виключною зна�
чущістю зерна як сировини для виробництва
продуктів першої необхідності — хлібобулочних
виробів і круп; відсутністю відомих і освоєних
товарів�замінників; широтою товарної категорії,
а також часовим горизонтом, відповідно до яко�
го ціни на хлібопродукти оцінюються спожива�
чами лише в короткостроковому періоді.

Ціни, встановлені на зернові як об’єкти ціно�
вого регулювання на 2008/09 маркетинговий рік,
наведені в табл. 1.1. Найважливішим для визначен�
ня параметрів ринку є поняття конкуренція. Кон�

Таблиця 1
Мінімальні та максимальні ціни на окремі об’єкти

державного цінового регулювання і розміри
бюджетних позик, що надаються під заставу

цих об’єктів у 2008–2009 маркетинговому періоді

Джерело: [6].

куренція (лат. concurere — зіштовхуюсь) — еконо�
мічне суперництво і боротьба між приватними і
колективними товаровиробниками і продавцями
товарів і послуг за найвигідніші умови їх вироб�
ництва і збуту, за привласнення найбільших при�
бутків, у процесі якого стихійно регулюються про�
порції суспільного виробництва» [5, с. 818].

Важливе значення в процесі формування
методології дослідження зернового ринку і
зерновиробництва має визначення базової ча�
сової одиниці, за яку будуть розглядатися ре�
зультати роботи і підбиватися підсумки сезо�
ну. Зважаючи на технологічні особливості ви�
рощування зернових, експерти в даному ви�
падку оперують поняттям «маркетинговий рік»
(англ. «marketingyear» — дослівно «ринковий рік»),
який розпочинається на зерновому ринку 1 лип�
ня — в період початку збору урожаю. Таким
чином, вони досягають наступних переваг: зер�
но урожаю певного року розподіляється і вико�
ристовується протягом звітного періоду, що доз�
воляє визначати ефективність використання
урожаю окремого року; витрати на виробницт�
во узгоджуються із витратами в межах одного
періоду, що знімає проблему авансованого ка�
піталу і перерваного виробничого циклу.

Використання маркетингового року як базо�
вої одиниці виміру часу на ринку зерна дозволяє
забезпечувати єдність матеріального зернового
потоку в часі. Як одиницю виміру при цьому до�
цільно використовувати т/м. р. — тонн за марке�
тинговий рік. З позиції часу, зерновий ринок і зер�
новиробництво є досить динамічною системою,
показники якої постійно змінюються. Зважаючи
на це, важливого значення в процесі проведення
наукових досліджень зернового ринку набувають
методи, які б дозволили виявляти тенденції роз�
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витку ринку, прогнозувати можливий розвиток,
фіксувати циклічні, сезонні та випадкові коливання.

Висновок. Важливе значення в процесі про�
ведення наукових досліджень зернового ринку
мають методи, які б дозволили виявляти тенденції
розвитку ринку, прогнозувати можливий розви�
ток, фіксувати циклічні, сезонні та випадкові
коливання.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ТЕОРЕТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Анотація. У статті розглянуто трактування понять «туризм», «внутрішній туризм», «державне реX
гулювання туристичної сфери», розглянуто принципові відмінності між поняттями «туристична галузь»,
«туристична індустрія», «туристичний бізнес» та сформовано на їх основі поняття «туристична сфера».

Ключові слова: внутрішній туризм, державне регулювання туристичної сфери, туризм, туристичний
бізнес, туристична галузь, туристична індустрія, туристична сфера.

Summary. The article considers the interpretation of the concept of «tourism», «domestic tourism,» «state regulation
of tourism sector,» the main differences between «tourism branch», «tourism industry», «tourism business» are
researchedand formulated the basis of the concept of «tourist area» is formulated.

Key words: domestic tourism, government regulation for tourism, recreation, tourism, tourist branch, tourist industry,
the tourism sector.

Постановка проблеми. Державна політика у
сфері туризму, її цілі, методи та засоби їх досяг�
нення не можуть бути зрозумілі без визначення
переліку понять, які включають у себе такі: туризм,
туристична галузь, туристична індустрія, туристич�
на сфера, державна політика в туристичній сфері
та важлива складова туризму в Україні — внут�
рішній туризм. Багатогранність предмета дослі�
дження визначила множинність підходів до його
вивчення. Туристична термінологія майже постій�
но змінюється відповідно до високих темпів зро�
стання та формування нових видів туризму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фор�
мування змісту зазначених дефініцій — питан�
ня, що досліджується багатьма вченими, зокре�

ма такими, як: В. І. Азар, Г. Ю. Александрова,
В. Г. Герасименко, А. П. Дурович, В. А. Квар�
тальнов, В. Ф. Кифяк, А. С. Кусков, В. І. Цибух
та ін., але слід зазначити, що туризм як поняття
включає безліч аспектів (правовий, соціально�
культурний, географічний, економічний). Нині
в науковій літературі сформовано багато фор�
мальних визначень окремих категорій туризму,
але не сформовано його єдиного універсально�
го поняття.

Формування цілей статті. Дослідити принци�
пи формування понять «туризм», «державне ре�
гулювання туристичною сферою», «внутрішній
туризм». Проаналізувати відмінності між понят�
тями «туристична галузь» та «туристична індуст�
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рія» та сформувати на їх основі більш об’ємне
поняття «туристична сфера».

Виклад основного матеріалу. Багатоплановість
цього явища відображається у суперечливості
різних визначень туризму як «одного з видів ак�
тивного відпочинку», «великої економічної сис�
теми з різноманітними зв’язками», «особливого
роду міжособистісної діяльності».

Одне з перших визначень туризму було дано
австрійським економістом Германом фон Шул�
лардом у 1910 р. Він визначив його, як «загальну
суму дій, в основному економічної сутності, що
мають безпосереднє відношення до в’їзду, прожи�
вання та пересування іноземців всередині і за
межами певної держави, міста або регіону».

У Гаазькій декларації з туризму туризм виз�
начається як «вид діяльності, що має найважли�
віше значення для життя людей сучасних сус�
пільств, перетворившись на важливу форму ви�
користання вільного часу і основний засіб міжосо�
бистісних зв’язків, а також політичних, еконо�
мічних і культурних контактів» [1].

У Манільській декларації зі світового туриз�
му, прийнятій Всесвітньою конференцією з ту�
ризму в 1980 р., туризм розуміється як «діяльність,
що має важливе значення в житті народів з без�
посереднього впливу на соціальну, культурну,
освітню та економічну сфери життя держав і їхні
міжнародні відносини» [2].

В науковій та науково�практичній літературі
використовуються наступні визначення поняття
туризм (табл. 1).

В українському законодавстві використовуєть�
ся уніфіковане поняття туризму, що використо�
вується в усіх країнах�членах Всесвітньої туристич�
ної організації. Згідно з цим поняттям туризм виз�
начається як тимчасовий виїзд особи з місця по�
стійного проживання в оздоровчих, пізнавальних,
професійно�ділових чи інших цілях без здійснен�
ня оплачуваної діяльності в місці перебування [9].

Слід зазначити, що цей закон визначає за�
гальні правові організаційні та соціально�еко�
номічні засади реалізації державної політики
України саме в галузі туризму, і тут ми стикаємо�
ся ще з однією економічною та статистичною
проблемою використання понятійного апарату.
Що саме розглядається під поняттям «галузь ту�
ризму», в законі не надано, а світова практика
підтверджує той факт, що туризм дуже тісно по�
в’язаний з іншими галузями економіки. Промис�
ловість, сільське господарство, будівництво і тор�
гівля беруть активну участь у задоволенні комп�
лексного туристичного попиту.

За даними Міністерства торгівлі США, до
сфери обслуговування залучено 24 галузі еко�
номіки країни. І це є головною причиною того,
що виділити туристичну складову і провести
конкретні кордони туристичної галузі — досить
складне завдання [10].

Підсумовуючи вищезазначене, можна кон�
статувати, що на даний момент можна відокре�
мити три загальні трактування поняття туризм.
По�перше, звужене, що визначає туризм як
діяльність безпосередньо тільки туристичних
компаній. По�друге, односторонньо споживче,
коли під туризмом розуміється процес споживан�
ня послуг і товарів у вільний від роботи час за
межами постійного місця проживання. І по�
третє, під туризмом розуміються відносини в
суспільстві щодо використання вільного часу
людей за межами їх місця проживання, у взаємо�
зв’язку з умовами відтворення всього спектра не�
обхідних для цього послуг і товарів [11, с. 20].

Таким чином, на нашу думку, під поняттям
«туризм» слід розуміти сукупність соціально�
економічних відносин, що на платній основі за�
безпечують потреби людини у відпочинку, ліку�
ванні, забезпеченні професійних та інших цілей
шляхом використання рекреаційних та істори�
ко�культурних ресурсів.

На основі вищезазначеного більш доцільним,
на нашу думку, розглядати туризм не як галузь, а
як індустрію чи сферу.

Існує дуже багато визначень індустрії туриз�
му, одне з перших визначень було запропоновано
під час Конференції ООН 1971 року, згідно з яким
туристична індустрія — це сукупність виробничих
і невиробничих видів діяльності, спрямованих на
створення товарів і послуг для подорожуючих.

У працях В. И. Азара, В. А. Квартальнова и
В. М. Козирева туристична індустрія, чи індуст�

Таблиця 1
Трактування поняття «туризм»

Джерело: [3, 4, 5, 6, 7, 8].
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рія туризму, визначається як «економічна систе�
ма, що складається з комплексу галузей і підроз�
ділів, функцією яких є задоволення різноманітного
попиту на різні види відпочинку та дозвілля».

Колектив авторів підручника «Міжнародний
туризм та сфера послуг» визначають індустрію
туризму як систему виробничих, транспортних,
торговельних, сервісних підприємств і засобів
розміщення, призначену для задоволення попи�
ту на туристські товари та послуги [12, с. 148].

На думку В. Ф. Кифяка, туристична індус�
трія — це сукупність виробництв різних галу�
зей господарства, закладів культури, освіти,
науки, що забезпечують створення матеріаль�
но�технічної бази туризму, підготовку кадрів та
процес виробництва, реалізації і споживання
туристичного продукту на основі використан�
ня природних багатств, матеріальних і духовних
цінностей суспільства [13, с. 16].

У цілому необхідно зазначити, що індустрія
туризму об’єднує виробництво просування та збут
товарів та послуг багатьох галузей економіки
нашої країни, що виступають на цьому етапі як
складові туристичної галузі. Це стає можливим
завдяки мультиплікативному ефекту впливу роз�
витку туризму на суміжні галузі, але головною
особливістю туристичної індустрії є організацій�
но�економічна специфіка, яка унеможливлює
об’єднання всіх її матеріально�технічних складо�
вих в одну конкретну галузь.

Окремі фахівці пропонують розглядати тури�
стичну індустрію в більш широкому плані і ви�
значають її як міжгалузевий комплекс, що об’єд�
нує наступні об’єкти:

— пасажирський транспорт (повітряний, вод�
ний, автомобільний, залізничний) з його розга�
луженою мережею технічних служб;

— різні спеціалізовані туристські підприємства
і підприємства галузей, які не мають яскраво ви�
раженого туристського характеру (зокрема, транс�
портного машинобудування і автомобілебудуван�
ня, паливної промисловості, капітального і дорож�
нього будівництва, місцевої промисловості з ви�
готовлення сувенірів, харчової промисловості,
багатьох галузей сільського господарства і т. д.);

— широку сферу послуг, якими користується
турист [14].

Далі, на рис. 1, наведено основні складові
об’єкти туристичної індустрії України.

Туристична індустрія має свої особливості, які
пов’язані з окремими міжгалузевими, географічни�
ми та технологічними її складовими. Нижче наве�
дено перелік особливостей туристичної індустрії:

• тяжіння закладів туристичної індустрії до
рекреаційних місцевостей;

• залежність якості послуг від обслуговуючо�
го персоналу;

• залежність обсягу послуг від місткості те�
риторії;

• нерозривність процесу виробництва і спо�
живання;

• комплексне використання різних видів рек�
реаційних ресурсів;

• звичайний термін використання;
• значна диференціація тривалості туристич�

них послуг;
• індивідуальний характер послуг [15, с. 11].
На нашу думку, законодавче закріплення по�

няття «туристична індустрія», як дуже поширено�
го в туризмі, сприятиме повному та всебічному
задоволенню туристичних потреб. У Законі Ук�
раїни «Про внесення змін до Закону України
«Про туризм», з урахуванням статистичних реко�
мендацій ООН та ВТО, повинне знайти місце
наступне визначення:

Туристична індустрія — це сукупність засобів
розміщення, об’єктів транспортних послуг, зак�
ладів відпочинку, дозвілля, харчування, побуто�
вого обслуговування та торгівлі, послуг органі�
зацій, що здійснюють туроператорську й турагент�
ську та екскурсійну діяльність.

Індустрія туризму є базою для розвитку турис�
тичного бізнесу, який можна охарактеризувати як
діяльність підприємств туристичної індустрії, зас�
новану на використанні туристських ресурсів і
спрямовану на отримання прибутку за допомогою
задоволення потреб туристів. Характерною ознакою
туристичного бізнесу є те, що результатом праці в
сфері туристського бізнесу є задоволення туристсь�
ких потреб. Структура галузей, що входять у тури�
стичну індустрію і в сферу туристичного бізнесу,
збігаються. І в туріндустрії, та у сфері турбізнесу
досить чітко можна розмежувати своєрідну основ�
ну діяльність, з одного боку, інфраструктуру — з
іншого. Відмінності туріндустрії від турбізнесу фор�
мальні: туріндустрія — просто сукупність галузей і
підприємств, турбізнес — та ж сукупність, але з
обов’язковим підключенням видів діяльності інди�
відуалів�менеджерів і з чітко вираженою цільовою
спрямованістю цієї діяльності [16].

Для визначення усієї сукупності об’єктів, що
прямо та опосередковано задовольняють турис�
тичний попит, ми пропонуємо використовувати
більш широке поняття — туристична сфера.

Туристична сфера являє собою сукупність
галузей та діяльність державних і приватних

Рис. 1. Складові туристичної індустрії України.
Джерело: складено автором
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органів, що об’єднані з метою створення, просу�
вання та контролю комплексного туристичного
продукту.

Туристична сфера передбачає включення
наступних складових:

— туристична індустрія;
— туристичний бізнес;
— індустрія дозвілля;
— органи підготовки кадрів для туристичних

підприємств;
— галузі матеріального виробництва;
— приватні об’єднання та неурядові органі�

зації з розвитку туризму;
— система державного регулювання турис�

тичної сфери.
Наступне поняття, яке також потребує виз�

начення, — це державне регулювання туристич�
ної сфери.

Доцільність державного регулювання турис�
тичної сфери визначається існуванням широко�
го кола управлінських рішень, прийняття та прак�
тичне втілення яких перебувають поза можливо�
стями і компетенцією окремих підприємств і
організацій. Однак, коли йдеться про визначен�
ня ролі державного регулювання, слід мати на
увазі, що туризм, як одна з най динамічніших
складових національної економіки, вимагає у ви�
рішенні цього питання особливого підходу. Це
обумовлене тим, що туристична сфера, як бага�
тогалузевий комплекс, потребує координації та
регулювання більшою мірою, ніж жодна інша [17,
с. 240–241]. Водночас, на думку деяких авторів
[18, с. 236], державна присутність і регламента�
ція обмежують підприємницьку ініціативу й за�
важають розвитку ринкових відносин, тому дер�
жава повинна втручатися, коли цього вимагають
інтереси суспільства і сфери, поєднуючи сувору
регламентацію з розумною самостійністю.

Визначення державного регулювання в ши�
рокому сенсі являє собою цілеспрямовану діяль�
ність органів державної влади щодо вирішення
суспільних проблем, досягнення і реалізації за�
гальнозначущих цілей розвитку суспільства або
його окремих сфер. Вона є засобом, що дозволяє
державі досягти певних цілей у конкретній галузі,
використовуючи правові, економічні, адміністра�
тивні методи впливу, спираючись на ресурси, які
є в її розпорядженні [19].

Необхідно зазначити, що в українських норма�
тивно�правових актах поняття «державне регулюван�
ня туристичної сфери» відсутнє. Більш докладно це
поняття розглянуто лише у науковій літературі.

У визначенні державного регулювання сфе�
ри туризму, що запропонував Л. І. Давиденко,
стверджується, що це цілеспрямований вплив з
боку держави та її органів, яким державою деле�
говані відповідні повноваження щодо формуван�
ня і підтримки туристично�рекреаційного сере�
довища, регулювання обсягів і напрямів турис�

тичних потоків, створення туристичної інфра�
структури, охорони рекреаційних ресурсів і запо�
відних територій, організації відпочинку та віль�
ного часу населення країни, підготовки кадрів для
рекреаційних туристичних комплексів [20, с. 7].
Є. В. Козловський формує поняття механізму
державного регулювання в сфері туризму як су�
купність організаційно�економічних методів та
інструментів, за допомогою яких виконуються
взаємопов’язані функції для забезпечення стало�
го розвитку туризму [21, с. 7–8].

У дослідженнях П. Р. Пуцентайло державний
механізм управління в туристичній сфері розгля�
дається як виважена система прийомів, важелів
та методів впливу державних органів влади на
діяльність усіх суб’єктів туристичного ринку, а
також способів практичного застосування їх за
тієї чи іншої ситуації, якою обумовлюються цілі
та завдання розвитку галузі [22, с. 43].

У роботі І. В. Валентюк наведено перелік
складових механізму державного регулювання
туристичної сфери України:

1) організаційних (програми розвитку туриз�
му, створення єдиної інформаційної системи,
нарощення туристичного потенціалу, формуван�
ня позитивного туристичного іміджу);

2) економічних (ліцензування, стандартиза�
ція, сертифікація, кредитування, митні та подат�
кові пільги) [23, с. 12].

У цілому узагальнюючи накопичений досвід,
необхідно зазначити, що механізм державного ре�
гулювання туристичної сфери — сукупність заходів,
направлених на створення стратегії щодо підтрим�
ки, координації та контролю дій суб’єктів туристич�
ної сфери, впливу на туристичні потоки, представ�
ництва та рекламування країни на зовнішньому та
внутрішньому ринках, інформаційного, науково�
методичного та кадрового забезпечення.

Наступне важливе визначення, що потребує
уваги, — внутрішній туризм. Розвиток внутрішньо�
го та в’їзного туризму, згідно з Державною про�
грамою розвитку туризму на 2002–2010 роки, виз�
наний пріоритетним напрямком розвитку турис�
тичної сфери України завдяки тому, що є важли�
вим чинником підвищення якості життя в Ук�
раїні, утворення додаткових робочих місць, по�
повнення валютних запасів держави та підвищен�
ня її авторитету на міжнародній арені [24].

За деякими оцінками, на долю внутрішнього
туризму припадає 80–90 % усіх туристичних відвіду�
вань, а загальний обсяг витрат на внутрішній ту�
ризм в 5–10 разів перевищує витрати туристів на
міжнародні подорожі. Внутрішній туризм має ва�
гомий вплив на розвиток міжнародного туризму, він
виступає свого роду каталізатором міжнародного
туризму завдяки тому, що сприяє розвитку нових
рекреаційних ресурсів і районів, створенню базо�
вої туристичної інфраструктури, підготовки спе�
ціалістів і тим самим співпрацює з інтеграційними
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процесами і формуванням єдиного світового тури�
стичного простору [25].

Для обґрунтування теоретичних основ визна�
чення поняття «внутрішній туризм» необхідно в
першу чергу звернути увагу на досвід, накопиче�
ний з цього питання у світовій практиці.

В міжнародній практиці поняття внутрішній
туризм характеризується як діяльність осіб, які
подорожують і перебувають у місцях, що знаходять�
ся за межами їхнього звичайного середовища, але в
країні місця проживання, протягом періоду, що не
перевищує одного року підряд, з метою відпочин�
ку, діловими та іншими цілями. Основним показ�
ником для визначення цієї складової туризму є
країна місця проживання. Так, наприклад, у США
поняття внутрішній туризм трактують як тимчасо�
вий виїзд громадян конкретної країни з постійного
місця проживання в межах національних кордонів
цієї країни для відпочинку, задоволення пізнаваль�
них інтересів, занять спортом та інших туристич�
них цілях. Внутрішній туризм не являє собою відок�
ремлену сферу, а пов’язану з усіма іншими секто�
рами національної економіки [26].

У законодавстві як розвинутих країн, так і
тих, що розвиваються, відсутнє чітке і конкретне
визначення статусу внутрішнього туризму. В Ук�
раїні наразі існує декілька нормативних тлума�
чень поняття «внутрішній туризм».

Так, згідно із Законом України «Про туризм»
внутрішнім туризмом вважаються подорожі в
межах території України громадян України та
осіб, які постійно проживають на її території [27].

Згідно з наказом Державної туристичної ад�
міністрації України «Про затвердження Методи�
ки розрахунку обсягів туристичної діяльності» —
внутрішній туризм — це поїздки відвідувачів�ре�
зидентів за межі свого звичайного середовища, але
в межах своєї країни (подорожі в межах України
осіб, які постійно проживають в Україні) [28].

Згідно з наказом Державного комітету Украї�
ни з питань регуляторної політики та підприєм�
ництва Міністерства культури і туризму «Про
затвердження Ліцензійних умов провадження
туроператорської та турагентської діяльності»
внутрішній туризм — подорожі в межах території
України громадян України та осіб, які постійно
проживають на її території [29].

Немає єдиної думки щодо визначення понят�
тя «внутрішній туризм» і серед вітчизняних нау�
ковців, які пропонують свої варіанти цього понят�
тя. Так, наприклад, В. Ф. Кифяк визначає внут�
рішній туризм як тимчасовий виїзд громадян кон�
кретної країни з постійного місця проживання в
рамках національних кордонів цієї країни для відпо�
чинку, задоволення пізнавальних інтересів, занять
спортом та з іншою туристичною метою [30].

П. Р. Пуцентейло трактує поняття внутрішній
туризм як міграційні потоки людей у межах країни
постійного проживання з туристськими цілями [31].

На наш погляд, наведені визначення мають
цілий ряд окремих недоліків та переваг одне перед
іншим. Важливим моментом при визначенні понят�
тя внутрішнього туризму є використання поняття
«звичайне середовище», вперше на міждержавно�
му рівні запропоноване під час проведення міжна�
родної конференції в Оттаві у 1991 році та затвер�
джене Статистичною комісією Організації Об’єдна�
них Націй у 1993 році. Звичайним середовищем
визначається середовище, яке зазвичай відповідає
географічним межам, в яких проживає особа на
постійній основі. В Україні Згідно з наказом Дер�
жавної туристичної адміністрації України «Про за�
твердження Методики розрахунку обсягів туристич�
ної діяльності» звичайним середовищем вважаєть�
ся місцевість у безпосередній близькості від місць
проживання, роботи чи навчання відвідувача або
інших місць, що часто або регулярно ним відвіду�
ються. Для більшості мешканців прикордонних
територій звичайним середовищем є прикордонні
території обох суміжних держав [32].

З цих двох визначень можна зробити висновок,
що загальними та основними показниками, які харак�
теризують поняття «звичайне середовище», є ви�
значення безпосередньої близькості від місця прожи�
вання та регулярність відвідування цього місця, які, з
одного боку, доповнюють одне одного, з іншого —
створюють деякі протиріччя. Так, якщо розглядати
поняття «звичайне середовище» з боку регулярності
відвідування, то таким середовищем можна вважати
будь�яке місце на будь�якій відстані. Якщо розгляда�
ти поняття «звичайне середовище» з боку відстані, то
звичайним середовищем стануть місця, які хоча і зна�
ходяться у безпосередній близькості від місця прожи�
вання, та можуть ніколи не відвідуватись.

Відповідно виникає необхідність визначення
поняття «постійне місце проживання».

За визначенням, будь�яка особа вважається
постійним мешканцем будь�якого місця, якщо ця
особа: проживала більшу частину минулого року
в цьому місці або проживала в цьому місці ко�
ротший період і має намір повернутися туди в
найближчі 12 місяців для проживання. В країнах,
де існує правовий інститут прописки, це — місце
прописки, що реєструється відповідними закла�
дами державної влади, які регулюють міграції
населення [33, с. 15].

Аналіз вищезазначеного терміна показав, що,
незважаючи на те, що термін «внутрішній туризм»
є поняттям повсякденним та таким, що широко
використовується в економічній науці, його сут�
ність дотепер достатньо не розкрито. У законо�
давстві як розвинутих країн, так і тих, що розви�
ваються, відсутнє чітке і конкретне визначення
внутрішнього туризму.

На нашу думку, виключити вищезазначені
незручності у трактуванні поняття «внутрішній
туризм» допоможе визначення, сформоване за
географічним, рекреаційним та часовим принци�
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пом. Так, внутрішній туризм можна розуміти як
подорожі громадян України з одного району краї�
ни до іншого з метою екскурсії на будь�який час,
та з метою відпочинку, лікування, ділових зуст�
річей на період не менший, ніж доба.

Висновки з дослідження і перспективи подальQ
ших розвідок з визначеного напряму. Підводячи
підсумок аналізу вже існуючих підходів до виз�
начення вищезазначених понять, необхідно зро�
бити висновок, що специфіка туристичної сфе�
ри стала причиною ситуації, за якої в національ�
ної науковій та нормативній літературі не сфор�
мульовано єдиних підходів до визначення основ�
них понять у туризмі. Недостатність таких тео�
ретико�методологічних розробок є однією з важ�
ливих причин недосконалості національної нор�
мативно�правової бази та програм розвитку ту�
ризму в Україні, а відповідно і повільних темпів
зростання показників туристичної сфери. За�
пропоновані нами визначення розроблено на ос�
нові вже існуючих в іноземній та національній
науковій літературі і нормативних документах
підходів та спрямовані на покращення теоретич�
ного забезпечення туристичної сфери.

Література

1. Гаагская декларация Межпарламентской кон�
ференции по туризму : Гаага, 10–14 апреля 1989
года [Електронний ресурс] / Верховна Рада Украї�
ни. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi�
bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=995_904.

2. Манильская декларация по мировому туриз�
му (Манила, 10 октября 1980 г.) [Електронний
ресурс] / Международная туристская академия. —
Режим доступу : http://www.intacadem.ru/
m e z h d u n a r o d n ye �dokumenty/mani l j skaya �
deklaratsiya�po�mirovomu�turizmu�manila�10�
oktyabrya�1980�g.html.

3. Бабарицька В. К. Менеджмент туризму: Ту�
роперейтинг: Понятійно�термінол. основи.
Сервіс. забезпечення турпродукту : навч. посіб. /
В. К. Бабарицька, О. Ю. Малиновська. — К. :
Альтерпрес, 2004. — 286, [1] с. : іл., табл. —
(Бібліотека професійного менеджера).

4. Бейдик О. О. Словник�довідник з географії
туризму, рекреалогії та рекреаційної географії /
О. О. Бейдик. — К. : Вид�во «Палитра», 1998. —
130 с.

5. Квартальнов В. А. Туризм [Електронний ре�
сурс] / В. А. Квартальнов // Все о туризме. — Ре�
жим доступу : http://tourlib.net/books_tourism/
kvartalnov_tourism3.htm.

6. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяль�
ності в Україні [Електронний ресурс] / В. Ф. Ки�
фяк // Все о туризме. — Режим доступу : http://
tourlib.net/books_ukr/kyfjak_1.htm.

7. Мальська М. П. Основи туристичного бізне�
су : навч. посібн. / М. П. Мальська В. В. Худо,
В. І. Цибух. — К. : Центр навч. літ�ри, 2004. — 272 с.

8. Сокол Т. Г. Основи туристичної діяльності :
підручник / Т. Г. Сокол ; за заг. ред. В. Ф. Орло�
ва. — К. : Вид�во «Грамота», 2006. — 264 с.

9. Про внесення змін до Закону України «Про
туризм» : Закон України від 18.11.2003 № 1282�
IV [Електронний ресурс] / Верховна Рада Украї�
ни. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi�
bin/laws/main.cgi?nreg=1282–15.

10. Александрова А. Ю. Международный туризм
[Електронний ресурс] / А. Ю. Александрова // Все
о туризме. Электронная библиотека. — Режим до�
ступу : http://tourlib.net/books_tourism/aleks51.htm.

11. Шарафутдинов В. О смысловой нагрузке по�
нятия «туризм» / В. Шарафутдинов // Туризм: пра�
во и экономика. — 2005. — № 2 (9). — С. 18–24.

12. Мальська М. П. Міжнародний туризм і
сфера послуг : підручник / М. П. Мальська,
Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич ; М�во освіти і науки
України, Львів. нац. ун�т ім. І. Франка, Ф�т
міжнар. відносин, Геогр. ф�т. — К. : Знання,
2008. — 661 с.

13. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяль�
ності в Україні : [навч. посіб. для студ. вищ. навч.
закл.] / В. Ф. Кифяк. — [Чернівці] : Книги XXI,
2003. — 298 с.

14. Квартальнов В. А. Туризм. [Електронний
ресурс] / В. А. Квартальнов // Все о туризме.
Электронная библиотека. — Режим доступу :
http://tourlib.net/books_tourism/kvartalnov_
tourism4.htm.

15. Чорненька Н. В. Організація туристичної
індустрії : навчальний посібник / Н. В. Чорнень�
ка. — К. : Атіка, 2006. — 264 с.

16. Кусков А. С. Гостиничное дело : учебное
пособие [Електронний ресурс] / А. С. Кусков. —
Режим доступу : spbk�spo.com/13052010/turism/
kuskov.pdf.

17. Чорненька Н. В. Організація туристичної
індустрії : навчальний посібник / Н. В. Чорнень�
ка. — 3�тє вид., доповнене і перероб. — К. : Аті�
ка, 2008. — 392 с.

18. Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфе�
ра послуг : підручник / М. П. Мальська, Н. В. Ан�
тонюк, Н. М. Ганич ; М�во освіти і науки України,
Львів. нац. ун�т ім. І. Франка, Ф�т міжнар. відно�
син, Геогр. ф�т. — К. : Знання, 2008. — 661 с.

19. Козбаненко В. А. Державне управління:
основи теорії та організації : підручник : у 2�х т /
В. А. Козбаненко. — М. : Статус, 2002.

20. Давиденко Л. І. Державне регулювання
сфери туризму на обласному рівні : автореф. дис.
канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 «Механі�
зми державного управління» / Л. І. Давиденко. —
Донецьк, 2006.

21. Козловський Є. В. Державне регулювання
в галузі туризму: становлення та розвиток в Ук�
раїні : автореф. дис. канд. наук з держ. упр. : спец.
25.00.02 «Механізми державного управління» /
Є. В. Козловський. — К., 2008.



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 4(16)2011

88

22. Пуцентейло П. Р. Економіка і організація
туристично�готельного підприємництва : навч.
пос. / П. Р. Пуцентейло. — К. : Центр учбової
літератури, 2007. — 344 с.

23. Валентюк І. В. Організаційно�економічні
механізми державного регулювання туристичної
сфери України : автореф. дис. канд. наук з держ.
упр. : спец. 25.00.02 «Механізми державного уп�
равління» / І. В. Валентюк. — К., 2005.

24. Про затвердження Державної програми
розвитку туризму на 2002–2010 роки : Постанова
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р.
№ 583 [Електронний ресурс] / Верховна Рада
України. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.
ua/cgi�bin/laws/main.cgi?nreg=583–2002�%EF.

25. Александрова А. Ю. Международный ту�
ризм [Електронний ресурс] / А. Ю. Александро�
ва // Все о туризме. Электронная библиотека. —
Режим доступу : http://tourlib.net/books_tourism/
aleks51.htm.

26. National Tourism Policy Study Final Report. —
[Електроннийресурс] HathiTrust Digital Library. —
Режимдоступу : http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?
u=1&num=1&seq=9&view=image&size=100&id=
mdp.39015078174953.

27. Про внесення змін до Закону України «Про
туризм» : Закон України від 18.11.2003 № 1282�
IV [Електронний ресурс] / Верховна Рада Украї�
ни. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi�
bin/laws/main.cgi?nreg=1282–15.

28. Про затвердження Методики розрахунку
обсягів туристичної діяльності [Електронний ре�

сурс] / Сайт Верховної Ради України : сторінка
Законодавство України. — Режим доступу : http://
z a k o n . r a d a . g ov. u a / c g i � b i n / l a w s / m a i n . c g i ?
nreg=z1128–03.

29. Про затвердження Ліцензійних умов про�
вадження туроператорської та турагентської
діяльності. Наказ державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємницт�
ва Міністерства культури і туризму від 11 верес�
ня 2007 № 111/55 Сайт Верховної Ради України :
сторінка Законодавство України. — Режим дос�
тупу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi�bin/laws/main.
cgi?nreg=z1123–07.

30. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяль�
ності в Україні : [навч. посіб. для студ. вищ. навч.
закл.] / В. Ф. Кифяк. — Чернівці : Зелена Буко�
вина, 2003. — 311 с.

31. Пуцентейло П. Р. Економіка і організація
туристично�готельного підприємництва : [навч.
посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / П. Р. Пуцен�
тейло. — К. : ЦУЛ, 2007. — 300 с.

32. Про затвердження Методики розрахунку
обсягів туристичної діяльності [Електронний ре�
сурс] / Сайт Верховної Ради України. — Режим
доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi�bin/laws/main.
cgi?nreg=z1128–03.

33. Бабарицька В. К. Менеджмент туризму:
Туроперейтинг: Понятійно�термінол. основи.
Сервіс. забезпечення турпродукту : навч. посіб. /
В. К. Бабарицька, О. Ю. Малиновська. — К. :
Альтерпрес, 2004. — 286, [1] с. : іл., табл. — (Біб�
ліотека професійного менеджера).

© Л. С. Татьянич, 2011

УДК 351.823.1 Л. С. Татьянич

АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ФОРМ ВЛАСНОСТІ
В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Анотація. Розглянуто проблеми приватної власності як основного чинника ринкової системи господаX
рювання, висвітлено питання реформування сільського господарства та узагальнення досвіду формування
власності у сільському господарстві України.

Ключові слова: власність, форми власності, приватна власність, сільське господарство.

Summary. The problems of private property as the main factor of the market economic system, are researched
the issues of agricultural reform and formation of ownership in agriculture of Ukraine are highlighted.

Key words: рroperty, ownership, private property, agriculture.

Постановка проблеми. Процеси реформуван�
ня, які відбуваються у нашому суспільстві та еко�
номіці країни, не могли обминути і сільське гос�

подарство, адже саме ця ланка економіки Украї�
ни значною мірою визначає соціально�економі�
чне становище суспільства та продовольчу безпе�
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ку держави. Вони спричинили розвиток у сіль�
ському господарстві нових процесів і явищ, од�
ним з яких є поглиблення його різноукладності.
Здійснюється його трансформація, замість старих
укладів з’являються нові. Традиційні для сіль�
ського господарства України уклади набувають
нових рис і особливостей. Збільшуються кількість
чинників, які впливають на характер розвитку
окремих укладів та їх сукупності, яка формує
різноукладність. Проблеми розвитку сільськогос�
подарської галузі одночасно стають проблемами
формування і функціонування господарств різних
форм власності на селі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Те�
оретичні і практичні питання реформування
інституту власності в сільському господарстві
України розглядалися в наукових працях В. Г. Ан�
дрійчука, В. І. Бойка, В. І. Власова, І. І. Лукіно�
ва, П. Т. Саблука, С. В. Савченка та ін.

Мета статті. Узагальнити досвід формування
інституту власності в сільському господарстві
України з метою забезпечення подальшого нау�
кового обґрунтування напрямів удосконалення
механізму державного управління соціально�еко�
номічними процесами в галузі.

Виклад основного матеріалу. Товарне госпо�
дарство, чи, як тепер прийнято його називати,
«ринкова економіка», формувалося еволюційним
шляхом не одне сторіччя. У загальному розумінні
поняття ринкової економіки означає таку систе�
му господарства, коли індивідуальні виробники і
споживачі взаємодіють за допомогою ринку з
метою вирішення загальних проблем економіки:
що, скільки, як і для кого виробляти?

Тому економічна історія не знала якогось
перехідного етапу до ринку. Протягом тривалого
часу ринкові (товарно�грошові) відносини мир�
но співіснували з натуральним господарством,
поступово витісняючи їх. І лише з XVII ст. мож�
на говорити про ринкову систему господарства в
ряді країн Заходу (Нідерланди, Англія) як «упо�
рядковану анархію», саморегульовану систему
господарства, засновану на економічній свободі
виробників. Дійсно, в умовах ринку можна роби�
ти що хочеш, але «якщо хтось діє так, що ринок
цього не приймає, то ціною індивідуальної сво�
боди стає економічне банкрутство» [1, с. 69].

Матеріальною передумовою і загальною умо�
вою виникнення ринкового господарства, як відо�
мо, є суспільний поділ праці, що досяг певного
ступеня зрілості. Тому поділ праці — неодмінний
атрибут товарного господарства. Однак сам по собі
він не породжує ринкових відносин. У економічній
літературі все ще немає єдності поглядів щодо
безпосередньої причини, яка зумовлює появу то�
варно�грошових відносин, ринкового господар�
ства. Такою причиною одні називають приватну
власність, інші — господарську самостійність ви�
робників, що виготовляють якийсь продукт. З

приводу основного ресурсу в сільському госпо�
дарстві — землі — деякі вчені стверджують, що
«неможливо організувати підприємництво, бізнес
(що є визначальним у ринкових відносинах) на
землі, не будучи її власником» [2, с. 7]. Правиль�
не, науково обґрунтоване вирішення цієї пробле�
ми має принципове значення не тільки для теорії,
але й практики перехідної економіки.

У ряді постсоціалістичних країн зараз триває
ринкова трансформація державно�планової еко�
номіки, для якої, зауважимо, був характерним
досить розвинутий суспільний поділ праці. І якщо
стати на позицію тих, хто вважає, що приватна
власність — це неодмінна умова (безпосередня
причина) становлення та функціонування ринко�
вих відносин, то виходить, що всю державну і
колгоспно�кооперативну власність слід переро�
бити в приватну. Але це суперечить і економічній
теорії, і практиці функціонування ринкової сис�
теми господарювання в т. зв. капіталістичних
країнах. Там у ринковому режимі функціонують
багато державних, комунальних, народних й
інших типів господарств, що базують свою діяль�
ність на спільних формах власності.

Тому, з позицій економічної теорії і багато�
вікової практики функціонування ринкової еко�
номіки, принциповою помилкою є погляд на
приватну власність як основну детермінанту рин�
кової системи господарювання. Приватна влас�
ність існувала і при натуральному господарстві,
але вона не породжувала виробництво товарів
(наприклад, у рабовласницькому і товарному гос�
подарстві). Виходить, що сама по собі приватна
власність ще не породжує ринкових відносин.
Безпосередньою їхньою причиною слід вважати
економічний суверенітет і засновану на ньому
господарську самостійність виробників. Лише за
цих умов та існування поділу праці виникають і
функціонують особливі ринково�підприємницькі
відносини, суттю яких є те, що кожен суб’єкт
господарювання має потребу в різноманітних
благах, необхідних для задоволення складної гами
його інтересів, при цьому він сам спеціалізується
на виготовленні одного чи декількох продуктів.
Будь�який поділ праці, починаючи з внутрішньо�
виробничого і закінчуючи міжнародним, є істот�
ним чинником зростання продуктивності праці,
зниження витрат виробництва, підвищення якос�
ті продукції, а тому спеціалізація відома людству
з найдавніших часів [3, с. 75].

Якщо всі інші виробники знаходяться в та�
кому ж становищі, то вони об’єктивно змушені
обмінюватися продуктами своєї праці і тим са�
мим мають можливість задовольняти свої чис�
ленні потреби. Такий обмін здійснюється сти�
хійно через ринок, шляхом купівлі�продажу про�
дуктів, що стають таким чином товарами на рин�
ку. Зрозуміло, що ринковий обмін може нормаль�
но функціонувати за умови еквівалентності, іна�
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кше товаровиробник не зможе відшкодовувати
витрати на виготовлення товару, а тим більше
вести розширене виробництво.

Ринок, таким чином, опосередковує про�
міжну стадію відносин між виробництвом, що
завершилося, і споживанням, що ще не почало�
ся. Іншими словами, він забезпечує органічний
зв’язок між виробництвом і споживанням.

На ринку відбувається або суспільне визнан�
ня виробленого суверенним виробником продук�
ту (якщо він буде реалізований, то набере форми
товару), або ж невизнання (коли продукт не ма�
тиме попиту і залишиться просто продуктом
праці). Отже, ринок — це анонімний замовник на
виробництво того чи іншого продукту. Це не
тільки сфера обміну, але і найбільш важливий
механізм, що регулює горизонтальні зв’язки між
економічно самостійними товаровиробниками,
тобто ринкові відносини [4, с. 39].

Приватна власність є важливим атрибутом
ринкової економіки, особливо епохи вільної кон�
куренції. Саме вона забезпечує найбільший еконо�
мічний суверенітет суб’єктам ринкової економіки,
високу мотивацію до ефективної господарської
діяльності і відповідальність за її результати. Ми
лише підкреслюємо той факт, що між приватною
власністю і товарно�грошовими відносинами немає
причинно�наслідкового зв’язку, тобто невірно
стверджувати, що приватна власність неодмінно і
завжди породжує товарне виробництво. Останнє
може функціонувати і при інших формах власності.

Багатоукладність економіки теж не є обов’яз�
ковим атрибутом ринкової економіки. Теоретич�
но вона цілком може бути одноукладною, а бага�
тоукладна неринковою. За радянських часів, на�
приклад, аграрний сектор був трьохукладним, а
повноцінні ринкові відносини так і не склалися.

Різноманіття форм власності й господарю�
вання зумовлене іншими причинами й, у свою
чергу, породжує за певних умов «ефект різнома�
ніття». Мова йде про той випадок, коли кожна
форма власності й господарювання знаходить
свою «нішу» в системі аграрних відносин, коли
найбільш повно виявляються її переваги та по�
м’якшуються недоліки.

Вищесказане стосується відомих положень
економічної теорії. Ми їх нагадали лише тому,
щоб показати, які умови необхідні для формуван�
ня ринкової моделі аграрних відносин і чи були
вони властиві усуспільненому сектору аграрного
виробництва до початку його реформування.

Загальна умова товарного господарства —
суспільний поділ праці, безсумнівно, була при�
таманна колгоспно�радгоспному сектору. Але
сама по собі вона не породжує повноцінного
ринкового обміну.

Інший неодмінний атрибут останнього —
економічна самостійність виробників — практич�
но був тоді відсутній. Рівень оперативно�госпо�

дарської самостійності, яку мали радгоспи й у
дещо більшій мірі колгоспи, був недостатнім для
ринкових зв’язків. У державному секторі і юри�
дично, і фактично ринкові відносини за відсут�
ності комерціалізації державних підприємств уза�
галі неможливі. Ринок передбачає існування
відносин між різними суверенними суб’єктами,
а якщо суб’єкт власності і господарювання один
і той же, то ринкові відносини не виникають.
Усередині держсектора ринкові відносини можуть
виникнути тільки між комерціалізованими держ�
підприємствами — по горизонталі — або між
ними й іншими недержавними підприємствами.
Тут очевидна певна аналогія із взаємозв’язками
між фірмами і підприємствами усередині великих
корпорацій, що мають виробничо�фінансову ав�
тономію, або внутрішніми зв’язками нинішніх
об’єднань фермерів, кооперативів і под.

Отже, початковим моментом і неодмінною
загальною умовою формування ринково�підприє�
мницького середовища повинне було стати роз�
державлення суспільного сектора в сільськогос�
подарському виробництві. Оскільки даний про�
цес торкається безпосередньо суб’єкта власності
і управління (радгоспи) держави і суб’єкта дер�
жавного управління (колгоспи), то роздержавлен�
ня в найбільш загальному значенні цього понят�
тя означає позбавлення держави функцій суб’єкта
господарювання, верховного розпорядника (ме�
неджера) виробництва, який керує вертикальни�
ми і горизонтальними зв’язками. Але в умовах
суспільного поділу праці зберігається необхід�
ність координації горизонтальних взаємозв’язків
між економічно суверенними спеціалізованими
підприємствами. Поки що людству відомі лише
два механізми їх регулювання: державний і рин�
ковий. А тому відмова від першого і другого оз�
начала б абсолютний економічний хаос. А рин�
ковий і державний механізми забезпечують по�
рядок — у першому випадку спонтанно, у друго�
му — свідомо. Але ринковий механізм передба�
чає юридичну й економічну самостійність усіх
суб’єктів господарювання, і процес роздержав�
лення покликаний її забезпечити.

В економічній літературі майже аксіоматич�
ним стало положення про те, що обов’язковою
умовою переходу до ринку є приватизація, яку
часто розуміють лише як перетворення державної
власності в інші форми, що обов’язково супрово�
джується зміною власника і появою нового — при�
ватної особи, колективу, сімейного господарства,
акціонерного товариства тощо. В основі такого
перетворення лежить правове визнання кожного
суб’єкта власником капіталу — реальної цінності,
якою він володіє і використовує [5, с. 207].

Приватизація являє собою один із напрямів
роздержавлення, образно кажучи, найбільш карди�
нальний у тому сенсі, що забезпечує економічну
самостійність новому власнику, який стає і власни�
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ком виробничих ресурсів, і результатів їхнього ви�
користання, і хазяїном виробництва» [6, с. 51]

Іншим способом роздержавлення є комер�
ціалізація підприємств, що належать державі. Тут
роздержавлення не супроводжується приватиза�
цією, а відбувається комерціалізація державних
підприємств, перехід їх у ринково�підприєм�
ницький режим господарювання (дотримання
правил ринкової поведінки).

Для здійснення комерціалізації державних
підприємств достатньо прийняття нормативних
актів — урядового чи президентського рівня, які
б їх наділяли статусом юридичної особи з одно�
часним забезпеченням господарської самостій�
ності. Іншими словами, комерціалізація означає,
що на державне підприємство поширюється дія
правових норм, які регулюють діяльність недер�
жавних підприємств [7, с. 20].

У цьому зв’язку важливо з’ясувати питання
щодо форм і меж комерціалізації державних
підприємств. У загальній постановці мова йде про
ступінь відділення права власника від права гос�
подарювання, тобто про те, якою мірою власник
(держава) передоручає свої об’єкти іншому суб’єк�
ту (в особі адміністрації підприємств, трудового
колективу чи навіть приватної особи) для їх по�
дальшого використання в господарській діяль�
ності. Економічна роль держави тут може бути
різною, і відповідно різним є ступінь господарсь�
кого суверенітету підприємства, що знаходиться
в межах державного сектора.

Умовно тут можна виділити нижчу (мінімаль�
ну) і вищу межі, коли держава залишається в
системі відносин власності й господарювання, а
державному підприємству забезпечується еконо�
мічний і юридичний статус підприємця [8, с. 5].

На наш погляд, мінімальна межа комерціа�
лізації держпідприємства повинна забезпечити
йому режим самофінансування, виробничо�орга�
нізаційну автономію, самостійність у розподілі
доходу (прибутку), відповідальність за результа�
ти господарської діяльності.

Повна економічна самостійність держпід�
приємства має місце в тому випадку, коли держава
залишається тільки власником умов виробництва,
але не втручається в сферу господарювання. Дер�
жава стає звичайним власником, який розраховує
одержати дохід від об’єктів власності, передавши їх
у володіння і користування іншому суб’єкту. При�
кладом тут може бути оренда в держави майна,
лізинг, організований державними структурами, пе�
редача в оренду держпідприємства в цілому.

У діапазоні максимальної і мінімальної меж
комерціалізації державних підприємств в аграр�
ному секторі можливі проміжні варіанти. Вони
визначаються державою, виходячи з тих завдань,
що ставляться перед даним підприємством (з
урахуванням сфери діяльності). Адекватно вини�
кають різні варіанти управління державними

підприємствами. При повній приватизації суб’єкт
господарювання самостійно вибирає форму уп�
равління, при частковій — держава може брати
участь у цьому процесі як спостерігач, контролер
або як учасник колективного управління [9, с. 64].

З огляду на нинішній кризовий стан аграр�
ного виробництва, варто, вочевидь, не тільки збе�
регти ряд державних підприємств, при цьому ко�
мерціалізувавши їх, але й створити державні кре�
дитні та сервісні структури, лізингові, прокатні й
консультаційні пункти, ветслужби. Зараз це вкрай
необхідно. Власне, в державних підприємствах
доцільно виробляти сортові насіння, племінну
худобу й ряд інших видів продукції.

Аналіз стану агропромислового комплексу
України показує, що за останні роки в Україні
накопичилася низка проблем, які стримують
подальший розвиток аграрного виробництва і
ускладнюють соціально�економічну ситуацію у
сільській місцевості.

З одного боку, аграрний сектор України має
потужний потенціал, що, за відповідних умов,
дозволило б уже у 2015 році забезпечити вироб�
ництво 80 млн. т зерна, більше 15 млн. т олійних
культур, 4 млн. т м’яса тощо. В той же час неза�
вершеність аграрної реформи, відсутність по�
слідовної державної політики стримує аграрний
бізнес від інвестицій в українське сільське госпо�
дарство. Аграрний потенціал України дозволяє не
тільки повністю забезпечити продовольчу безпе�
ку держави, але й зробити її одним із найважли�
віших гравців на світовому аграрному ринку, си�
туація на якому протягом останніх років різко
змінилася. Збільшення споживання продоволь�
ства і, в першу чергу, зерна у країнах, що розви�
ваються, та переорієнтація виробництва з продо�
вольчих цілей на біоенергетику у розвинутих
країнах призводить до підвищеного попиту на
сільськогосподарську продукцію. Така зовнішньо�
економічна ситуація є вкрай сприятливою для
аграрного сектора України [10, с. 64].

Для виконання поставленого Президентом
України В. Ф. Януковичем завдання щодо вхо�
дження України до 2020 року до двадцяти най�
більш розвинених країн світу вважаємо за необ�
хідне дійсно визнати аграрний сектор економіки
одним із найважливіших пріоритетів і провести
системну реформу аграрних відносин у державі.
Така реформа повинна базуватися на доктрині
розвитку агропродовольчого сектора до 2020 року,
яка б гарантувала забезпечення Продовольчої
безпеки держави та становлення України як од�
ного із світових лідерів виробництва продоволь�
ства і біоенергетичних ресурсів [11, с. 12].

Стрижнем реформи, що буде проводитися,
повинна стати система економічно�організаційних
заходів, що вирішать проблеми агропромислового
комплексу і забезпечать потужний розвиток галузі
у майбутньому. Щоб визначити ці основні пробле�
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ми, проаналізуємо стан виробництва основних
видів сільськогосподарської продукції.

Для того, щоб реформа була проведена сис�
темно, нам необхідно провести комплексні зміни
усіх основних складових агропромислового ви�
робництва. Першочергового значення при цьому
набуває Земельна реформа, яка була започатко�
вана у 1999 році і не завершена по сьогоднішній
день. Розпаювання земель сільськогосподарсько�
го призначення, виділення цієї землі в натурі,
видача державних актів на землю власникам паїв
сільськогосподарських земель недостатні для то�
го, щоб сформувати ринок землі. Другим кроком
економічно�організаційних заходів реформи АПК
є переведення сільськогосподарського виробниц�
тва зі стану стихійного ринку в контрольований
і регульований державою процес. Це можливо
тільки за рахунок складання балансів виробниц�
тва основних видів сільськогосподарської про�
дукції. Всі заходи, що будуть плануватися в рам�
ках аграрної реформи, можуть бути зведені на�
нівець при невирішенні одного з ключових пи�
тань аграрного виробництва, а саме встановлен�
ня справедливої ціни на сільськогосподарську
продукцію, яка б забезпечувала рентабельне ви�
робництво основних видів сільськогосподарської
продукції. Серед економічно�організаційних за�
ходів реформ агропромислового комплексу роз�
глядається державна підтримка як метод визна�
чення пріоритетів розвитку тієї чи іншої галузі
сільського господарства.

Реформа агропромислового комплексу буде
успішною тільки тоді, коли держава запропонує для
сільгосптоваровиробників не тільки необхідні захо�
ди щодо підтримки аграрного сектора відносно
встановлення справедливої ціни на сільгосппродук�
цію та залучення в аграрне виробництво коштів
тощо, але й коли сільгоспвиробники чітко зрозу�
міють вимоги держави щодо формування основних
засад аграрної політики і будуть їх виконувати.

Висновки і перспективи подальших розвідок.
Становлення ринково�підприємницького (комер�
ційного) середовища не вимагає різноманіття
форм власності й господарювання. Неодмінною і
достатньою умовою цього процесу (при наявності
спеціалізації) є забезпечення всім суб’єктам еко�
номіки економічного і юридичного статусу това�
ровиробника й хазяїна виробництва. А останній не
обов’язково має бути власником виробничих ре�
сурсів. Він може їх одержати в тимчасове корис�
тування на умовах оренди, лізингу і под.

Підсумком аграрної реформи є розбудова нової
для України моделі аграрної економіки ринкового
типу. За такими ознаками, як форми власності і
господарювання, механізми, що її регулюють, вона
аналогічна «західним» моделям. У виробництві ва�
лової продукції сільського господарства в Україні
пріоритетне місце займають приватні господарства.
Майже 70 % в економічному та соціальному аспек�

тах результати реформ виявилися негативними.
В останні роки дещо покращилися економічні по�
казники роботи аграрних підприємств, що вка�
зує на початок позитивної дії реформування. Але
ще потрібні роки, щоб у економічному і соціаль�
ному аспектах сільське господарство досягло
рівня 1990 р. Глибока аграрна криза обумовлена
дією багатьох об’єктивних і суб’єктивних чин�
ників. Серед останніх головним є низька діє�
здатність аграрної політики держави. Вона потре�
бує якісної перебудови і насамперед визначення
пріоритетів, якими є: державне сприяння техні�
ко�технічному забезпеченню сільського госпо�
дарства, регулювання аграрного ринку, іннова�
ційних процесів і земельних відносин.
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ОЦІНКА СОЦІАЛЬНОQЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Анотація. У статті здійснено дослідження соціальноXекономічних показників, що характеризують стан
охорони оздоров’я. Проведено аналіз захворюваності населення та забезпеченості його медичним обслуговуX
ванням, оцінено економічну ситуацію у галузі, запропоновано комплекс заходів щодо покращення функціонуX
вання сфери охорони здоров’я в Україні.

Ключові слова: соціальноXекономічний стан, сфера охорони здоров’я.

Summary. Тhe article determines the research of socioXeconomic indexes which characterize the state of health care.
It is conducted the analysis of morbidity of population and medical services wellXbeing. An economic situation in industryis
appraised. It is offered the complex of measures on the improvement of functioning of health care sphere in Ukraine.

Key words: socioXeconomic state, sphere of health.

Постановка проблеми. Найбільш гострою
соціальною проблемою в Україні є незадовільний
стан системи охорони здоров’я. Зміцнення здо�
ров’я усіх верств населення неможливе без підви�
щення якості та ефективності медико�санітарної
допомоги, достатнього рівня забезпечення ква�
ліфікованими медичними кадрами та відповідно�
го рівня фінансування.

Серед причин, що негативно впливають на
стан здоров’я населення, необхідно відзначити
зниження якості життя значної частини населен�
ня (низький рівень заробітної плати й пенсійно�
го забезпечення, погіршення умов життя, відпо�
чинку, стану навколишнього середовища, якості
й структури харчування, відсутності води питної
якості, незадовільні умови праці й погана інфор�
мованість працівників і роботодавців про права
й обов’язки, санітарно�гігієнічні норми і прави�
ла тощо), надмірні стресові навантаження, зни�
ження загального рівня культури, у тому числі
санітарно�гігієнічної, що сприяє поширенню
шкідливих звичок і нездорового способу життя.

З огляду на те, що здоров’я людини більш ніж
на 50 відсотків визначається способом життя, тоб�
то поведінкою і ставленням до власного здоров’я і
здоров’я навколишніх, із усього комплексу заходів,
спрямованих на охорону здоров’я населення, тепе�
рішня Концепція передбачає в якості одного з ос�
новних пріоритетних напрямків діяльності в сфор�
мованих умовах формування в населення навичок
здорового способу життя, підвищення рівня сані�
тарно�гігієнічної культури, що не вимагає значних
фінансових витрат, але може дати відчутний со�
ціально�економічний ефект.

Добре організована пропаганда медичних і
гігієнічних знань серед населення сприяє зни�
женню захворюваності й смертності, допомагає
виховувати здорове, фізично міцне покоління.
Світовий досвід свідчить, що ефективність цієї
профілактичної діяльності серед населення ви�
нятково висока.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви�
рішенню названих питань у своїх наукових пра�
цях приділяли увагу такі науковці, як Ю. Т. Ша�
рабчиєв, А. С. Слепокуров, С. В. Шойко, Н. О. Ар�
темонова, Т. М. Камінська, М. М. Шутов, В. В. Гал�
кін, С. А. Столяров, О. В. Мартякова, А. І. Ні�
колаєв, К. В. Павлюк та інші.

Метою дослідження є оцінка соціально�еко�
номічних показників, що характеризують стан
охорони здоров’я в Україні. Для цього необхідно
вирішити наступні завдання: провести аналіз за�
хворюваності населення та забезпеченості його
медичним обслуговуванням, оцінити економічну
ситуацію у галузі, надати рекомендації щодо по�
кращення функціонування СОЗ.

Виклад основного матеріалу. Охорона здоров’я
населення України є одним з пріоритетних на�
прямків соціальної політики країни в період ре�
формування економіки та соціальної сфери.

Розвиток ринку медичних послуг є страте�
гічною галуззю народного господарства, що за�
безпечує відтворення населення, соціальні га�
рантії, здоров’я громадян. Стан та динаміка здо�
ров’я людей визначається частковими та узагаль�
неними показниками.

За визначенням Всесвітньої організації охо�
рони здоров’я при ООН і Міністерства охорони
здоров’я, суть поняття «охорона здоров’я» поля�
гає в охороні здоров’я населення, попередженні
і лікуванні хвороб, а також підтримці громадсь�
кої гігієни і санітарії [1].

Сьогодні лише 42 % населення вважаються
умовно здоровими, інші — потребують комплек�
сного системного лікування.

Зміцнення здоров’я усіх верств населення
неможливе без підвищення якості та ефектив�
ності медико�санітарної допомоги, достатнього
рівня забезпечення кваліфікованими медичними
кадрами та відповідного рівня фінансування.

Наслідки недавньої кризи відбилися на усіх
галузях народного господарства, у тому числі і на
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охороні здоров’я. Це позначилося, передусім, на
рівні фінансування галузі, яке значно знизилося.
Різко скоротилися централізоване постачання до
медичних установ лікарських препаратів і медич�
ного устаткування, а високий рівень інфляції
призвів до невгамовного зростання цін, що істот�
но ускладнило їх придбання установами охорони
здоров’я. Сталося різке зниження лікувально�
профілактичної роботи і руйнування виробничої
медицини. Не уникнула галузь у цих складних
умовах і тінізації оплати послуг.

Стан лікарняного фонду і його навантаження
у порівнянні показників 2006 р. із даними 2010 р.
характеризується наступним:

1) кількість лікарських закладів знизилася з
2900 до 2800 із скороченням лікарняних ліжок з
444000 до 429000;

2) кількість лікарських амбулаторно�полі�
клінічних закладів у 2010 р. склала 9000, що на
1100 закладів більше, ніж у 2006 р.;

3) кількість санаторно�курортних та оздоров�
чих закладів у 2010 р. знизилась до 20296 із наяв�

ними ліжками 633000, порівняно із 2006 р. —
21312 закладів із 697000 ліжками.

Планова місткість лікарських амбулаторно�
поліклінічних закладів, тобто відвідування за
зміну, у 2006 р. склала 998000, а у 2010 р. — 993000.

Кількість лікарів усіх спеціальностей змен�
шилася у 2010 р. порівняно з 2006 р. на 3,6 % і
склала 692000 осіб. Спостерігається тенденція
старіння кадрів у галузі.

Заробітна плата працівників медичної галузі
менша в 2 рази, ніж у середньому у країні. Саме
умови праці і життя, брак транспортних засобів і
низька заробітна плата не заохочують молодих
фахівців до роботи в медичній галузі.

Отже, низький рівень заробітних плат пра�
цівникам медичної сфери є ще однією пробле�
мою в СОЗ. Середня заробітна плата по галузі,
за даними Держкомстату України [3], за липень
2011 г. склала 1828 грн., тим самим перевищив�
ши тільки зарплату працівників туристичного і
ресторанного бізнесу (1788 грн.), а також риб�
ництва і риболовлі (1388 грн.).

Таблиця 1
Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 2006–2010 рр.

(в розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Джерело: [2].

Показники стану здоров’я населення.
Згідно з Доповіддю «Про соціально�економі�
чне становище України за січень�липень 2011
року» демографічна ситуація в Україні за цей
період показала, що чисельність наявного
населення в Україні на 1 липня 2011 р. ста�
новила 45675,0 тис. осіб. Упродовж січня�чер�
вня 2011 р. чисельність населення зменшила�
ся на 103,6 тис. осіб за рахунок природного
скорочення, що в розрахунку на 1000 наявно�
го населення становило 4,6 особи. Середній
темп зниження загального рівня захворюва�
ності (на 100 тис. чоловік) з 2000 року до 2010
року складає 0,02.

При усій важливості кількісних показників
головним в оцінці стану охорони здоров’я є кінце�
вий результат: збереження здоров’я населення.

Порівняльний аналіз деяких показників здо�
ров’я населення України і США, поданий у таб�
лиці 2, показав наступне.

У 2000–2010 рр. спостерігалося зниження пер�
винної захворюваності населення, що пов’язано з
деяким поліпшенням у сфері охорони здоров’я,
зокрема, з невеликим збільшенням бюджетного
фінансування галузі (на 9 %), обсягів надання ам�
булаторної і стаціонарної медичної допомоги. Проте
рівень захворюваності населення і ситуація по га�
лузі в цілому залишаються критичними.
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Серед причин смерті населення України у
січні�червні 2011 р., як і в січні�червні 2010 р.,
перше місце посідали хвороби системи кровообі�
гу, друге — новоутворення, третє — зовнішні при�
чини смерті (табл. 3).

Отже, найгостріші проблеми здоров’я насе�
лення України концентруються в захворюваності,
інвалідності і смертності від хвороб системи кро�
вообігу, новоутворень і таких соціально небезпеч�
них інфекційних хвороб, як СНІД і туберкульоз.

Таким чином, ми спостерігаємо зниження по�
казників смертності у 2010 р. порівняно із 2007 р.
Епідемія ВІЛ�інфекції/СНІДУ охопила більшість
регіонів України. Слід зазначити, що в останні два
роки збудник активно поширюється усіма трьома
шляхами: через кров серед споживачів ін’єкційних
наркотиків, статеві стосунки і від матері до дитини.

Упродовж останніх 15 років рівень захворю�
ваності на туберкульоз збільшився в 2,4 раза,
рівень смертності від туберкульозу збільшився в
2,7 раза. Кількість важких і запущених форм ту�
беркульозу виросла, з’явилася нова проблема

Таблиця 2
Показники здоров’я населення України і США

Джерело: складено автором на основі джерела [4].

Таблиця 3
Показники захворюваності (смертності), диференційовані по видах

Джерело: [5].

Таблиця 4
Поширення ВІЛQінфекції/СНІДУ і активного туберкульозу

Джерело: складено автором на основі джерела [6].

фтизіатричної області — розвиток мультирезис�
тентного туберкульозу.

Репродуктивна функція населення. Дещо по�
кращилась ситуація у сфері репродуктивної діяль�
ності населення.

Із порівняння за 2007 та 2010 роки бачимо не�
велике зниження показників у 2010 р. У січні�червні
2011 р. було зареєстровано 1488 випадків мертвона�

роджень, що на 146 менше порівняно з відповідним
періодом минулого року. Кількість дітей, померлих
у віці до 1 року, зменшилася на 26 осіб.

Основними причинами смерті дітей віком до
1 року були: окремі стани, що виникають у пери�
натальному періоді; природжені вади розвитку,
деформації та хромосомні аномалії; зовнішні
причини смерті; деякі інфекційні та паразитарні
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Таблиця 5
Індикатори здоров’я матері і дитини

Джерело: складено автором на основі джерела [7].

хвороби; хвороби нервової системи; хвороби
органів дихання, що ілюструє наведена нижче
діаграма. Залишається значною частка немовлят
(4,8 %), причина смерті яких медичними праців�
никами не була встановлена (рис. 1).

Психічне здоров’я населення. Несприятлива
соціально�економічна ситуація у країні призвела
до посилення негативних тенденцій стану психіч�
ного здоров’я населення. Спостерігається знач�
не зростання випадків захворювань, пов’язаних
із психічним станом і поведінкою людей, внаслі�
док вживання алкоголю та наркотиків. Проте
особи з такого роду захворюваннями, у багатьох
випадках, не звертаються за наркологічною до�
помогою до медичних установ, що не дає мож�
ливість відобразити реальну картину наркоманії
і алкоголізму населення.

До психофізичних причин, які стали причи�
нами нещасних випадків на виробництві в дослі�
джуваному періоді, відносять травмування в ре�
зультаті протиправних дій інших осіб, алкогольне,
наркотичне сп’яніння, токсикологічне отруєння,
незадовільні фізичні дані або стан здоров’я. Усі ці
показники є загальноукраїнськими, вони підкрес�
люють глибокий зв’язок явищ, що відбуваються,
із загальним рівнем культури, суспільної свідо�
мості, мотивації населення, які викликані склад�
ною соціально�економічною ситуацією в країні.

Сьогодні ситуація у сфері охорони здоров’я
складається не кращим чином, оскільки забезпе�
ченість цієї сфери фінансами складає дефіцит держ�
бюджету на 30–35 %. За даними Держкомстату
України [9], у СОЗ спостерігається наступна тен�
денція. За останні 5 років кількість лікувальних ус�
танов в Україні знизилася на 7 %, показники захво�
рюваності населення збільшилися на 2 %, а рівень
умовно здорового населення знизився до 23 %.

У зв’язку з надмірною трансляцією рекламних
роликів лікарських препаратів більш ніж у 20 %
населення (за даними неофіційних опитувань на�
селення) зникла необхідність безпосереднього
звернення до лікаря у разі хвороби. Це, у свою
чергу, не вирішує проблеми здоров’я населення, а
переводить їх у ранг хронічних захворювань.

Таким чином, можемо сказати, що довгостро�
ковий розвиток людського капіталу в охороні здо�
ров’я обмежують успадковані сучасні ризики. А саме:

— скоротилося централізоване постачання до
медичних установ ліків і медичного устаткування;

• зростання цін на медичні препарати і ус�
таткування;

• критичний рівень захворюваності населення;

Рис. 1. Структура причин смерті дітей віком
до 1 року в січніXчервні 2011 року

(у % до загальної кількості). Джерело: [8]

У той же час серед підлітків дуже високою є
частка тих, що захворіли на новоутворення, хво�
роби системи кровообігу, нервової, кістково�м’я�
зової і сечостатевої систем, які традиційно вва�
жаються хворобами старості.

Упродовж останніх 15 років відбулося змен�
шення кількості абортів на 1000 жінок фертильно�
го віку на 67 %, однак безпліддя серед жінок діто�
родного віку, за оцінками фахівців, складає 6,8 %.

Інвалідизація і травматизм. Показники тран�
спортного травматизму збільшилися за останній
рік на 13 %. Рівень побутового травматизму се�
ред дорослих і підлітків істотно зменшився — на
12 %. Виробничий травматизм за аналізований
період знизився у 7,06 раза.

Серед головних причин, які призвели до не�
щасних випадків на виробництві в Україні, перше
місце займає порушення трудової і виробничої
дисципліни (54 % від загальної кількості травмова�
них). Організаційні причини і незадовільний тех�
нічний стан машин і механізмів складають відповід�
но до 9 % і 8 %. До інших причин відносяться пси�
хофізичні причини, травмування в результаті про�
типравних дій, порушення правил дорожнього руху,
порушення вимог безпеки під час експлуатації ус�
таткування, машин, механізмів і подібне, неналеж�
не навчання правилам техніки безпеки під час ви�
конання робіт, інші технічні причини.



Економіка та управління національним господарством

97

• високий рівень захворюваності і смертності
від небезпечних інфекційних захворювань (ВІЛ/
СНІД, туберкульоз) і захворювань системи кро�
вообігу, новоутворень;

• високий рівень наркоманії, алкоголізму,
тютюнокуріння, токсикоманії;

• зниження народжуваності;
• підвищена смертність;
• катастрофічна демографічна ситуація;
— нераціональне споживання і забрудненість

зовнішнього довкілля;
— морально і фізично застаріла база медич�

ного устаткування;
— дефіцит бюджетного фінансування;
— низький рівень життя населення, що сприяє

поширенню небезпечних захворювань;
— неможливість виконання гарантій у сфері

охорони здоров’я;
— поширення шкідливих звичок і нездоро�

вого способу життя;
— розвиток нелегального ринку медичних

послуг.
Висновки. Таким чином, бачимо, що всього одна

проблема — брак фінансування галузі охорони здо�
ров’я — викликає велику кількість ризиків. Для
підвищення рівня охорони здоров’я і залучення до�
даткових фінансових джерел на ринок медичних
послуг украй необхідно співробітництво органів вла�
ди і бізнесу на підставі розробки спеціальних ме�
ханізмів взаємодії на основі корпоративної соціаль�
ної відповідальності, меценатства і добродійності,
моделей державно�приватного партнерства.

Головною метою реформи медичної сфери
згідно з Програмою економічних реформ на 2010–
2014 роки [10] є поліпшення здоров’я населення,
забезпечення рівного й справедливого доступу усіх
громадян до медичних послуг належної якості.

Тому пропонується комплекс заходів, упрова�
дження яких дозволить знизити ступінь впливу ри�
зиків та вивести систему охорони здоров’я на но�
вий якісний рівень розвитку. Для цього необхідно:

— підвищити якість медичних послуг;
— підвищити доступність медичних послуг;
— поліпшити ефективність фінансування;
— створити стимули для здорового способу

життя населення й здорових умов праці.
Індикаторами успіху в цьому випадку повин�

но стати:
— зниження загального коефіцієнта дитячої

смертності до 6,5 %;
— зниження коефіцієнта материнської смер�

тності до 13 %;
— зниження передчасної смертності на 25 %;
— зниження смертності від туберкульозу на

30 %;
— підвищення в загальній чисельності лікарів

частки лікарів загальної практики з 4 % до 8–10 %;
— скорочення частки домогосподарств, у

яких протягом року хто�небудь із членів при по�

требі не зміг одержати медичну допомогу, прид�
бати ліки й медичне приладдя (з 20 % у 2009 р. до
3 % у 2014 р.);

— скорочення частки тіньових платежів у
системі медичного обслуговування з 10–15 % до
5 %;

— запровадження механізмів багатоканаль�
ного фінансування медичної галузі, забезпечен�
ня керованого розвитку платних медичних послуг,
введення державного соціального медичного
страхування, впровадження схем державно�при�
ватного партнерства.

Перспективами подальших досліджень стане
розробка механізму державно�приватного парт�
нерства у сфері охорони здоров’я.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ
ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. У статті розглянута система стимулювання праці персоналу підприємства, її складові.
Визначені шляхи удосконалення системи матеріального стимулювання праці персоналу.

Ключові слова: персонал підприємства, система стимулювання праці, матеріальне стимулювання праці,
нематеріальне стимулювання праці, заробітна плата, соціальні виплати.

Summary. The system of stimulation of labour resourses at an enterprise, as also its components are considered
in the article. The ways of improvement of the system of financial stimulation of labour of personnel are certained.

Key words: personnel of enterprise, system of stimulation of labour, financial stimulation of labour, nonXmaterial
stimulation of labour, ettlings, social payments.

Постановка проблеми. Система стимулювання
праці відіграє велику роль в ефективному уп�
равлінні персоналом. Стан економіки та суспіль�
них відносин в Україні й, що не менш важливо,
стан розвитку самоусвідомлення її громадян є не�
стійким, складним. У цей період особливо важли�
во діяти ефективно у сфері управління персона�
лом підприємства. Ситуація постійно змінюється,
а відповідно повинні змінюватися й підходи до
вибору ефективних методів роботи з персоналом.
Тому дослідження формування системи стимулю�
вання, а саме матеріального стимулювання праці
персоналу, є проблемою актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В еко�
номічній літературі проблемам соціально�еконо�
мічних механізмів взагалі та мотивації, оцінки і
стимулювання персоналу зокрема приділялося
багато уваги. У роботах О. І. Амоші, Є. А. Бель�
тюкова, Б. В. Буркинського, А. І. Бутенка,
І. І. Грузнова, Б. Т. Кліяненка, О. Є. Кузьміна,
В. Р. Кучеренка, В. М. Лукашевича, С. В. Мочер�
ного, В. М. Нижника, В. І. Осипова, Й. М. Пет�
ровича, М. Г. Чумаченка розглянуто різні аспек�
ти даної проблеми. Незважаючи на значну кіль�
кість публікацій, питання стимулювання праці
персоналу комплексно не досліджене.

Метою статті є дослідження питання стиму�
лювання праці персоналу та виявлення шляхів
удосконалення системи матеріального стимулю�
вання праці працівників підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Систе�
му стимулювання праці персоналу як сукупність
методів та інструментів, за допомогою яких керів�
ництво підприємства впливає на найзагальніші мо�
тиви трудової діяльності працівників з метою досяг�
нення заданого результату діяльності підприємства,
необхідно розглядати з урахуванням взаємовпливу
особистісних цінностей керівників і робітників ок�
ремого структурного підрозділу підприємства.

У дослідженнях вітчизняних та зарубіжних
науковців у сфері управління персоналом система
стимулювання праці розглядається як загальний
набір важелів, які впливають на трудову мотива�
цію працівників і спрямовані на досягнення кон�
кретних показників діяльності підприємства. Але
не враховувалося, що ціннісні орієнтації та цілі
трудової діяльності керівників і робітників можуть
відрізнятися. Якщо цілі трудової діяльності —
виконання норм, отримання грошей — для кож�
ного працівника однакові, то особистісні цінності,
а отже, мотиви та стимули трудової діяльності
диференціюються за віком, рівнем самооцінки,
рівнем соціалізації об’єкта стимулювання. Крім
того, у багатьох дослідженнях поняття «стимулю�
вання праці» та «мотивація праці» подаються як
синоніми, що не зовсім коректно. Адже стимул —
це інструмент зовнішнього впливу, а мотив —
внутрішня готовність людини до праці, причина
трудової поведінки особистого характеру.

У науковій літературі немає однозначного
трактування термінів мотивування: мотив і сти�
мул, мотивація та стимулювання [1, с. 12].

Механізм мотивації спирається на вивчення
потреб, інтересів, особистих цілей співробітників
і можливостей їхньої інтеграції з цілями підпри�
ємства. Його суть полягає в активізації внутрішніх
мотивів працівника, спрямованих на самовира�
ження, творчість у праці, визнання заслуг, роз�
ширення самостійності й відповідальності, перс�
пективи кар’єри і професійного зростання, спів�
працю, партнерство, участь у власності.

Отже, має сенс відокремити поняття «осо�
бистісні цінності персоналу» як таке, що є осно�
вою мотивів трудової діяльності, формує ціннісні
орієнтації та відображає соціально�психологічні
особливості окремих працівників. Тобто розвиток
або коригування ціннісних орієнтацій відбуваєть�
ся при зіткненні особистісних цінностей, на які
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впливають особистісні стимули та загальновиз�
нані цінності. Загальновизнані цінності розгля�
даються як цінності, що склалися в суспільстві та
декларуються культурою підприємства.

Культура підприємства розглядається як си�
стема переконань, ділових принципів, норм по�
ведінки, традицій, символів, які склалися на
підприємстві в процесі його діяльності та прий�
маються більшістю працівників, а також узгоджу�
ють цінність орієнтації керівників і виконавців у
кожному структурному підрозділі підприємства.

Система стимулювання не може бути універ�
сальною для будь�якого колективу. Спираючись
на загальні принципи та критерії, система стиму�
лювання праці в окремій галузі або на конкрет�
ному підприємстві має свої унікальні відмінності,
які можуть принести підприємству конкурентні
переваги в реальних умовах функціонування.

Система стимулювання праці персоналу за
часом підлягає деяким змінам відповідно до ви�
мог сучасності та розвитку науки про управління
персоналом. Тому при її формуванні необхідно
враховувати вплив багатьох чинників зовнішньо�
го та внутрішнього середовища.

Різноманіття систем стимулювання поведін�
ки, їх схильність до змін зовнішніх і внутрішніх
чинників розвитку підприємства ставить зі всією
очевидністю питання про необхідність вміло, зі
знанням справи управляти розробкою, вдоскона�
ленням і використанням систем стимулювання.
Одним із важливих засобів такого управління є
класифікація систем стимулювання в рамках
єдиної системи, інтегрованої в загальну систему
управління підприємством. Класифікація дозво�
ляє розділити системи стимулювання на части�
ни, виходячи з певних критеріїв, виявити мож�
ливості кожної з них у стимулюванні поведінки і
побудувати на цій основі план дій з трансформації
систем в ефективні засоби формування потрібної
для підприємства поведінки працівників.

При розробці заходів удосконалення організації
праці на підприємстві найбільш доречним є підхід,
коли керівництвом одночасно розробляється та
взаємоузгоджується система мотивації персоналу як
стратегія організації праці та система стимулюван�
ня персоналу як тактика організації праці. Теорія
та практика накопичили різні підходи до вдоско�
налення систем мотивації та стимулювання праці�
вників. Практичне втілення системи мотивації та
стимулювання працівників обов’язково відбуваєть�
ся завдяки використанню широкого кола методів:
економічних, адміністративних, організаційно�ви�
робничих, морально�психологічних, соціальних,
склад яких наведено на рис. 1 [2, с. 47].

Кількість методів є великою, а спектр дії дуже
широкий, тому обсяг їхнього використання на
підприємствах обирається залежно від багатьох
чинників, найсуттєвішими з яких є: чисельність
і структура персоналу, організаційна культура,

Рис. 1. Класифікація і зміст методів мотивації
та стимулювання праці на підприємствах.

Джерело: [3, с. 47]

поточні результати господарської діяльності, етап
життєвого циклу підприємства [4, с. 48].

Матеріальні блага як у грошовій, так і в нату�
ральній формі завжди виступають активним сти�
мулом діяльності працівників. Цікавість до них у
працівників визначається вже тим, що за рахунок
цих благ в основному задовольняються не тільки
матеріальні, але і культурні, духовні потреби пра�
цівників та членів їх сімей. Звідси виникає не�
обхідність об’єднання системи матеріального сти�
мулювання з поведінкою працівників.

Нематеріальні блага в загальному вигляді мож�
на охарактеризувати як поліпшення умов роботи
на підприємстві, що створює у працівника моти�
вацію до певних позитивних дій, певної позитив�
ної поведінки, але, природно, створює лише у ви�
падках, якщо поліпшення роботи в свідомості у
працівників узгоджується з їх уявленнями про те,
які повинні бути робочі місця, режим праці і відпо�
чинку, участь працівників в управлінні виробниц�
твом, відносини між працівниками в колективі.
Оскільки поліпшення умов роботи на підприємстві
вимагає проведення різних організаційних, тех�
нічних, соціально�економічних, суспільних заходів,
то системи нематеріального стимулювання ґрунту�
ються (нерозривно зв’язані) з цими заходами.

Матеріальні системи можуть бути, у свою
чергу, розділені на три великі групи систем:

• системи, пов’язані з виплатою заробітної
плати;

• системи, засновані на соціальних виплатах,
пільгах та послугах;

• системи, засновані на доходах від власності.
Ставка в стимулюванні завжди робилася на

заробітну плату. За своєю питомою вагою у ви�
тратах на матеріальне стимулювання вона скла�
дала основну частину, і багато років головна ува�
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га приділялася розробці систем, що стимулюють
заробітну плату. Заробітна плата є основним за�
собом відтворення робочої сили, задоволення
матеріальних і культурних потреб працівника і
його сім’ї, була і залишається головним джере�
лом грошових доходів працівників, використо�
вується як важливий економічний стимул праці.

Згідно з Інструкцією зі статистики заробітної
плати, затвердженою наказом Державного коміте�
ту статистики України № 5 від 13.01.2004 р., до
заробітної плати належить основна заробітна пла�
та, додаткова заробітна плата, а також інші заохо�
чувальні та компенсаційні виплати [5, с. 6].

Стимулююча дія заробітної плати виявляєть�
ся через її організацію, відповідну побудову і
використання її підсистем: тарифної системи,
форм заробітної плати, преміальних систем. І у
зв’язку з цим чимале значення надається визна�
ченню принципів або загальних вимог до орга�
нізації заробітної плати.

Принципи з позиції стимулювання на основі
заробітної плати не тільки праці і її результатів,
але й поведінки.

1. Організація заробітної плати і побудова її
елементів повинні бути орієнтовані на такий
рівень оплати праці, яка б породжувала у праці�
вників зацікавленість не тільки у виконанні заз�
далегідь встановлених норм (а якщо це необхід�
но і їх перевиконанні), але й такій поведінці, яка
б відповідала досягненню цілей підприємства.

2. Заробітна плата не обов’язково повинна
бути пов’язана з конкретними результатами праці,
але і не повинна бути оплатою за посаду, за занят�
тя того або іншого робочого місця, за явку на
роботу, вона повинна залежати від виконання
працівником визначених для нього належних,
професійних функцій. Причому ці функції по�
винні бути представлені як сукупність норм і пра�
вил поведінки на робочому місці, виробничому
цеху і підприємстві, включаючи не тільки вико�
нання встановлених виробничих операцій, але і
виконання всіх тих робіт, які можуть виникнути.

3. Встановлення таких співвідношень в оп�
латі між працівниками різних професій і кваліфі�
кацій, що займають різні робочі місця за їх умо�
вами, значущістю і відповідальністю на підпри�
ємстві, які були б визнані працівниками як спра�
ведливі і правильно оцінені в системі розподілу
праці на підприємстві.

4. Виключення в оплаті праці всякої дискри�
мінації.

5. Безумовна, своєчасна виплата заробітної
плати в певних розмірах. Будь�які затримки з
виплатами заробітної плати підривають автори�
тет підприємства, погіршують до нього ставлен�
ня з боку працівників.

Соціальні виплати, пільги і послуги матері�
ального характеру, що надаються працівникам
підприємством, як правило, не розглядалися в

наший історії як стимули результатів праці і по�
ведінки працівників. У період же економічних
реформ 90�х років минулого сторіччя їх викори�
стання як засобів матеріальної підтримки пра�
цівників явно звузилося. Як говорить досвід за�
хідних країн, у розвитку соціальних виплат, пільг
і послуг матеріального характеру таїться чималий
стимул зростання продуктивності праці праців�
ників підприємств. Використання їх як система
стимулювання дозволяє в першу чергу впливати
на поведінку працівників.

Системи, засновані на соціальних виплатах,
пільгах та послугах. Надання послуг регламентуєть�
ся або колективними договорами (угодами) між
підприємцями і профспілками, або вони надають�
ся відповідно до рішень адміністрації підприємств.

За своєю суттю соціальні послуги підприєм�
ства є матеріальними благами в грошовій або
безгрошовій формі, які надаються з метою по�
ліпшення умов життя і роботи працівників дано�
го підприємства. Якщо говорити про грошову
форму, то це, наприклад, пенсії або оплата відпу�
сток. Якщо про безгрошову, то це, наприклад,
безкоштовний проїзд працівників у заводському
автотранспорті або безкоштовний обід на під�
приємстві. Путівки, квитки, напрями й інші до�
кументи, які використовуються при наданні со�
ціальних послуг, є лише підтвердженням права
особи на певні матеріальні блага.

Будь�які соціальні послуги є для працівника
додатковим доходом до його заробітної плати. Якби
таких послуг не було, то працівник за отримання
аналогічних матеріальних благ повинен був би за�
платити зі своєї кишені, зі своєї заробітної плати.
При їх наявності працівник економить на соціаль�
них послугах і може цю економію витратити на інші
свої цілі. Звідси зацікавленість працівника в со�
ціальних послугах, а отже, можливість їх викорис�
тання як стимул поліпшення тих або інших показ�
ників роботи, здійснення тих або інших дій.

Якби соціальні послуги не могли б викорис�
товуватися як реальний, дієвий стимул, то їх би
не застосовували на підприємстві. При всій мож�
ливій гуманності окремих з них, якщо від вико�
ристання соціальних послуг не буде ніякої со�
ціально�економічної вигоди підприємству, вони
не будуть застосовуватися.

Соціальні послуги, що надаються підприєм�
ствами, безперечно, можуть надавати активну дію
на загальну позитивну мотивацію працівників на
роботу і поведінку. Розвиток соціальних послуг на
підприємстві позитивно впливає на створення
хорошого мікроклімату на підприємстві, сприяє
формуванню єдиного соціально інтегрованого
колективу, у зв’язку з чим працівники починають
ототожнювати себе з підприємством. Цьому
сприяють практично всі соціальні послуги, особ�
ливо які впливають на настрої і відносини, що
об’єднують: безкоштовне культурне і спортивне
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обслуговування працівників, проведення суспіль�
них заходів на підприємстві, наприклад, вироб�
ничих свят, безкоштовні обіди, коли за обідніми
столами зустрічається весь колектив або його
підрозділи. У цьому ж напрямі діє колективний
відпочинок, організація самодіяльності.

Використовуються соціальні послуги і як
спеціальний, цілеспрямований засіб залучення і
закріплення певних кадрів. У цьому випадку мова
зазвичай іде про молодих фахівців і висококва�
ліфікованих робочих, соціальні послуги в окремих
випадках можуть використовуватися навіть для
посилення стимулюючої ролі заробітної плати. Річ
у тому, що розміри окремих соціальних послуг
визначаються в долях або відсотках до заробітної
плати працівників. Прикладом може служити на�
дання підприємствами додаткових пенсій своїм
працівникам, що залишили підприємство за віком
або з інших причин.

Соціальні виплати можуть бути пов’язані зі
стажем роботи працівника на даному під�
приємстві. Прикладом може служити надання
працівникам додаткових відпусток у зв’язку з
тривалістю їх стажу роботи.

Звідси перед підприємцями, адміністрацією
підприємства, колективом працівників й окреми�
ми працівниками завжди постає питання: що кра�
ще — підвищити заробітну плату або ввести со�
ціальні послуги, зменшивши нерідко можливе зро�
стання заробітної плати або залишивши його
навіть стабільним. Інакше кажучи, у такому разі
виникає питання про оптимізацію співвідношен�
ня витрат на зростання заробітної плати і збіль�
шення коштів на соціальні послуги. Відповісти на
це питання можна, лише знайшовши певні кри�
терії оптимізації. З одного боку, необхідно зважи�
ти співвідношення витрат на вагах інтересів сторін
і учасників трудових відносин, з іншого, зважити
співвідношення витрат на вагах того ефекту, який
може принести підвищення заробітної плати або
розширення соціальних послуг.

У першому випадку велике значення має точ�
не визначення адресності рішення питання про
витрату можливих засобів на збільшення матері�
альних благ працівників. У другому випадку вели�
ке значення має така конкретизація додаткових
матеріальних благ, яка могла б дозволити оціни�
ти, яку економічну вигоду можна отримати
підприємству від введення соціальної послуги.

Одним із методів забезпечення адресності
соціальних послуг підприємств та їх необхідної
конкретизації є класифікація соціальних послуг.
Можна виділити наступні основні види соціаль�
них послуг: професійна освіта; здобуття іншої
освіти; харчування; медичне обслуговування;
надання житла; надання фірмового одягу;
спортивне обслуговування; культурне обслугову�
вання; транспортне обслуговування; додаткова
відпустка; встановлення додаткової пенсії; мате�

ріальна допомога; отримання подарунків; надан�
ня відпочинку, його оплата.

Перераховані соціальні послуги, окрім мате�
ріальної допомоги й отримання подарунків, мо�
жуть бути або безкоштовними, або частково без�
коштовними, або надаватися на пільгових умо�
вах. І рішення цього питання стосовно кожної
конкретної послуги має принципове значення як
з погляду задоволення певних інтересів праців�
ників, а отже, стимулюючої сили соціальної по�
слуги, так і тих витрат, які зроблена послуга ви�
магає і того ефекту, який приносить.

Розвиток соціальних послуг на підприємствах
повинен стати одним із важливих напрямів їх
соціальної політики, що розглядається одночас�
но як засіб дії на працівників на користь досяг�
нення цілей підприємства. Соціальні послуги, які
використовуються як системи стимулювання,
здатні активно та цілеспрямовано впливати на
різні сторони поведінки працівників.

Системи, засновані на доходах від власності,
означають стимулювання поведінки працівників
на основі їх участі в розподілі доходу підприємства.

Розгляд проблеми зацікавленості працівників
у досягненні цілей підприємств, де вони зайняті,
завжди зв’язувався з можливим дозволом супе�
речності між працею і капіталом.

Створення за рахунок прибутку фондів під�
приємства: розвитку виробництва, соціально�
культурних заходів і матеріального заохочення, —
в усякому разі, за формою змінило відносини
підприємств з державою. Прибуток ділився між
ними, і хоча відрахування від прибутку до фондів
економічного стимулювання не були такі великі,
але на початку такий поворот в економічних
відносинах між державою і підприємствами
привів до активізації їх діяльності зі збільшення
маси прибутку. Було це не дивно, оскільки основ�
ним джерелом утворення фондів був надплано�
вий прибуток підприємств на момент їх переходу
на нову систему господарювання.

На підприємствах приватної і акціонерної влас�
ності винагорода за підсумками року практично не
виплачується, і практика зв’язку заробітної плати
працівників з кінцевими економічними результата�
ми роботи підприємств на основі розподілу між
ними частини прибутку відсутня. Більшість під�
приємців вважають, що тепер в цьому немає необ�
хідності. На підприємствах же акціонерної власності
функцію зв’язку особистих доходів працівників,
якщо вони є акціонерами, виконують дивіденди.
Приватники іноді вводять виплати за підсумками
року для незначних груп працівників. Ці виплати
близькі до заохочення за відданість фірмі.

У чому полягає основний сенс системи роз�
поділу частини прибутку між працівниками або
системи участі працівників у розподілі прибутку
у зв’язку з системою участі працівників в уп�
равлінні підприємством. Тут є дві сторони питан�
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ня: 1) визначення того прибутку, який буде роз�
поділений; 2) визначення, як, яким способом він
буде розподілений між працівниками.

Підприємці (їх представники) разом з представ�
ницьким органом працівників (колективу) визна�
чають ту частину прибутку, який розподілятиметь�
ся між працівниками. В умовах розвинених ринко�
вих країн прибуток підприємства є реально отри�
маний ним чистим доходом, що відображає еко�
номічні підсумки роботи. Визначення частини при�
бутку, що направляється на розподіл між працівни�
ками, — це визнання того, що працівники, персо�
нал, людський ресурс разом з іншими ресурсами ви�
робництва створили чистий дохід, і тому працівни�
кам належить певна частина цього доходу.

Тільки за такого підходу до господарювання
можна чекати відповідного відгуку від праців�
ників підприємства, усвідомлення того, що вони
мають пряме відношення до кінцевих економіч�
них результатів роботи підприємства.

Що стосується конкретної величини долі при�
бутку, що розподіляється між працівниками, то вона
може бути різною і залежати від різних чинників,
як, наприклад, від невідкладних заходів щодо мо�
дернізації виробництва, так і від його трудоміст�
кості. Всі ці чинники повинні бути предметом ре�
тельного розгляду менеджерами від імені власників
і представниками трудового колективу з тим, щоб
рішення було усвідомленим і могло бути визнане
колективом справедливим у даних умовах.

У цій логічній схемі і полягає стимулюван�
ня поведінки колективу в досягненні цілей
підприємства.

Прибуток між працівниками слід розподіля�
ти за внесками кожного в загальні результати
роботи, які можна виміряти річним заробітком
працівників.

Частину прибутку, що розподіляється, мож�
ливо віддавати представницьким органам трудо�
вого колективу з тим, щоб вони могли викорис�
товувати ці засоби на заохочення або матеріаль�
ну підтримку окремих досягнень працівників, які
можуть розцінюватися колективом як перспек�
тивні для досягнення цілей підприємства.

Висновки і перспективи подальших розвідок.
Формування і впровадження систем стимулюван�
ня поведінки працівників не є одномоментною
справою, це досить тривалий, розрахований не на
один рік, процес внесення істотних змін у систе�
ми стимулювання, що діють, поступової їх зміни.
Тому є доцільним розробка перспективного пла�
ну проведення такої роботи. План повинен ґрун�
туватися на ґрунтовному аналізі, по�перше, по�
треб у стимулюванні поведінки, по�друге, оцінці
необхідних засобів на впровадження систем. Ра�
зом з перспективним планом за кожною систе�
мою стимулювання поведінки, яка планується до
впровадження, повинні розроблятися свої плани
або заходи. Кожна система стимулювання повин�
на пройти оцінку ефективності.

Розробка і впровадження системи матеріаль�
ного стимулювання поведінки працівників, як
важливого напряму управління персоналом і в
цілому управління підприємством, — справа нова.
На його шляху потрібно вирішити багато питань:
виробити методи аналізу умов, в яких доцільно
використовувати такі системи; розробити спосо�
би оцінки економічної і соціальної ефективності
різних систем; визначити механізми взаємодії
систем стимулювання та цих систем з іншими
підсистемами управління на підприємстві.

Організація ефективної системи матеріально�
го та нематеріального стимулювання праці персо�
налу є важливим чинником розвитку підприємств
та отримання ними більш високих прибутків.
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Постановка проблеми. Становлення України
як держави з конкурентоспроможною економі�
кою можливе лише за умов опанування іннова�
ційного шляху розвитку. Це вимагає визначення
оптимальних напрямів, інституціонального скла�
ду та інфраструктури системи інноваційного роз�
витку перш за все у виробничій сфері, механізмів
їх реалізації, загалом, формування і реалізації
ефективної державної інноваційної політики.

Незважаючи на значну кількість робіт, при�
свячених інноваційному розвитку у промисло�
вості, питання вибору ефективних стратегій інно�
ваційного розвитку виробництва на сучасному
етапі є актуальними.

Метою статті є обґрунтування стратегії інно�
ваційного розвитку виробничого потенціалу
промислових підприємств, яка заснована на си�
стемній трансформації її об’єктів і більш склад�
них утворень, та умов її здійснення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розв’я�
занню однієї з найгостріших проблем сучасних
підприємств — формуванню ефективної системи
управління розвитком потенціалу підприємства,
забезпеченню дієвості цього механізму присвяче�
но численні наукові і професійні дослідження
відомих зарубіжних дослідників, таких як І. Ан�
соф, П. Друкер, Д. Клиланд, Б. Санто, Р. Уотер�
ман, Й. Шумпеттер, Дж. Л. Гібсон, Д. Іванцевич,
Х. Доннелі, Г. Мінцберг.

Значний внесок у розробку окремих аспектів
розвитку підприємства та концептуальних засад
управління процесами розвитку і функціонуван�
ня підприємств зробили російські та українські
науковці: А. В. Гриньов, С. М. Ілляшенко, О. А. Єро�
хіна, Л. Г. Мельник, О. І. Пушкар, В. С. Понама�
ренко, О. В. Раєвнєва, О. М. Тридід і інш.

Виклад основного матеріалу. Країни�лідери
досягли розвиненого стану за досить тривалий
час. Промисловість України його не має. Тому
необхідно знайти якісно нові рішення для подо�
лання великої різниці у ступенях розвитку цих
галузей. Для цього потрібне створення і введен�
ня в дію ефективної інноваційної системи, здат�

ної, інтегруючи ринковими механізмами всі на�
явні ресурси розвитку, забезпечувати гранично
високі темпи оновлюючого зростання в першу
чергу — у виробничій сфері. Це означає не зви�
чайне застосування інновацій, а перехід до інно�
ваційного принципу життя. Це головна стратегія
розвитку на сучасному етапі.

Обираючи таку стратегію і визначаючи на�
прями інноваційного розвитку виробничого по�
тенціалу промисловості, необхідно чітко уявляти
основні умови, в яких вона буде реалізуватися.
Інтеграція наукових підходів до стратегії розвит�
ку потенціалу промислового підприємства перед�
бачає комплексний підхід, який відповідає різно�
маніттю технічних, екологічних, економічних,
організаційних, соціальних, інноваційних, психо�
логічних, політичних, демографічних та інших
властивостей такого потенціалу.

Отже, для промислового підприємства страте�
гію розвитку потенціалу можна розглядати як фор�
мування всебічної системи знань про підприємство,
що втілюється в стратегічному наборі нормативно�
методичного, ресурсного і правового забезпечення.
Система знань є одним із найбільш важливих ре�
сурсів підприємства, а здатність отримувати, інтег�
рувати, накопичувати, зберігати та застосовувати
їх є найбільш важливим способом створення кон�
курентних переваг підприємства. Знання, одержані
в результаті специфічного досвіду фірми, є склад�
ними для імітації фірмами�послідовниками, оскіль�
ки для отримання схожих знань конкуренти по�
винні мати аналогічний досвід.

Система знань, якою володіє підприємство,
впливає на стратегію формування потенціалу та
характеризується нормативно�методичним, ресур�
сним і правовим забезпеченням. Нормативно�ме�
тодичне забезпечення втілюється у нормативній
базі, нормативних методах, документах, правилах,
термінології, нормах міжнародного характеру, що
визначають формування стратегії та забезпечують
ефективне функціонування промислового під�
приємства. Ресурсне забезпечення, необхідне для
фінансово�господарської діяльності, визначається
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матеріальними та нематеріальними ресурсами зов�
нішнього середовища. Правове забезпечення сис�
теми засновано на законодавчих і нормативних
актах щодо питань розробки, функціонування і
розвитку системи, що приймаються на державно�
му, регіональному, галузевому та інших ієрархіч�
них рівнях управління.

Стратегія розвитку потенціалу промислового
підприємства на підставі інновацій, упроваджен�
ня нових та інформаційних технологій орієнтує на
досягнення результатів ефективного виробництва
за рахунок економії ресурсів, їх раціонального
використання, зменшення питомої ваги витрат
ресурсів у виробництві на одиницю продукції з
урахуванням економічних, соціальних та інших
обмежень. Під результатом стратегії розвитку по�
тенціалу промислового підприємства слід розумі�
ти досягнення ефекту, який виступає у формі ви�
бору найбільш оптимального напрямку розвитку
підприємства з альтернативних варіантів. Показ�
ники ефекту реалізації стратегії розвитку потен�
ціалу промислового підприємства формуються під
впливом синергійного ефекту та є абсолютними
величинами. Ефективність стратегії розвитку по�
тенціалу промислового підприємства характеризує
співвідношення досягнутого ефекту і здійснених
витрат. Ефект від реалізації стратегії розвитку по�
тенціалу промислового підприємства є результа�
том оцінки діяльності промислового підприємства
за показниками ресурсозбереження в умовах об�
меження природних ресурсів та подорожчання
виробничих запасів і трудових ресурсів.

У зв’язку з цим отримання потрібних резуль�
татів розвитку промисловості вимагає створення
найбільш досконалої, пристосованої до особливо�
стей країни загальнонаціональної системи іннова�
ційного розвитку, інтегрованої у світову мережу.

Дослідження динаміки промислового вироб�
ництва України протягом 2010 року свідчить про

поступове його відновлення після кризового па�
діння. На користь початку післякризового віднов�
лення вітчизняної промисловості свідчать на�
ступні позитивні чинники.

Сприятлива кон’юнктура цін на основну екс�
портну продукцію України, що утворилася в ре�
зультаті виходу світового господарства зі стану
кризи. Зокрема, підвищувалися ціни на сталь на
світових товарних ринках у зв’язку зі зростанням
попиту на тлі погіршення конкурентоспромож�
ності продукції європейських постачальників че�
рез зростання курсу євро до долара США [1, c. 67].

Крім того, пожвавлення внутрішнього рин�
ку споживання металопрокату також позитивно
позначилось на утриманні обсягів металургійно�
го виробництва України на високому рівні. Так,
за даними Української гірничо�металургійної
компанії, внутрішнє споживання металопродукції
за 2010 р. зросло на 36,6 % до відповідного періоду
2009 р. У галузевому розрізі 25,5 % металопро�
дукції було поставлено у трубну галузь, 16,8 % —
у машинобудівну галузь [2].

Відновлення позитивної динаміки світового
ринку, у тому числі ринків країн СНД, сприяло
подальшому розвитку вітчизняного машинобуду�
вання. Позитивна динаміка галузі, що тривала з
початку 2010 р., визначилася збільшенням обсягів
експорту машинобудівної продукції за всіма ос�
новними товарними підгрупами. Зокрема, відбу�
лося зростання експорту наземних транспортних
засобів удвічі, насамперед за рахунок поставки
самоскидів КрАЗ до Росії. Корпорація «Богдан»
у січні�червні 2010 р. збільшила обсяги виробниц�
тва автобусів і тролейбусів у 2,7 раза [3].

Додатковим фактором позитивної динаміки
галузі є підготовка до Євро�2012, у рамках якої
було укладено угоду між урядом і Львівським
автобусним заводом щодо виробництва автобусів
і тролейбусів.

Рис. 1. Темпи приросту (зниження) промислової продукції за видами економічної діяльності у 2010–2011 роках.
Джерело: Державний комітет статистики [4]
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Водночас темпи відновлення промисловості
є задовільними лише порівняно із кризовим ро�
ком, у якому обсяги виробництва суттєво скоро�
тилися. Наразі лише машинобудування є єдиною
галуззю, де рівень виробництва вже досяг рівня
кінця 2006 р. Водночас рівень металургійного
виробництва становить 77 % від рівня кінця
2006 р., добувної промисловості — 85 %, промис�
лового виробництва у цілому — 84 % [5, с. 105].

Ризики для розвитку економіки України по�
в’язані із загостренням внутрішніх дисбалансів,
серед яких виділимо наступні.

Сировинний характер промислового вироб�
ництва, що демонструється випереджаючим зро�
станням темпів збільшення обсягів валової дода�
ної вартості (ВДВ) у добувній промисловості по�
рівняно з переробною. Так, у І півріччі 2010 р.
темпи приросту обсягів ВДВ у добувній промис�
ловості склали 166,6 %, тоді як у переробній про�
мисловості цей показник становив 125,9 % [6].

Неоптимальна та диспропорційна структура
промисловості України з переважанням у ній експор�
тно орієнтованих виробництв і недостатнім викори�
станням потенціалу внутрішнього ринку. Частка
експортованих промислових товарів у загальному
експорті товарів у І півріччі 2010 р. становила 86,6 %,
тоді як для імпорту цей показник дорівнював 94,4 %.
Зважаючи на те, що Україна є потужним виробни�
ком металургійної продукції, факт імпортування нею
у І півріччі 2010 р. чорних металів на суму 1,1 млрд.
дол. США та виробів з них на суму 503 млн. дол.
США свідчить про неспроможність вітчизняних
виробників задовольнити внутрішній попит на ме�
талургійну продукцію та їх надмірну зорієнтованість
на зовнішні ринки [7, c. 107].

Такий стан робить економічну систему Украї�
ни дуже чутливою до зміни балансу попиту та про�
позиції на світових ринках, а також до зміни світо�
вої кон’юнктури цін на основні складові українсь�
кого експорту промислових товарів, як це проде�
монструвала світова фінансово�економічна криза
2008–2009 рр. За таких умов непевність динаміки
зовнішньоекономічної кон’юнктури створює значні
перешкоди збереженню активного зростання об�
сягів експорту. Враховуючи значну залежність еко�
номічної динаміки від зовнішніх чинників, це зас�
відчує необхідність здійснення інноваційних пере�
творень, що підвищують конкурентоспроможність
промислового потенціалу підприємств.

Значний ступінь зношеності основних фон�
дів свідчить про переважне використання у про�
мисловості застарілих, неефективних і ресурсо�
ємних засобів виробництва, що негативним чи�
ном впливає на конкурентоспроможність про�
мислової продукції українського виробництва на
внутрішньому та зовнішніх ринках та обмежує ре�
алізацію потенціалу промисловості.

У зовнішній торгівлі виробничий потенціал
промисловості України був задіяним у найбільш

повному обсязі в 2008 р., коли експорт промисло�
вих товарів сягнув 59,1 млрд. дол. США, що скла�
дає 88,3 % від загального обсягу товарного експор�
ту України. При цьому частка добувної промисло�
вості в експорті промислових товарів склала 7,0
млрд. дол. США (11,8 %), переробної — 52,1 млрд.
дол. США (88,2 %) [8]. Реалізація виробничого
потенціалу промислового виробництва залежить від
стану інвестування промисловості. Фінансово�еко�
номічна криза в Україні призвела до згортання інве�
стиційної активності та звуження усіх джерел фінан�
сування промислового сектора. Зменшилися інве�
стиції за рахунок власних коштів підприємств, по�
гіршилися умови фінансування підприємств за ра�
хунок залучених і кредитних ресурсів, недостатнім
є бюджетне і муніципальне фінансування. Зни�
жується рівень інвестування основного капіталу по
відношенню до ВВП, що вважається індикатором
інвестиційної безпеки держави.

У липні 2011 р. випуск промислової продукції
зріс як до попереднього місяця (на 2,2 %), так і
до липня 2010 р. (на 8,7 %). За підсумками січня�
липня п. р., приріст промислового виробництва
становив 8,7 %. Збільшення виробництва про�
дукції спостерігалось у більшості основних видів
промислової діяльності [9].

Рис. 2. Індекси промислової продукції у 2010–2011 роках.
Джерело: Державний комітет статистики України [10]

У добувній промисловості у січні�липні
2011 р. обсяг виробництва продукції зріс на 5,9 %,
у т. ч. у добуванні металевих руд — на 1,9 %,кам’я�
ного вугілля — на 12,5 %. Поряд із цим спосте�
рігалося скорочення випуску продукції в добу�
ванні вуглеводнів (на 3,8 %) [11].

У переробній промисловості порівняно з
січнем�липнем 2010 р. приріст промислової про�
дукції становив 9,8 %. На підприємствах із вироб�
ництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових
виробів у січні�липні 2011 р. спостерігалося зни�
ження обсягів продукції на 3,2 %, у т. ч. у вироб�
ництві напоїв — на 9,2 %, кондитерській, молочній
та тютюновій промисловості — відповідно на
5,4 %, 5,9 % та 11,4 %. Разом із цим одержано
приріст продукції у м’ясній промисловості (8,5 %),
переробленні й консервуванні овочів і фруктів
(5,8 %), виробництві олії та жирів (1,1 %) [12].

У легкій промисловості проти січня�липня
2010 р. випуск продукції збільшився на 11,4 %, у т. ч.
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у текстильному виробництві — на 13,8 %, вироб�
ництві одягу, хутра та виробів із хутра та шкіри, ви�
робів зі шкіри та інших матеріалів — на 10,3 % [13].

На підприємствах з виробництва продуктів
нафтоперероблення у липні 2011 р. проти відпо�
відного місяця попереднього року спостерігало�
ся суттєве скорочення випуску продукції на
20,9 % (у червні п. р. — збільшення на 28,2 %), як
результат, за підсумками січня�липня 2011 р., по�
глибився спад виробництва продукції і становив
11,4 % проти 9,5 % у січні�червні п. р. У вироб�
ництві коксу порівняно з січнем�липнем 2010 р.
отримано приріст продукції 5,9 % [14].

У хімічній та нафтохімічній промисловості
проти січня�липня 2010 р. приріст продукції ста�
новив 19,1 %, у т. ч. на підприємствах з виробниц�
тва основної хімічної продукції — 41,9 %, фарма�
цевтичної продукції — 2,7 %, мила та миючих за�
собів, засобів для чищення та полірування, пар�
фумерних і косметичних засобів — 2,5 %, лаків та
фарб — 0,4 %, пластмасових виробів — 6,2 %.
Водночас зниження випуску продукції спостеріга�
лось у виробництві гумових виробів (на 8,5 %) [15].

На підприємствах із виробництва іншої не�
металевої мінеральної продукції, за підсумками
січня�липня 2011 р., випуск продукції зріс на
13,2 % (у січні�червні п. р. — на 15,3 %), у т. ч. у
виробництві скла та виробів зі скла на 19,3 %,
цегли, черепиці та інших будівельних виробів із
випаленої глини — на 15,3 %, виробів із бетону,
гіпсу та цементу — на 14,8 %, цементу, вапна та
гіпсових сумішей — на 7,1 % [16].

У металургійному виробництві та виробництві
готових металевих виробів у січні�липні 2011 р. ви�
пуск продукції збільшився на 11,4 %, у т. ч. у ви�
робництві чавуну, сталі та феросплавів — на 8,5 %,
труб — на 37,2 %, інших видів первинного оброб�
лення сталі — на 11,6 %, кольорових металів — на
3,7 %, готових металевих виробів — на 16,1 % [17].

Проти січня�липня 2010 р. виплавка чавуну
зросла на 698 тис. т, напівфабрикатів, отрима�
них безперервним литтям, — на 1,6 млн. т, ви�
пуск готового прокату — на 1,5 млн. т, труб і
профілів пустотілих з металів чорних — на 395
тис. т. Водночас виплавка сталі без напівфабри�
катів, отриманих безперервним литтям, зменши�
лась на 79,2 тис. т [18].

У машинобудуванні, за підсумками 7 місяців
2011 р., виробництво продукції зросло на 20,5 %,
у т. ч. на підприємствах з випуску залізничного ру�
хомого складу — на 37,4 %, автомобільного транс�
порту — на 35,0 %, машин та устаткування для
сільського та лісового господарства — на 30,2 %,
для добувної промисловості й будівництва — на
25,4 %, електричних машин та устатковання — на
18,6 %, апаратури для радіо, телебачення та зв’яз�
ку — на 1,8 %. Поряд із цим у виробництві машин
та устаткування для металургії спостерігалось
зменшення обсягів продукції на 7,0 % [19].

Таким чином, промислові підприємства по�
чинають виходити на докризовий рівень, але з
тими ж проблемами та недоліками. Частка про�
мислових підприємств, що впроваджували інно�
вації у 2009, становили лише 10,7 %, а у 2010
11,5 %, на тлі здороження енергоносіїв та недо�
статності ресурсів подібна ситуація у майбутньо�
му може призвести до подальшого заглиблення
промислових підприємств у кризу.

У процесі формування ринкової моделі еко�
номіки пріоритетна увага повинна бути приділе�
на модернізації, реконструкції і розвитку вироб�
ництва на новій технічній основі, активізації
інноваційної діяльності з втілення результатів
науково�технічних розробок у виробництво, ство�
ренню нових технологічних процесів і перебудові
на сучасній науково�технічній основі всіх галу�
зей матеріального виробництва та сфери обслу�
говування. Інтеграція науково�технічної сфери в
процеси економічного і соціального розвитку сус�
пільства означає формування системи інститутів,
які створюють могутні стимули для генерування
стійкого потоку ефективних нововведень, здатних
утворювати нові ринки наукомісткої продукції,
що забезпечує платоспроможний попит.

Формування національної інноваційної мо�
делі розвитку виробничого потенціалу насампе�
ред передбачає:

1) удосконалення управління інноваціями і
приведення його до рівня, порівнянного з між�
народним;

2) розвиток механізмів, що адаптують до ук�
раїнських економічних умов світовий досвід
організації і фінансування високоризикових інно�
ваційних проектів (лізинг, страхування інвес�
тицій, венчурне фінансування та ін.);

3) налагодження мережі інформаційних по�
слуг, інжинірингу, стандартизації та сертифікації
технологічних процесів;

4) протекціонізм інновацій через механізми
митних тарифів, податків, кредитів, страхування,
тендерів на закупівлю техніки і технологій для
державних потреб.

Доцільно відмітити, що на нинішній момент
на більшості промислових підприємств спосте�
рігається недозавантаження виробничих потуж�
ностей, а отже, в основному недовикористання
їхнього виробничого потенціалу.

Кожне підприємство повинне прагнути досяг�
ти високого рівня виробничого потенціалу, який
відповідає умовам самостійного розв’язання ос�
новних проблем, пов’язаних з переходом у новий
напрямок діяльності, та може забезпечити по�
трібний саморозвиток у процесі виконання робіт.

До основних принципів політики відносно
інноваційного розвитку промисловості слід відне�
сти: орієнтація економічного розвитку промисло�
вості на інноваційний шлях; визначення найбільш
актуальних пріоритетів інноваційного розвитку
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промислового комплексу; формування норматив�
но�правової бази щодо посилення стимулювання
розвитку мережі технологічних інкубаторів, техно�
парків, технополісів тощо; створення умов для
розвитку та використання вітчизняного науково�
технічного та інноваційного потенціалу; взаємодія
науки, освіти, виробництва та фінансово�кредит�
ної сфери у розвитку інноваційної діяльності;
здійснення заходів щодо формування та підтрим�
ки функціонування міжнародної науково�техноло�
гічної кооперації; трансфер технологій, захист
сучасної вітчизняної продукції на внутрішньому
ринку та подальше просування на зовнішній ри�
нок; формування більш сприятливої кредитної,
податкової і митної політики у сфері інноваційної
діяльності промислового комплексу країни; роз�
виток інноваційної інфраструктури; підготовка
висококваліфікованих робочих кадрів; формуван�
ня системи захисту прав інтелектуальної власності
держави, юридичних та фізичних осіб.

З метою впровадження у виробництво ре�
зультатів інноваційних наукових і науково�до�
слідних розробок як пріоритетної складової стра�
тегії підвищення конкурентоспроможності еко�
номіки необхідно: удосконалити умови іннова�
ційної діяльності, опрацювати механізм держав�
ного замовлення на впровадження пріоритетних
інновацій у виробництво; розвивати інноваційні
структури (технопарки, технополіси, технологічні
інкубатори, венчурні фірми); створити інститути
трансферу технологій з науково�технічного сек�
тора в промисловість; створити умови щодо роз�
витку процесів розповсюдження технологій з
метою технологічного переоснащення виробниц�
тва; розширити прошарок ефективних власників
за рахунок вдосконалення правової основи пра�
возастосовної практики банкрутства тощо.

Висновки та песпективи вирішення питання. Для
вітчизняної економіки інновації та інноваційний
розвиток є рушійною силою, яка спроможна забез�
печити економічну незалежність України, подола�
ти розрив з розвиненими державами. Інноваційний
розвиток забезпечуватиме впровадження нових тех�
нологій, передової техніки на діючих виробничих
потужностях реального сектора економіки за раху�
нок техніко�технологічного переоснащення, особ�
ливо у паливно�енергетичному комплексі, мета�
лургії та обробленні металу, машинобудуванні.
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МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Анотація. У статті розглянуто моделі та методи управління запасами на підприємстві, обгрунтовано
вибір моделі з фіксованою періодичністю замовлення запасу.

Ключові слова: моделі управління запасами, запас, логістика, оптимізація.

Summary. In the article, the models and the methods of the inventory management at an enterprises. The choice
of model with a fixed periodicity stocks is are considered justified.

Key words: case supplies frames, stocked, logistic, optimization.

Постановка проблеми. В умовах ринкової еко�
номіки стає актуальним питання організації опе�
ративного контролю та управління запасами ма�
теріальних ресурсів на підприємстві. Вирішенню
цієї проблеми певною мірою сприяє впровадження
автоматизованих систем управління підпри�
ємствами, які дозволяють налагодити облік руху
матеріальних ресурсів. Тема управління запасами
з другої половини 1920 років ХХ століття постійно
викликає практичний інтерес. До початку розвит�
ку професійної логістики в 1970 роках у цій сфері
діяльності були детально опрацьовані та стали
класичними методики управління запасами. Перш
за все, ці розробки велися в математичному плані.
Логістика дозволила значно розширити розумін�
ня процесу управління запасами [1, c. 237].

Результатом розв’язання задачі з оперативного
контролю за запасами є отримання інформації про
фактичну наявність запасів на складах підприємства
та ступінь їх відповідності встановленим нормам. Це
дозволяє здійснювати безперервний контроль за їх
величиною, вчасно й оперативно виявляти зна�
чимість зайвих залишків або дефіциту за окремими
позиціями, який може порушити організацію безпе�
ребійності функціонування споживача.

За відсутності науково обгрунтованого підхо�
ду в розрахунках величини запасів на підприєм�
ствах і наявності не в повній мірі прийнятних для
ринкових умов методик управління запасами
спостерігається тенденція до економічно необ�
грунтованого зростання запасів на підприємствах.
Це веде до невиправданого збільшення витрат на
утримання запасів, відволікання вільних грошо�
вих коштів з реального сектора економіки, зни�
ження рентабельності торгової діяльності і як
наслідок — зниження національного доходу.

Таким чином, існує потреба у розробці об�
грунтованого, формалізованого підходу до управ�
ління запасами і, зокрема, планування в умовах
впливу факторів ринкового середовища, а також
гнучкої системи управління запасами, яка має
можливість адаптації до мінливих умов ринку.

На практиці розроблено безліч методів, прийо�
мів і стратегій управління запасами. Вибір їх зале�
жить від особливостей виробництва, складу вико�
ристовуваних показників для цілей управління,
характеру взаємодії з постачальниками матеріаль�
них ресурсів, організації збуту готової продукції,
наявності кваліфікованих фахівців у галузі управ�
ління, їх технічної оснащеності. Таким чином, вибір
моделі з фіксованою періодичністю замовлення є
актуальною темою на сьогоднішній день.

Аналіз досліджень і публікацій, в яких вивчаєтьQ
ся зазначена проблема, істотно збільшується з кож�
ним роком. Тільки за останнє десятиліття опуб�
ліковано безліч підручників, навчальних посіб�
ників, керівництв та інструкцій з управління за�
пасами. Значний внесок у розвиток управління
запасами внесли М. Р. Ліндерсон, Р. Б. Чейз,
Р. Дж. Картер, М. Крістофер, Дж. Купер. У Росії
вийшло кілька професійних публікацій, присвяче�
них проблемі виключно управління запасами. Їх
авторами є А. М. Зевакова, В. В. Петрова, Р. А. Ра�
діонова, А. Р. Радіонова, Ю. І. Рижикова, О. М. Га�
джинський, К. В. Інютіна, В. С. Лукінський.

Метою статті є вибір оптимальної стратегії
управління запасами на підприємстві в умовах
невизначеності та обґрунтування необхідності
певного методу.

Основний матеріал дослідження. У сучасному
світі, де переважають ринкові відносини, важли�
вими факторами для кожної організації є мож�
ливість виробляти і реалізовувати свою продукцію
за високими вимогами, що висуваються до якості,
ціни та сервісного обслуговування [2, c. 151].

Прикладний характер логістики дозволяє вирі�
шувати конкретні завдання, пов’язані із закупівля�
ми, виробництвом, продажним обслуговуванням
продукції. Основні логістичні моделі, що існують
нині, розроблені та удосконалені як зарубіжними,
так і російськими вченими, мають певну тенденцію
зміни спрямованості вирішення поставлених зав�
дань. Так, активне внесення фінансової складової
в методологічну базу логістики дозволяє визначити
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мінімальні витрати за наявності багатьох обмежень,
здійснювати планування логістичних потоків з ура�
хуванням фактора інфляції та тимчасової вартості
грошових коштів і використовувати ці властивості
фінансів при розрахунку основних показників ло�
гістичної системи.

У свою чергу, фінансові кошти, взаємодіючи
з матеріальними потоками, управління якими
здійснюється на основі застосування певних мо�
делей і методів, обраних підприємством в якості
основних у силу умов, що склалися на ринку,
специфіки діяльності, можливості регулювання
процесів з оптимальної у всіх відносинах позиції,
також є керованим ланкою і повинні підкоряти�
ся загальним законам логістичної системи.

Для більшості промислових підприємств ос�
новними напрямами витрат є матеріально�тех�
нічне забезпечення та виплати грошей персона�
лу. По мірі розвитку технологій витрати на пра�
цю мають тенденцію до істотного скорочення [3,
c. 85]. Тому зниження витрат, пов’язаних з ма�
теріально�технічним забезпеченням, розгляда�
ється як одна з найбільш перспективних галу�
зей отримання економії.

Створювані на різних підприємствах запаси
служать в першу чергу для того, щоб вирівнювати
різну інтенсивність взаємодіючих матеріальних
потоків, а також для зниження впливу на підпри�
ємство випадкових факторів, що призводять до
збоїв у постачанні. Тому наявність запасів перед�
бачає певні витрати за їх формування й зміст.

Одним з основних напрямів досягнення еко�
номії в галузі матеріально�технічного забезпечен�
ня є скорочення витрат, пов’язаних із запасами
шляхом вироблення політики управління запаса�
ми, що являє собою структуру правил визначення
моменту й обсягу закупівлі. У рамках політики
управління запасами формуються плани поставок,
що встановлюють, у які моменти часу і на які
обсяги слід виробляти поповнення запасів.

До простих моделей управління запасами
належать: однопродуктова статична модель, од�
нопродуктова статична модель, яка допускає де�
фіцит, модель з поступовим поповненням за�
пасів, модель з поступовим поповненням за�
пасів, що допускає дефіцит.

Модель управління запасами найпростішого
типу характеризується трьома властивостями:
постійним у часі попитом, миттєвим поповнен�
ням запасу, відсутністю дефіциту. У реальних
умовах найпростіші моделі управління запасами
зустрічаються рідко, тому що розуміють, що по�
треба в збережених виробах відома і постійна. На
практиці в більшості випадків потреба є змінною
величиною, змінюючись щодня, тому такі моделі
не пристосовані до реальних умов.

У зв’язку з цим необхідно мати і підтримува�
ти так званий резервний запас, забезпечуючи
певний рівень захисту від дефіциту виробів.

Отже, визначення точного рівня необхідних
резервних запасів залежить від трьох чинників, а
саме:

1. Можливість коливання термінів відновлен�
ня рівня запасів.

2. Коливання попиту на відповідні товари
протягом терміну реалізації замовлення.

3. Реалізованої даною компанією стратегії об�
слуговування замовників.

Але в цих моделях передбачалося, що потреба
в запасі, розмір замовлення, час виконання замов�
лення і затримки постачання — величини постійні.
Модифікація основних моделей дозволяє викори�
стовувати їх в умовах нестабільного споживання.

Теорія ймовірностей дозволяє значно розши�
рити апарат розрахунку параметрів класичних
моделей. В управлінні запасами імовірнісні зміни
можливі як з боку вхідного, так і з боку вихідного
матеріального потоку. Припустимо, що потреба в
запасі змінюється відповідно до нормального за�
кону розподілу ймовірності. Тоді випадкова вели�
чина X�обсяг потреби в запасі. Математичне спо�
дівання випадкової величини — середня потреба
в запасі, як зображено на рисунку 1. Отже, справа
на графіку зображена область ризику дефіциту
запасу, який виникає при задоволенні потреби, що
перевищує прогнозовану середню величину попи�
ту. При перевищенні середнього обсягу потреби в
запасах формуються витрати дефіциту. Зліва зоб�
ражена область ризику надлишку запасу, який на�
копичується при об’ємі необхідності.

Рис. 1. Потреба в запасі як у випадковій величині

Використання теорії ймовірностей дозволяє
говорити про роботу моделей у так званих умо�
вах невизначеності.

За умови, що відомий обсяг потреби у запасі на
заданий період виконання заказу та його стандартне
відхилення, страховий запас розраховується:

Z = z*q, (1)

де Z — обсяг страхового запасу, z — число стан�
дартних відхилень, q — стандартне відхилення
потреби в період виконання замовлення.
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Найбільш складною з математичної точки
зору є модель, в якій попит описується за допо�
могою імовірнісних нестаціонарних розподілів.
Перевагою цієї моделі є найбільш точне відобра�
ження характеру попиту. Імовірнісний попит
може бути стаціонарним, коли щільність імовір�
ності попиту не змінюється в часі, і нестаціонар�
ним, де функція щільності ймовірності змінюєть�
ся в залежності від часу.

Імовірнісні моделі управління запасами ґрун�
туються на двох основних стратегіях управління
запасами.

До першої стратегії належить модель з фіксо�
ваним розміром замовлення і рівнем обслугову�
вання, до другої — модель з фіксованою періо�
дичністю замовлення та рівнем обслуговування.

Модель з фіксованим розміром замовлення і
рівнем обслуговування відстежує рівень запасу
безперервно, як показано на рисунку 2. Небез�
пека вичерпання запасу виникає тільки протягом
часу виконання замовлення.

При розробці складних економічних систем
можна використовувати численні пакети приклад�
них програм, які дозволяють реалізовувати різні
математичні моделі реальних економічних процесів.

Оскільки імовірнісні моделі управління запа�
сами ґрунтуються на двох основних стратегіях уп�
равління запасами, розглянемо другу модель з
фіксованою періодичністю замовлення і рівнем
обслуговування, показану на рисунку 3.

Рис. 2. Діапазон відхилень потреби в моделі
з фіксованим розміром замовлення

Протягом періоду можливі коливання попиту.
Величина резервного запасу залежить від

необхідного рівня обслуговування. Обсяг партії
замовлення Q обчислюється за формулою:

SO
Q

c

2
= , (2)

де Q — обсяг партії закупівлі; S — потреба в ма�
теріалах або готовій продукції за період; О —
постійні витрати, пов’язані з виконанням одного
замовлення; с — витрати на зберігання одиниці
запасів за період.

Потім встановлюється точка замовлення, яка
враховує очікувану потребу протягом заготівель�
ного періоду, плюс резервний запас, який визна�
чається необхідним рівнем обслуговування.

Точка замовлення обчислюється таким чином:

S = λθ + zOλθ. (3)

За вхідними даними, відомими за аналізова�
ний період, обчислимо обсяг партії, точку замов�
лення для моделі з фіксованим розміром замов�
лення і рівнем обслуговування.

Рис. 3. Імовірнісна модель з фіксованою періодичністю
замовлення

Модель з фіксованою періодичністю припус�
кає, що розміри замовлень різні для різних
циклів. Таким чином, розмір запасу регулюється
за рахунок зміни обсягу партії. Відновлення ж
замовлення визначається часом. Отже, модель з
фіксованою періодичністю повинна мати захист
від вичерпання запасів, резервний запас, не
тільки на час виконання замовлення, але і на весь
наступний циклу замовлення.

Вказана модель передбачає розрахунок мак�
симального рівня запасів. Вона може використо�
вуватися без урахування витрат на зберігання і
формування замовлення і не ґрунтуючись на мо�
делі оптимального розміру замовлення. Розмір за�
мовлення товару визначається як різниця між роз�
рахованим максимальним рівнем запасу та фак�
тичною величиною запасів на момент перевірки
товару на складі. При цьому перевірка наявності
запасів здійснюється через рівні проміжки часу.

Обсяг замовлення буде визначатися за такою
схемою:

Q = A + C – L, (4)

де Q — oбсяг замовлення, A — очікуваний попит
протягом циклу замовлення і заготівельного пе�
ріоду, С — резервний запас, L — готівковий запас
у момент подачі заявки.

Значення для різних моделей відрізняються. Це
обумовлюється тим, що модель з фіксованою пері�
одичністю повинна мати захист від вичерпання за�
пасів. Що забезпечить безперервну подачу продукції,
і виключить вірогідність простою виробництва.

Раціональне управління запасами передбачає
створення такого їх рівня, який би забезпечував
безперебійність виробничого процесу при мі�
німальних витратах на їх утримання [4, с. 164].
Тобто поповнення запасів повинно здійснювати�
ся до тих пір, доки ефект зниження ризику пере�
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ривання виробничого і торгового процесу через
відсутність запасів перевищує витрати на утри�
мання додаткової одиниці запасу.

Забезпечення ефективної безперебійної робо�
ти торгового підприємства — дуже складний про�
цес, в якому повинні бути враховані багато фак�
торів. Особливо, якщо компанія оперує великим
асортиментом, співпрацює із сотнями постачаль�
ників і використовує складний алгоритм плануван�
ня. Для ринку торгівлі, в принципі, характерний ви�
сокий рівень конкуренції, який зобов’язує покра�
щувати бізнес�процеси, підвищувати ефективність
і максимально враховувати індивідуальні особли�
вості кожного клієнта. Для торгових компаній на�
прямком покращення процесів, що дає максималь�
ну економічну віддачу, є оптимізація закупівель.

У зв’язку зі специфікою діяльності велика
частина фінансових засобів торгової організації
зосереджена в запасах, тому ефективне управлін�
ня складом для них є першочерговим завданням.

Таким чином, для розглянутого підприємства
доцільніше використовувати модель з фіксованою
періодичністю замовлення.

У такій системі замовлення продукції буде
відбуватися і надходити на склад через рівні про�
міжки часу, а розмір запасу буде регулюватися за
рахунок зміни обсягу партії. При кожному надхо�
дженні чергової партії запас поповнюється до пев�
ного максимального рівня. Регулюючими парамет�
рами системи з фіксованою періодичністю замов�
лення буде максимальний рівень, до якого здійс�
нюється поповнення запасів, і інтервал між двома
замовленнями або черговими надходженнями
партій. Грунтуючись на дані видатків споживання
продукції в попередньому періоді, підприємство
зможе чітко розрахувати передбачувані витрати на
замовлення продукції, що забезпечить прогнозо�
ваність витрат підприємства [5, c. 385]. Управлін�
ня товарними запасами забезпечить підтримку їх
величини на такому рівні, який дозволить забез�
печити безперебійну торгівлю кожною позицією
при мінімальних накладних витратах.

Модель з фіксованим розміром замовлення
менш пристосована під таке підприємство, тому
що в ній необхідно робити замовлення на певну
кількість матеріалу, але при непередбаченому
інтенсивному споживанні матеріалів виникає не�
безпека витрачення запасу до настання чергово�
го моменту замовлення. Тому таку систему до�
цільно застосовувати при рівномірній витраті за�
пасів, але не на цьому підприємстві.

Оскільки на підприємстві розміри замовлень
різні для різних циклів і розмір запасу регулюєть�
ся за рахунок зміни обсягу партії, нам необхід�
ний захист від вичерпання запасів не тільки на

час виконання замовлення, але і на весь наступ�
ний цикл замовлення, що забезпечує саме модель
з фіксованою періодичністю замовлення і рівнем
обслуговування.

Висновки. У статті розглянуто моделі та мето�
ди управління запасами на підприємстві в умовах
невизначеності. Модель управління запасами по�
кликана відповідати на два основних питання:
скільки продукції замовляти і коли замовляти. В
основу управління товарними запасами покладено
різні оптимізаційні моделі, напрацьовані економі�
чною наукою і які дозволяють не тільки планувати
і контролювати формування та раціональне вико�
ристання запасів у торгівлі, але й мінімізувати вит�
рати, пов’язані з цими процесами. Крім того, опти�
мізація процесу управління товарними запасами пе�
редбачає і вирішення питань щодо періодичності їх
поповнення, а також величини замовлень.

Головною метою класифікацій моделей уп�
равління запасами є характер попиту на наявну
продукцію та забезпечення безперебійної подачі
запасів. Залежно від характеру попиту моделі
управління запасами можуть бути: детермінова�
ними або імовірнісними. І в залежності від обра�
ної моделі розраховуються необхідні параметри.
У статті обгрунтовано вибір моделі для підпри�
ємства і вибрана модель з фіксованою періодич�
ністю замовлення та рівнем обслуговування.

При отриманні постачання в термін фіксо�
ваний розмір замовлення заповнює запас до ба�
жаного максимального рівня. За наявності збоїв
поставок, бездефіцитність обслуговування спо�
живання забезпечує страховий запас.

Модель з фіксованою періодичністю розміру
замовлення вимагає безперервного обліку поточ�
ного запасу на складі. Це призводить до підви�
щення витрат на її використання. Однак це
найбільш оптимальна модель для роботи вказа�
ного підприємства.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УМОВАХ
НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЧІТКОQМНОЖИННОЇ МОДЕЛІ

Анотація. Публікація присвячена аналізу й особливостям застосування нечіткоXмножинної моделі в
інвестиційному проектуванні. Розглянута в статті модель дозволяє отримати загальну оцінку ефективX
ності інвестиційного проекту у випадку «нечітких» даних.
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Summary. A publication is devoted an analysis and features of application of unexpresslyXplural model in the
investment planning. The model considered in the article allows to get the general estimation of efficiency of investment
project in the case of the «washed» out information.

Key words: investments, investment project, investment decisions, the uncertainty and risk conditions, decisionX
making processes.

Постановка проблеми. У конкурентних рин�
кових умовах будь�який суб’єкт господарювання
у своїй виробничо�комерційній (у тому числі
інвестиційній) діяльності неминуче стикається з
невизначеностями різного виду і походження.
Очевидно, що підприємство не може володіти
абсолютно повними і всеохоплюючими даними
про своє теперішнє та майбутнє, також практич�
но неможливо точно передбачити всі зміни, які
можуть відбутися у зовнішньому середовищі, його
динаміку, особливо в довгостроковій перспективі.

У той же час планування як одна зі складо�
вих контролінгу бізнес�процесів є способом про�
яснення зовнішніх і внутрішніх умов діяльності,
зменшення невизначеності і ризику. Однак будь�
якому, навіть потужному підприємству, не під
силу повністю дослідити й усунути невизна�
ченість, а отже, цілком спланувати свою діяль�
ність. Адже усунути невизначеність — це означає
усунути сам ринок, розмаїття різних інтересів і
дій. Тому досягти позитивних результатів еконо�
мічної діяльності (у тому числі й інвестиційної) в
умовах невизначеності можна, лише приймаючи
комплексні рішення.

Підвищення якості прийнятих інвестицій�
них рішень було і залишається найважливішою
проблемою не тільки на рівні підприємств, але
і розглядається як панацея від багатьох труд�
нощів на макроекономічному рівні. Від того,
наскільки далекоглядні, раціональні, економіч�
но обґрунтовані й ефективні інвестиційні рішен�
ня, багато в чому залежить не тільки майбутнє
конкретних підприємств і організацій, а й май�
бутнє економіки країни в цілому, оскільки їх
функціонування впливає на поведінку інших
суб’єктів економічного співтовариства, соціаль�
но�економічне та природне середовище.

Велика практика проведення реальних про�
гнозних розрахунків інвестиційних проектів сві�

дчить про необхідність всебічного обліку різних
видів невизначеності при оцінці, плануванні та
управлінні інвестиційними проектами. Дійсність
така, що вплив факторів невизначеності на інве�
стиційний проект призводить до виникнення
непередбачених ситуацій, що призводять до не�
сподіваних втрат, збитків, навіть у тих проектах,
які спочатку визнані економічно доцільними для
підприємства. Невраховані в інвестиційному про�
екті негативні сценарії розвитку подій, нехай і
малоочікувані, втім, можуть відбутися і зірвати
реалізацію інвестиційного проекту. Врахування
невизначеності інформації при плануванні інве�
стиційної діяльності та її ефективність безпосе�
редньо залежать від вибору математичного апа�
рату, який визначається математичною теорією.
Необґрунтований і як наслідок неправильний
вибір математичного апарату, в основному, при�
зводить до неадекватності створених математич�
них моделей, отримання неправильних резуль�
татів у процесі їх застосування, і відповідно ви�
никає недовіра до отриманих результатів, ігнору�
ються висновки на їх основі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окре�
мим аспектам проблеми аналізу ризиків та ефектив�
ності інвестиційних проектів, у тому числі і в умо�
вах невизначеності, присвячені наукові праці бага�
тьох учених. Серед зарубіжних авторів можна ви�
ділити Р. Брейлі, Дж. Бейлі, С. Хьюс, У. Шарпа та
інших. У вітчизняній економічній науці ця пробле�
матика розглядається в дослідженнях В. В. Глу�
щенка, О. О. Недосєкіна, В. О. Фурсової, В. Ю. Ката�
сонова, М. О. Лімітовського, В. Д. Шапіро, А. М. Ди�
бова, В. О. Калугіна, Ю. М. Тітової та інших.

Вирішенням проблем оцінювання ризику за до�
помогою методів математичного моделювання зай�
малися В. В. Вітлінський, П. І. Верченко, Н. М. Вну�
кова, В. А. Смоляк, В. К. Галіцин, О. П. Суслов,
Ю. О. Кубрушко, І. Ю. Івченко, С. М. Ілляшенко,
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Н. І. Машина, А. В. Мельников, Е. О. Човушян,
М. А. Сидоров та інші.

Щодо застосування теорії нечітких множин
до оцінки ефективності інвестиційних процесів,
то цій проблемі присвячені праці таких вчених,
як В. Г. Чернов, О. В. Дорохов, Л. П. Дорохова,
О. А. Дмітрієва, О. С. Зайцева, М. О. Лисова,
С. О. Калмиков, Ю. І. Шокін, О. О. Недосєкін,
О. В. Щирова та інших.

Метою статті є аналіз особливостей застосуван�
ня нечітко�множинної моделі оцінки ефективності
інвестиційних проектів в умовах невизначеності.

Виклад основного матеріалу дослідження. По�
будова адекватних моделей вибору інвестиційної
альтернативи має важливу особливість, яка поля�
гає в необхідності врахування суб’єктивних су�
джень особи, що приймає рішення, при форма�
лізації уявлень і виборі найкращої альтернативи. Ця
особливість означає, що різні особи, які прийма�
ють рішення, в однакових умовах, на основі однієї
і тієї ж моделі можуть отримати різні результати.

Конкуренція як атрибут ринкової економіки
також змушує осіб, що приймають рішення,
приймати інвестиційні рішення в умовах неви�
значеності, оскільки жоден із суб’єктів господа�
рювання заздалегідь не знає, яке рішення прий�
муть інші. Існують різноманітні і різноспрямовані
внутрішні і зовнішні фактори, більше того, не�
визначеність виникає навіть при однозначному
виборі, якщо рішення приймається в умовах
швидкої зміни і слабкої передбачуваності стану
зовнішнього середовища.

Процес прийняття інвестиційного рішення
значною мірою ґрунтується на майбутніх значен�
нях параметрів, що враховуються, і наслідків, які
очікують від реалізації прийнятого рішення. При
цьому певна унікальність інвестиційних проектів
робить некоректним використання ретроспектив�
них даних. На практиці прийняття інвестиційних
рішень у більшості випадків ґрунтується на екс�
пертних оцінках з припущенням, що експерт може
дати точну оцінку. Але будь�який експертний вис�
новок, навіть той, що ґрунтується на об’єктивних
даних, більш невизначений, ніж сама сукупність
цих даних, яку, як уже зазначалося, отримати в
повному вигляді важко (а іноді — неможливо).
Тому, хоча експертний висновок може містити
узагальнення і прогнози, важливі для практики,
він не знижує рівень невизначеності [1, с. 20].

Невизначеність прогнозованих результатів
призводить до виникнення ризику того, що цілі,
поставлені в проекті, можуть бути не досягнуті
повністю або частково. Нині багато авторів виз�
начають ризик як похідну від факторів невизначе�
ності. При цьому під невизначеністю розуміється
неповнота або неточність інформації щодо умов
реалізації проекту, в тому числі про пов’язані з ним
витрати і результати. Альтернативою є трактуван�
ня ризику як можливості будь�яких (позитивних

чи негативних) відхилень показників від передба�
чених проектом їх середніх значень [2, с. 8].

При прогнозуванні економічної ефективності
та оцінці ризиків реалізації інвестиційного проек�
ту ключовим моментом є прояв невизначеності
числових параметрів планованого інвестиційного
проекту. Отже, при проведенні прогнозів необхід�
но враховувати фактори невизначеності, що зумов�
люють ризик за певним показником ефективності.
Тому на практиці неминуче стикаємося з пробле�
мою формального представлення невизначених
прогнозних параметрів, що визначають інвести�
ційний проект, і проведення з ними відповідних
розрахунків [3, с. 9]. Таким чином, наявність
різних видів невизначеності призводить до необ�
хідності адаптації вище описаних показників ана�
лізу та оцінки економічної ефективності інвести�
ційного проекту на основі застосування матема�
тичних методів, які дозволяють формалізувати й
одночасно обробляти різні види невизначеності.

На рисунку 1 зображено взаємозв’язок основ�
них показників і методів, які застосовуються при
оцінці ефективності інвестиційних проектів. Для
кожного з цих методів можуть бути виділені
відповідні фактори, що підтверджують наявність
невизначеностей.

Рис. 1. Взаємозв’язок показників і методів аналізу
інвестиційних проектів. Джерело: [4, с. 21]

Слід зауважити, що принципове розходження
цих методів статичного і динамічного інвестицій�
ного аналізу полягає в тому, що перші методи не
розглядають зміну вартості грошей у процесі реа�
лізації проектів. У цьому випадку невизначеність
як фактор статичного аналізу практично не роз�
глядається. У всіх цих методах при порівнянні вит�
рат, прибутку, рентабельності основою розрахунків
є два параметри — вартісна оцінка результатів Р
від застосування проекту протягом t�го інтервалу
часу і оцінка сукупних витрат Z, пов’язаних з ре�
алізацією проекту на тому ж інтервалі.

Однак значення обох параметрів відносить�
ся до майбутніх етапів реалізації проекту і тому
точно не можуть бути визначені. Дані параметри
значною мірою контролюються ззовні, а внут�
рішні можливості управління ними обмежені і
недостатні, особливо на початкових етапах про�
ектування. Відповідно оцінки, які можуть бути
отримані на основі розглянутих параметрів, ма�
тимуть неточний, розпливчастий характер. Також
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часто допускається сильна ідеалізація реальних
умов. Так, передбачається, що всі об’єкти інвес�
тицій знаходяться в однакових умовах, витрати і
прибутки від них відомі точно. На практиці навіть
об’єкти в одному регіоні знаходяться в різних
соціально�економічних умовах. Вони можуть
належати до різних областей діяльності, мати
різну передісторію тощо. Тому чекати однакової
точності оцінок, вважати, що оцінки строго виз�
начені, не зовсім коректно, а частина оцінок може
мати істотно суб’єктивний характер [5, с. 21].

Виявлені обставини стимулюють сьогодні про�
ведення досліджень з розробки методів оцінки
ефективності і ризику інвестиційних проектів на
основі апарату теорії нечітких множин [6–8]. Їх
використання передбачає формалізацію вихідних
параметрів і цільових показників ефективності інве�
стиційних проектів у вигляді вектора інтервальних
значень (нечіткого інтервалу), попадання в кожний
інтервал якого характеризується деяким ступенем
невизначеності. Здійснюючи арифметичні та інші
операції з такими нечіткими інтервалами за прави�
лами нечіткої математики, можливо отримати в
результаті нечіткий інтервал для цільового показ�
ника. На основі вихідної інформації, досвіду та
інтуїції інвестори часто можуть досить упевнено
кількісно охарактеризувати межі (інтервали) мож�
ливих (допустимих) значень параметрів і області їх
найбільш можливих (бажаних) значень.

У літературі з інвестиційного аналізу [9, 10]
добре відома модель чистої приведеної вартості
інвестицій (NPV — Net Present Value):
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де I
0
 — стартовий обсяг інвестицій;

N — число планових періодів інвестиційного
процесу, відповідних терміну існування проекту;

∆V
i
 — оборотне сальдо надходжень і платежів

в i�му періоді;
r — ставка дисконтування, обрана для про�

екту з урахуванням оцінок очікуваної вартості
використовуваного в проекті капіталу;

C — ліквідаційна вартість чистих активів, що
склалася в ході інвестиційного процесу.

Інвестиційний проект визнається ефектив�
ним, коли NPV, що оцінена за формулою (1),
більше деякого проектного рівня G [11, с. 27].

Якщо всі параметри у формулі (1) є нечітки�
ми (точне планове значення невідоме), тоді за
вихідні дані необхідно використовувати трикутні
нечіткі числа, які характеризуються функцією
приналежності. Ці числа моделюють висловлен�
ня: «параметр A наближено дорівнює a  і одно�
значно знаходиться у діапазоні [a

min
; a

max
]». Це, в

свою чергу, дозволяє використовувати у якості ви�
хідної інформації інвестиційного проекту інтер�
вал параметра [a

min
; a

max
] і найбільш очікуване зна�

чення a , і тоді відповідне трикутне число
( )A a a amin max, ,=  побудовано.
Використовуючи поняття трикутного числа,

можна задати наступний набір нечітких чисел для
аналізу ризику інвестиційного проекту:

( )I I I Imin max, ,=  — інвестор не може точно
оцінити, яким об’ємом інвестиційних ресурсів він
володітиме на момент прийняття рішення;

( )r r r rmin max, ,=  — інвестор не може точно оціни�
ти вартість капіталу, що використовується в проекті;

( )i iV V V Vmin max, ,∆ = ∆  — інвестор прогнозує
діапазон зміни грошових результатів реалізації про�
екту з урахуванням можливих коливань цін на про�
дукцію, що реалізовується, вартості споживаних ре�
сурсів, умов оподаткування, впливу інших факторів;

( )C C C Cmin max, ,=  — інвестор нечітко уявляє
собі потенційні умови майбутнього продажу дію�
чого бізнесу або його ліквідацію;

( )G G G Gmin max, ,=  — інвестор нечітко уявляє
собі критерій, за яким проект може бути визна�
ний ефективним [12, с. 268].

Таким чином, завдання інвестиційного вибо�
ру в наведеній вище постановці є процес прий�
няття рішення в нечітких умовах, коли рішення
досягається злиттям цілей і обмежень.

Для кожного нечіткого числа в структурі ви�
хідних даних є відповідні інтервали достовірності
[I
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; I

2
], [r
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2
], [∆V
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; ∆V
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], [C

1
; C

2
]. І тоді для задано�

го рівня шляхом підстановки відповідних меж інтер�
валів в (1) за правилами основних алгебраїчних
операцій з нечіткими числами маємо [13, с. 28]:
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Задавшись прийнятним рівнем дискретизації
α на інтервалі приналежності [0, 1], можна рекон�
струювати результуюче нечітке число NPV шля�
хом апроксимації його функції приналежності ла�
маної кривої за інтервальними точками.

Використовуючи функції приналежності не�
чітких чисел NPV и G, можливо визначити зону
неефективних інвестицій як площу фігури, що
обмежена функціями приналежності нечітких
чисел NPV и G [14, с. 28]:
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Міра ризику неефективності проекту ϕ(α)
визначається при цьому як геометрична ймо�
вірність події попадання точки (NPV, G) в зону
неефективних інвестицій:

( ) ( ) ( )
S

G G NPV NPV2 1 2 1

αϕ α =
− ⋅ −

, (4)

де S
a
 оцінюється за формулою (3).

Тоді підсумкове значення міри ризику не�
ефективності проекту [15, с. 270]:

( )
t

V M d
0

&
α

= ϕ α α∫ .  (5)

Отже, отримана за формулою (5) міра ризи�
ку приймає значення від 0 до 1. Інвестор, маючи
розраховану за допомогою даної моделі міру ри�
зику, зможе відповісти на питання, яка мож�
ливість ризику неефективності вкладених ним
коштів, тобто розглянута нечітко�множинна мо�
дель дає загальне уявлення про фінансовий ри�
зик інвестиційного проекту в цілому.

Застосування теорії нечітких множин націле�
не на нечіткі, якісні описи та оцінки із строгим
математичним представленням, однак без жорст�
ких нормативних обмежень. Використання фун�
кцій приналежності дозволяє виконувати форма�
лізовані математичні перетворення і знаходити
однозначні рішення. При цьому не вимагається
статистична однорідність змінних. Експерт для
різних змінних процесу, згідно зі своїми суб’єк�
тивними уподобаннями, може вибирати різні за
видом і параметрами функції приналежності, що
не впливає на кінцевий результат [16–17].

Висновки. Важливим фактором, що супро�
воджує інвестиційну діяльність, є ризик, обумов�
лений впливом зовнішніх і внутрішніх факторів
середовища, що постійно змінюються. Трансфор�
маційні процеси, які відбуваються в Україні,
об’єктивно вимагають узгодження національної
економічної політики, інвестиційної політики,
ринкових перетворень зі світовою системою еко�
номічних координат. Керуючись цим, оцінка
ризику інвестиційної діяльності набуває особли�
вого значення, оскільки більшість важливих
рішень (у тому числі й інвестиційних) прийма�
ються в умовах неповної, неточної або супереч�
ливої інформації. Тому потрібно не ігнорувати ри�
зик, ґрунтуючись на принципі фактичного зни�
ження невизначеності, а враховувати його.

Великий досвід вітчизняних і зарубіжних
дослідників переконливо свідчить про те, що
ймовірнісний підхід не може бути надійним і
адекватним інструментом вирішення слабострук�
турованих завдань, до яких належать завдання
управління реальними інвестиціями. Будь�яка
спроба використання статистичних методів для
вирішення такого роду завдань є не що інше, як

редукція до добре структурованих (добре форма�
лізованих) завдань. При цьому такого роду редук�
ція істотно спотворює вихідну постановку задачі.

Недоліки, властиві імовірнісним підходам
врахування невизначеності, можуть бути виправ�
лені, якщо використовувати досягнення теорії
нечітких множин. При цьому, по�перше, фор�
мується повний спектр можливих сценаріїв інве�
стиційного процесу. По�друге, рішення прий�
мається не на основі деяких оцінок ефективності
проекту, а за всією сукупністю оцінок. По�третє,
очікувана ефективність проекту не є точковим
показником, а являє собою поле інтервальних
значень зі своїм розподілом очікувань, що харак�
теризується функцією приналежності відповідно�
го нечіткого числа. При цьому виважена повна су�
купність очікувань дозволяє оцінити інтегральну
міру очікування негативних результатів інвести�
ційного проекту.

Таким чином, апарат теорії нечітких множин
є найбільш адекватний задачам прийняття інве�
стиційних рішень в умовах невизначеності.

Література

1. Чернов В. Г. Неопределенность как фактор
принятия инвестиционных решений и примене�
ние теории нечетких множеств для ее моделиро�
вания / Чернов В. Г., Дорохов А. В., Дорохо�
ва Л. П. // Montenegrin journal of economics. —
2010. — № 11, вып. 6. — С. 17–26.

2. Дыбов А. М. Особенности оценки инвести�
ционных проектов с учетом факторов риска и
неопределенности / А. М. Дыбов // Вестник Уд�
муртского университета. Серия Экономика и
право. — 2010. — Вып. 2. — С. 7–14.

3. Там же.
4. Чернов В. Г. Неопределенность как фактор

принятия инвестиционных решений и примене�
ние теории нечетких множеств для ее моделиро�
вания / Чернов В. Г., Дорохов А. В., Дорохо�
ва Л. П. // Montenegrin journal of economics. —
2010. — № 11, вып. 6. — С. 17–26.

5. Там же.
6. Недосекин А. О. Методологические основы

моделирования финансовой деятельности с ис�
пользованием нечетко�множественных описа�
ний : дис. … доктора экон. наук : 08.00.13 / Недо�
секин Алексей Олегович. — СПб., 2003. — 218 с.

7. Деревянко П. М. Оценка проектов в услови�
ях неопределенности [Электронный ресурс] /
П. М. Деревянко. — Режим доступа : http://www.
cfin.ru/finanalysis/invest/fuzzy_analysis.shtml.

8. Царев В. В. Оценка экономической эффек�
тивности инвестиций / В. В. Царев. — СПб. :
Питер, 2004. — 464 с.

9. Недосекин А. О. Оценка риска инвестиций
по NPV произвольно�нечеткой формы [Элект�
ронный ресурс] / А. О. Недосекин. — Режим до�
ступа : http://sedok.narod.ru/sc_group.html.



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 4(16)2011

116

10. Недосекин А. О. Оценка риска инвестиций
для произвольно�размытых факторов инвестици�
онного проекта [Электронный ресурс] / А. О. Не�
досекин, А. М. Кокош. — Режим доступа : http://
sedok.narod.ru/sc_group.html.

11. Лысова М. А. Анализ и особенности примене�
ния нечетко�множественной модели оценки эффек�
тивности инвестиционного проекта / М. А. Лысо�
ва // Современные наукоемкие технологии. Регио�
нальное приложение. — 2007. — № 4. — С. 27–31.

12. Дмитрієва О. А. Моделі прийняття рішень
на основі теорії нечітких множин / О. А. Дмит�
рієва, О. С. Зайцева // Наукові праці ДонНТУ.
Серія «Інформатика, кібернетика та обчислю�
вальна техніка». — 2009. — Вип. 10 (153). —
С. 266–273.

13. Лысова М. А. Анализ и особенности при�
менения нечетко�множественной модели оценки
эффективности инвестиционного проекта /

М. А. Лысова // Современные наукоемкие техно�
логии. Региональное приложение. — 2007. —
№ 4. — С. 27–31.

14. Там же.
15. Дмитрієва О. А. Моделі прийняття рішень

на основі теорії нечітких множин / О. А. Дмит�
рієва, О. С. Зайцева // Наукові праці ДонНТУ.
Серія «Інформатика, кібернетика та обчислю�
вальна техніка». — 2009. — Вип. 10 (153). —
С. 266–273.

16. Недосекин А. О. Финансовый менеджмент
на нечетких множествах / А. О. Недосекин //
Аудит и финансовый анализ. — 2003. — № 4. —
С. 195–255.

17. Недосекин А. О. Применение теории нечет�
ких множеств к финансовому анализу предприя�
тий [Электронный ресурс] / А. О. Недосекин,
О. Б. Максимов. — Режим доступа : http://www.
delovoy.newmail.ru/analitic/3.htm.

© Т. О. Кондратьєва, 2011

УДК 004.418 Т. О. Кондратьєва

МЕТОДОЛОГІЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ПРОДАЖУ ПІДПРИЄМСТВ
КУРОРТНОQРЕКРЕАЦІЙНОЇ ІНДУСТРІЇ

Анотація. У статті розроблено прогноз різними моделями прогнозування продажів номерів готелю «Євро»
й обрано найбільш оптимальний варіант.

Ключові слова: готель, прогнозування, тренд, індекс сезонності, лінійна модель, степенева модель,
експоненціальна модель, логарифмічна модель.

Summary. The forecast is developed in the article by different models of predicting of room sales of the hotel
«Euro» and the best option option is made.

Key words: hotel, forecasting, trend, seasonality index, linear model A power model, exponential model, logarithmic model.

Постановка проблеми. Санаторно�курортна та
туристична галузь набуває дедалі більшого зна�
чення в соціально�економічному розвитку регіо�
ну. Розвиток цієї галузі — це реальне джерело
зростання добробуту місцевої громади та пріори�
тетний напрямок розвитку економіки. На сьо�
годні складаються сприятливі умови для розвит�
ку туризму та курорту у м. Бердянськ, природні
території якого оголошені курортом державного
значення, зі стабільною економічною та політич�
ною ситуацією. На даному етапі розвитку сана�
торно�курортної галузі в місті Бердянську проце�
си підтримки та постійного відтворення його
ресурсного потенціалу є недостатніми та недоско�
налими [1; 124]. За рахунок бюджету місцевого
самоврядування м. Бердянськ, а також суб’єктів

господарювання, які надають мешканцям та го�
стям міста санаторно�курортні та оздоровчі по�
слуги, неможливо вирішити весь комплекс заз�
начених проблем, забезпечити екологічний ба�
ланс територій, комплексно оновити інфраструк�
туру, економічно відтворити виробничий потен�
ціал курортно�рекреаційного комплексу.

Огляд останніх досліджень і публікацій. Пробле�
матикою прогнозування займалися наступні нау�
ковці: С. І. Дорогунцов, Я. В. Коваль, В. С. Міщен�
ко, О. С. Новоторов. Дослідженням в області роз�
витку (функціонування) курортної сфери займа�
лись О. Г. Морозов, С. В. Трохимчук, М. М. Пала�
марчук, О. М. Паламарчук, Л. Т. Шевчук.

Формулювання завдання дослідження. Метою
цього дослідження є аналіз методології прогнозу�
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вання обсягів продажу курортно�рекреаційної
індустрії Бердянського району, на прикладі готе�
лю «Євро». Розвиток інфраструктури курорту по�
требує розв’язання соціально�економічних, еколо�
гічних проблем та завдань. Так, необхідно створю�
вати нові об’єкти та проводити капітальний ремонт
існуючих санаторно�курортних та оздоровчих за�
кладів, розвивати рекреаційний комплекс: будів�
ництво готельних комплексів, баз відпочинку.
Курортно�рекреаційний та туристичний комплекс
міста Бердянськ нараховує 118 закладів, у тому
числі: 87 санаторно�курортних та оздоровчих зак�
ладів (6 санаторіїв, 66 баз відпочинку, пансіонатів
та туристичних притулків, 15 дитячих та спортив�
но�оздоровчих закладів), 12 закладів готельного
типу, 19 туристичних фірм. Для економічної під�
тримки вирішення вказаних завдань необхідно ви�
користовувати дані прогнозу економічної діяль�
ності вищезазначених підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інс�
трументи прогнозування фінансових показників
тривалий час були досить консервативні і засто�
совувалися, виходячи з досвіду і кваліфікації відпо�
відального співробітника. Зараз, з появою нових
методів прогнозування та систем управління до�
ходом, є сенс переосмислити підхід до цього про�
цесу, особливо в умовах нестабільного ринку, який
ми спостерігаємо зараз [2; 87]. Прогноз — це не
малювання безпідставних перспектив, а при пра�
вильній реалізації це ефективний стратегічний
інструмент управління. Навіть загальний прогноз,
заснований на базових механізмах планування, —
краще, ніж його відсутність [3; 351]. Фактично це
шлях до розуміння ринку, на якому працює готель
«Євро». Прогноз підвищує ефективність роботи
готелю в питаннях управління витратами, наприк�
лад, при оснащенні номерного фонду або плану�
ванні штатного розкладу персоналу (особливо,
якщо частина персоналу, наприклад, покоївки,
знаходяться на відрядній оплаті). На підставі пе�
редбачуваного завантаження готелю ми можемо
оцінити очікувану кількість гостей, оперувати об�
сягом витрат по службі номерного фонду. Все це
дозволяє вам не тільки чекати певного рівня до�
ходу, а й оптимізувати витрати, які чекають під�
приємства у майбутніх періодах.

Внесемо дані по обсягу продажів номерів
готелю за 2007–2011 роки (таблиця 1).

Обчислимо рівняння тренда за формулою
Y^ = a + bx = 309281,68+�5242,33Х, a і b — змінні,
Y — результативний показник, х — факторний
показник, a = 309281,68 і b = �5242,3271. Графік
тренда за обсягом продажів номерів готелю за
2007–2011 роки зображено на рисунку 1.

Для туристичного ринку і пов’язаної з ним
туристичної індустрії характерні значні сезонні
коливання попиту на туристичні продукти. Се�
зонність — явище складне і за своїми наслідками
суперечливе. Поява на ринку турпродуктів обу�

Таблиця 1
Фактичні дані

Рис. 1. Графік тренда по обсягу продажів номерів
готелю за 2007–2011 роки

мовлює пік сезонних коливань продажу і цін у
літній період. Йому відповідає і сезонний підйом
попиту [4; 108]. За ступенем інтенсивності роз�
різняють чотири сезони туристської діяльності:

1) сезон пік — період, найбільш сприятли�
вий для організації рекреаційної діяльності лю�
дей, що характеризується максимальною щіль�
ністю туристів і найбільш комфортними умова�
ми для рекреації;

2) сезон високий — період найбільшої діло�
вої активності на туристичному ринку, час дії
найбільш високих тарифів на туристський про�
дукт і послуги;

3) сезон найнижчий — період зниження діло�
вої активності на туристичному ринку, для якого
характерні найнижчі ціни на туристський продукт
і послуги;

4) сезон «мертвий» — максимально неспри�
ятливий період для організації рекреаційної
діяльності.

Сезонність у туризмі накладає відбиток на
попит і виробництво, значно впливає на рента�
бельність всіх туристських підприємств, а також
інших виробництв, орієнтованих на обслугову�
вання туристів. Особливо це позначається на
підприємствах з високою трудомісткістю і капі�
талоємністю, а також на сфері послуг. Сезонний
спад викликає тимчасове вивільнення робочої
сили. Впливає він і на розподіл витрат виробниц�
тва, що тісно пов’язане з політикою цін на това�
ри та послуги для туристів і т. д. Під сезонністю
розуміється стійка закономірність внутрішньо�
річної динаміки того чи іншого явища, яка про�
являється у внутрішньорічній динаміці того чи
іншого явища, яка проявляється у внутрішньо�
річних підвищеннях (зниженнях) рівнів того чи
іншого показника протягом ряду років.
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Тому в процесі аналізу та планування об�
сягу реалізованих послуг туристського підпри�
ємства необхідно враховувати закономірність
відхилень показників окремих місяців від се�
редньорічних показників. З цією метою прово�
диться статистичне вивчення сезонних коли�
вань. Сезонні коливання вимірюються за допо�

могою індексів сезонності, які розраховуються
як процентне відношення середніх місячних
рівнів за ряд років до загального середньомісяч�
ного обсягу реалізованих послуг за весь розра�
хований період [5; 86].

Обчислимо індекс сезонності за наступними
даними (таблиця 2).

Таблиця 2
Розрахунок індексу щоквартальної сезонності

Y1ср. = 0,10458562 індекс сезонності 1�го
кварталу.

Y2ср. = 0,52971851 індекс сезонності 2�го
кварталу.

Y3ср. = 2,605669 індекс сезонності 3�го
кварталу.

Y4ср. = 0,754302 індекс сезонності 4�го
кварталу.

На основі даних індексів маємо загальний
індекс сезонності Yср. = Yi/4 = 0,998568774.

Знайдемо тренд, прогноз на 2012–2013 період
(таблиця 3).

Таблиця 3
Прогноз на 2012–2013 період

Динаміка об’єму продаж з прогнозом за пе�
ріод від 2007–2013 рік зображено на рисунку 2.

Рис. 2. Динаміка об’єму продажів з прогнозом

Динаміка продажів по роках, з прогнозом (з
урахуванням довірливих інтервалів) зображено на
рисунку 3.

Рис. 3. Динаміка продажів по роках, з прогнозом

В таблиці 4 зображені результати досліджен�
ня методології прогнозування обсягів продажу
підприємств курортно�рекреаційної індустрії.

Таблиця 4
Результати дослідження

Прогноз на 2012 рік зображено в таблиці 5.
Висновки. В даному дослідженні була проана�

лізована методологія прогнозування продажу
підприємств курортно�рекреаційної індустрії. За
результатами дослідження можна зробити висно�
вок, що експоненціальна модель на 99,3 % точ�

ніша за лінійну, логарифмічну і степеневу моделі
прогнозу. Таким чином, на 2012 рік запрогнозо�
вано отримати 749 тис. грн. прибутку. Сформо�
ваний прогноз дає підприємству запас часу, про�
тягом якого можна вжити необхідних заходів для
коригування завантаження, переглянути страте�
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Таблиця 5
Прогноз на 2012 рік

гію і зробити додаткові дії. У випадку, якщо ви
припускаєте зниження попиту на послуги готе�
лю, є можливість заздалегідь зосередити зусилля
на продажах, розробити маркетингові акції, пе�
реглянути тарифну політику. Коли робота з про�
гнозування доходу ведеться постійно, напрацьо�
вана інформація з кожним разом стає наближе�
ною до реальності. Порівнюючи результати про�

гнозу і фактичні дані, можна отримати середній
відсоток похибки по кожному з каналів продажів
і при подальшому аналізі закладати його як кое�
фіцієнт коригування.
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УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ
ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація. У статті розглянуто застосування стратегічного планування та стратегічного управління.
Досліджено впровадження прогресивних технологічних процесів на конкретному підприємстві. Виведена
динаміка вказаних процесів на промислових підприємствах по містах та за видами економічної діяльності
Херсонської області.

Ключові слова: ресурси, стратегічне планування, стратегічне управління, координація стратегій, ефект
синергії, раціональне використання фондів, ефективність, прибутковість підприємств, конкурентоспроможність.

Summary. The application of the strategic planning and strategic management is considered in the article. The
introduction of progressive technological processes on a concrete enterprise is researched. The dynamics of these processes
is shown out at the industrial enterprises of the cities and according to the types of economic activity of the Kherson area.

Key word: resources, strategic planning, strategic management, coordination of strategies, effect of synergy, rational
use of funds, efficiency, profitability of enterprises, competitiveness.

Постановка проблеми. Діяльність підприєм�
ства — це погоджений у часі та просторі потік ре�
сурсів (сировини, матеріалів, обладнання, грошей,
трудових ресурсів, інформації), а також їх запасів,
які допомагають балансувати та підтримувати ці
потоки для отримання запланованих результатів
діяльності. Незважаючи на схожість характеристик
підприємств як соціально�економічних систем,
кожне підприємство самостійно розв’язує пробле�

ми, що пов’язані з налагодженням зв’язків у сис�
темі «підприємство — держава» врахуванням на�
явних чи можливих «технологічних проривів», із
структурною перебудовою на макро� та мікрорівні
з соціальними процесами в суспільстві.

Машинобудівна промисловість є ключовим
елементом економічної системи, яка визначає
місце національної економіки в міжнародному
поділі праці і визначає динаміку конкурентоспро�
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можності. Промисловий розвиток є фундаментом
для становлення інших секторів економіки краї�
ни, тому тема дослідження своєчасна й актуальна,
через ці показники визначають ефективність ви�
сокотехнологічного виробництва галузі.

Аналіз літературних джерел. Серед науковців, які
здійснюють дослідження з проблем управління під�
приємствами машинобудівної галузі при застосу�
ванні прогресивних технологій слід, виділити та�
ких вітчизняних вчених, як А. С. Гальчинський,
В. М. Геєць, Р. А. Івану, С. М. Ілляшенко, А. К. Кінах,
Л. В. Колобова, О. Г. Осауленко, А. Г. Ягодка.

Невирішені частини загальної проблеми. На
сучасному етапі теорія і практика стратегічної
діяльності та управління нею в Україні ще не
зайняли належного місця. Необхідні нові підхо�
ди до управління. Умови функціонування під�
приємств та організацій нині різко змінюються
на макро� та мікроекономічному рівні.

Метою наукового дослідження є виведення ди�
наміки та дослідження впровадження прогресивних
технологічних процесів на промислових підприєм�
ствах по містах та за видами економічної діяльності
Херсонської області і дослідження впровадження
прогресивних технологічних процесів на конкретно�
му підприємстві, зокрема на Каховському заводі
електрозварювального устаткування.

Основні результати дослідження. Стратегічно
орієнтоване підприємство — це підприємство, де
стратегічне мислення є основою, принциповою
настановою в діяльності персоналу підприємства
і де застосовується раціональний процес страте�
гічного планування, який дає змогу розробляти та
використовувати інтегровану систему стратегічних
планів, і поточна, повсякденна діяльність, підпо�
рядкована досягненню стратегічних орієнтирів.

Таке підприємство полегшує собі роботу для
забезпечення довго� та короткострокової ефек�
тивності та прибутковості [1, c. 332].

Застосування стратегічного планування зумови�
ло необхідність інтеграції різних видів планової діяль�
ності, що здійснювалась всіма підсистемами підпри�
ємства, а також потребу подальшого розвитку страте�
гічної діяльності на підприємстві, оформленої у ви�
гляді системи стратегічного управління (рис. 1).

Застосування концепції стратегічного управ�
ління — це поєднання цільових та інтегральних
підходів до діяльності підприємства, що дає змо�
гу встановлювати цілі розвитку, порівнювати їх із
наявними можливостями (потенціалом) підпри�
ємства та приводити їх у відповідність за рахунок
розробки та реалізації системи стратегії за галу�
зевою приналежністю, розміром підприємства
(залежно від галузевих особливостей), типу ви�
робництва, рівня спеціалізації, концентрації та
кооперації, характерних рис виробничого потен�
ціалу, наявності (відсутності) науково�технічно�
го потенціалу, рівня управління та рівня квалі�
фікації персоналу тощо [2; с. 34].

Рис. 1. Фактори, що формують стратегічний рівень
підприємства

Різні підходи до побудови системи стратегі�
чного управління потребують чіткого уявлення
про переваги конкретного явища в діяльності
окремих підприємств.

Відповідно до визначення стратегічного на�
бору, необхідною є координація стратегій різно�
го типу. Підприємство може досягти загальних
цілей за умови збалансованості стратегій, обґрун�
тованості взаємодії окремих видів у «стратегічно�
му наборі», що сприяє їхньому взаємопідсилен�
ню, тобто досягненню ефекту синергії. «Сила»
загальних стратегій підприємства збільшується за
допомогою збалансованості «портфеля», де відоб�
ражені напрямки його діяльності. Окремі на�
прямки діяльності реалізуються ефективно, коли
функціональні та ресурсні стратегії узгоджені та
пристосовані одна до одної та до стратегії вищо�
го рівня. Координація між окремими видами
стратегій — це «концептуальний клей», що по�
єднує окремі види діяльності — як виробничі
(бізнесові), так і управлінські [3; c. 86].

Крім суто матеріально�фінансових витрат,
треба враховувати витрати часу на управління.
Причому їх треба розглядати, з одного боку, як час
на розробку та реалізацію рішень про перебудову
ОСУ, а з іншого — як часові характеристики тех�
нології управління в ОСУ, які будуть застосовува�
тись у майбутньому. Це можливо за умови, коли
всі ланки апарату управління взаємодоповнюють
одна одну і створюють синергійний ефект (рис. 2).

Раціональне використання фондів підпри�
ємства дає змогу інвестувати розвиток найперспек�
тивніших напрямків діяльності, які забезпечують
існування та розвиток підприємства у довгостро�
ковій перспективі. Керівництво підприємства
може надавати консультаційні послуги з метою
найкращого використання фінансових ресурсів,
впливаючи на діяльність автономних підрозділів.

З метою залучення додаткових ресурсів для
розширення можливостей вкладання у перспек�
тивні напрямки вищі органи керівництва можуть
залучити додаткові кошти.

Одна з головних цілей стратегічного управлін�
ня на підприємстві — забезпечення раціонального
розподілу ресурсів між напрямками діяльності
(СЗГ) і їх ефективного використання для найкра�
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Рис. 2. Вимоги до створення синергійного ефекту

Рис. 3. Графічна інтерпретація концепції Лоуренса —
Лорша щодо зв’язку диференціації та інтеграції в ОСУ

щого досягнення поставлених стратегічних цілей,
а також впровадження прогресивних технологічних
процесів на промислових підприємствах [4; с. 76].

У таблицях 1–2 показана динаміка впрова�
дження прогресивних технологічних процесів на
промислових підприємствах по містах та за вида�
ми економічної діяльності Херсонської області

При аналізі даних таблиць можна зробити
висновки, що у 2010 році спостерігається пози�
тивна динаміка впровадження прогресивних тех�
нологічних процесів на промислових підприєм�
ствах міста Херсона.

Таблиця 1
Впровадження прогресивних технологічних процесів на промислових підприємствах по містах (одиниць)

Таблиця 2
Впровадження прогресивних технологічних процесів на промислових підприємствах

за видами економічної діяльності (одиниць)

Крім впровадження прогресивних технологі�
чних процесів на промислових підприємствах, на
формування доходу як фінансового показника,
впливає встановлений порядок визначення фінан�
сових результатів діяльності; обчислення собівар�
тості продукції (робіт, послуг); загальногоспо�
дарських витрат; визначення прибутків (збитків)
від фінансових операцій, іншої діяльності. На
формування абсолютної суми прибутку підпри�
ємства впливають: результати, тобто ефективність
його фінансово�господарської діяльності; сфери
діяльності; галузь господарства; установлені зако�
нодавством умови обліку фінансових результатів.

Одержання прибутку на машинобудівельних
підприємствах орієнтує товаровиробників на
збільшення обсягу виробництва продукції, по�
трібної споживачу, та зниження витрат на вироб�
ництво. Цим досягається як мета підприємницт�
ва, так і задоволення суспільних потреб.

Управління людським ресурсом здійснюєть�
ся за допомогою мотивів і стимул�реакцій до
праці [5; с. 113]. Це матеріальні грошові стимул�
реакції (заробітна плата, надбавки, доплати,
премії і ін.), система матеріальних, але не грошо�
вих стимул�реакцій (соціальних) і система мо�
ральних стимул�реакцій.
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При дослідженні Каховського заводу елект�
розварювального устаткування можна побачити,
що за минулі тринадцять років завод лише зберіг
виробничий і кадровий потенціал, а також збу�
дував нове підприємство, на якому досягнув
якості продукції світового рівня, ставши лідером.

На початку економічних реформ і недоскона�
лого ринку багато підприємств вичікували або ж
вдавались до огуди пропонованих перемін, спо�
дівалися на скороминущість реформ, колектив за�
ходу працював на ринок, який зароджувався, вив�
чав його і модернізував виробництво [6, c. 247].

Господарський 1991�й рік був тривожним, але
загалом благополучним. А діяльність заводу на
наступний рік планувалась при соціалізмі, реа�
лізувати намічене довелося зовсім за інших со�
ціально�економічних умов.

З відміною державного замовлення у 1992�у
році і планового розподілу готової продукції до�
велося зменшити серійне виробництво, а вже
готові машини й апарати відправити на склад.

Між тим економічна криза не вибила з колії
трудовий колектив, бо у попередні роки завод
провів чергову модернізацію — висока механіза�
ція і автоматизація виробничих процесів, новітні
технології забезпечували ефективність комплек�
сної системи управління якістю продукції.

Постало питання, що робити на цих потуж�
ностях. Керівництво заводу неодноразово і подо�
вгу парили чуби, конструктори, інженери, техно�
логи розробили організаційно�технічні заходи для
серійного випуску зовсім нової продукції — товарів
народного споживання. Це ручний таль, здатний
піднімати вантажі на невелику висоту, домкрат для
автомобіля, батареї для водяного опалення, бочки
для літнього душу, шлангові з’єднання тощо.

З профільної продукції — трансформатор
ТДМ 259 на струм 250 ампер для зварювання елек�
тродами діаметром 2–5 міліметрів, серія автоматів
для наплавлення під шаром флюсу АД 320, рей�
козварювальна машина для вузькоколійок і рейок
метро К 828, для труб малого діаметра — К 819
тощо. В ті роки були розроблені рейкозварювальні
машини К 190 і К 355 з контролерами російського
виробництва. То було найвище досягнення того�
часного технічного прогресу в галузі машинобуду�
вання. Варто відзначити, це і є прообраз рейко�
зварювальних машин ХХІ століття.

З метою концентрації інженерних пошуків на
заводі електрозварювального устаткування створено
інженерний центр, де сміливі ідеї втілювались у нові,
більш досконалі машини, різко скоротився термін
реалізації задумів. Як і всі попередні роки, завод тісно
співпрацював з Інститутом електрозварювання імені
Є. О. Патона, зокрема з 26�м відділом, яким керує
академік Сергій Іванович Кучук�Яценко.

Конкурентоспроможність нашої продукції на
ринку може забезпечити її технічна новизна,
якість і доступна ціна, тому керівництво заводу

вимагало від кожного пропозиції. Щоб з’являлось
більше нових ідей, приділялась велика увага ос�
танній інформації в галузі, передовому досвіду.
Поїздки спеціалістів на споріднені підприємства,
творчі відрядження за кордон, зустрічі з вчени�
ми, участь у теоретичних семінарах і виставках
стали постійним явищем. І давали сподіваний
результат, ставали локомотивом.

А головне — щорічні плани технічного роз�
витку Каховського заводу електрозварювального
устаткування неодмінно і максимально викону�
валися — при збільшенні випуску машин, апа�
ратів, товарів народного споживання, а також
знятті неконкурентної продукції з виробництва.
Тому у порівнянні з 1991�м в 1994�у році номен�
клатура оновилася на 75 %, а строки освоєння
нової техніки суттєво скоротились.

З освоєнням ринку зрозуміли, що спеціалі�
зований завод повинен більше займатись про�
фільною продукцією. Вже в цьому році темпи
зростання виробництва електрозварювального ус�
таткування значно зросли.

Випускаючи рейкозварювальну машину К 900
замість добре відомої К 355, новинка за проект�
ними показниками набагато перевершила маши�
ни такого класу. Спеціалісти назвали її машиною
нового покоління, машиною ХХІ століття.

Постійно оновлюючи устаткування, завод
закупив партію новітніх металообробних вер�
статів, зокрема, з числовим програмним управ�
лінням, освоєно електрошлакове лиття, антико�
розійне покриття деталей.

У загальному виробництві підприємства елек�
трозварювальне устаткування становило 46 %,
товари народного споживання — 50 %.

Це свідчить про те, що завдяки інженерному
впровадженню нових розробок і планомірних
організаційно�технічних заходів завод все більше
виготовляє профільну продукцію, поступово
відмовляючись від супутних товарів, навіть зорієн�
тованих на ринок. Домінує тенденція випуску
машин і апаратів на експорт. Це засвідчує зрос�
таюча роль складних і науково містких товарів з
каховською маркою на світовому ринку.

Так, Україна споживає 54,5 % всієї заводсь�
кої продукції за рік, Російська Федерація —
36,5 %, інші країни СНД — 3,7 %, далекого за�
рубіжжя — 11 %.

Завод у своїй роботі більше, ніж будь�коли,
орієнтується на ринок, є великий попит на дже�
рела живлення для електродугового зварювання.
З 1659 одиниць електрозварювального устатку�
вання їх випущено 1138 штук.

У цілому обсяги виробництва нової техніки
подвоїлися. Кожного року у повній мірі викона�
но організаційно�технічні заходи, що позначалось
на якості всієї роботи. Саме тому на заводі відмо�
вились від поділу продукції на загальнопромис�
ловий варіант виготовлення й експортний. Отже,
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все, що зроблено на заводі, — зроблено за най�
вищими стандартами з високою якістю, значить,
продукція конкурентоспроможна, це мобілізую�
чий фактор для ефективної роботи на всіх рівнях.

На основі технології зварювання рейок пуль�
суючим оплавленням разом з Інститутом електро�
зварювання імені Є. О. Патона створено високо�
ефективну машину для зварювання рейок К 1000.
Це стаціонарна машина з комп’ютерною системою
управління та контролю основних параметрів зва�
рювання фірми «Сіменс», яка забезпечує бездоган�
ну центровку рейок і видалення облою, використа�
на також гідроапаратура провідних західних фірм
«Рексрот» і «Бош». Комп’ютерні блоки управління
і гідросистема становлять майже 7 % вартості ма�
шини, але це абсолютна технічна надійність, що
забезпечує К 1000 неперевершений світовий рівень.

Нова продукція, електрозварювальні машини,
може бути створена тільки на основі нових техно�
логій, що, в свою чергу, передбачає новітню ви�
робничу базу. В 1998�у році верстатний парк заво�
ду в черговий раз поповнився верстатами останніх
моделей — токарними, фрезерними, плоскошліфу�
вальними, кромкозагинальними. Впроваджено і
сіткографію, порошкове фарбування, олово�ко�
бальтове покриття деталей тощо [7, c. 5–8].

Технічне переоснащення здійснюється за ра�
хунок власних коштів — самоінвестування. В
1998–1999 роках, наприклад, обсяг капіталовкла�
день у розвиток виробництва за технічним планом
розвитку заводу становив 3,2 млн. гривень. Все це
випробувані новинки науки і передового досвіду,
які оперативно впроваджуються на заводі, що доз�
воляє успішно вирішувати поставлені завдання і
високі цілі, забезпечуючи зростання економіки.

На межі століть можна сказати: АТ «КЗЕСО» —
найбільше підприємство в галузі, лідер в Україні,
а з окремих видів зварювання (зварювання залі�
зничних рейок пульсуючим оплавленням) — і в
усьому світі.

Розглянемо Каховський завод електрозварю�
вального устаткування — багатопрофільний, може
випускати усі види зварювальної продукції, він
єдиний в СНД володіє таким потенціалом. Необ�
хідно враховувати: час, якого дуже мало, ринок
буде заповнений продукцією, з якою важко потім
конкурувати. Адже головний принцип ринку:
«бути в потрібному місці в потрібний час» [8,
c. 286–287]. Приклад цьому машина К 1000. Вия�
вилося: не будь ми готові до її виробництва в 2000
році, залишилися б без замовлень. Вигравши час,
ми зробили ефектний прорив: відразу половина
рейкозварювальних підприємств Росії взяла чітку
орієнтацію на наш завод. А могло ж бути й іна�
кше. Це стосується й інших видів продукції. Для
Каховського заводу електрозварювального устат�
кування ситуація складається якнайкраще.

Головне і дуже важливо — підприємство не має
боргів, має стабільне фінансове становище, яке

необхідно розумно використати для того, щоб
переоснащати виробничу базу з прицілом на ви�
користання найновітніших технологій, котрі доз�
волять виготовляти найточніші вузли і машини.
Це єдиний спосіб гарантувати підприємству нор�
мальну роботу, стабільність і процвітання.

Важливо, що нові можливості для інновацій�
ної діяльності заводу відкриває Технопарк, ство�
рений стараннями Інституту електрозварювання
імені Патона. Ця структура дозволяє об’єднати зу�
силля виробництва і науково�дослідницьких
організацій і спрямувати їх на здійснення нових
технічних проектів. Через механізм державного ре�
гулювання виділяючи кошти на ці проекти як
інноваційні й пріоритетні, надає певні пільги по
експорту, імпорту, податках. Ці кошти йдуть на
рахунок Технопарку і використовуються на інно�
ваційну діяльність, створення нових зразків облад�
нання. Каховський завод — учасник Технопарку і
має можливість протягом року провести багато
цілком нових проектів, які сприятимуть появі
нових зразків техніки, продукції. Сьогодні завод
стоїть перед головною проблемою переоснащен�
ня з використанням нового верстатного парку: без
точного машинобудування неможливо вирішити
завдання щодо створення складного устаткування.

Висновки. Результати проведеного досліджен�
ня дають можливість сформулювати наступні
висновки.

Виявлено, що вдосконалення організації про�
мислового виробництва як системи заходів висту�
пає як з’єднуюча ланка між всіма учасниками
виробничих стосунків, встановлює конкретні фор�
ми і методи на виробництві і тим самим визначає
виробниче і соціальне середовище. Створюються
необхідні умови управління творчим процесом
трудової діяльності, досягається високий резуль�
тат як індивідуальної, так і колективної праці.

Досліджено впровадження прогресивних тех�
нологічних процесів на промислових підприєм�
ствах по містах і за видами економічної діяльності
Херсонської області та виявлено, що у 2010 році
спостерігається позитивна динаміка впроваджен�
ня прогресивних технологічних процесів на про�
мислових підприємствах міста Херсона.

Визначено: щоб бути конкурентоспромож�
ним на світовому ринку аналогічної продукції,
треба підвищувати її якість до рівня зарубіжних
виробників. Каховський завод електрозварю�
вального устаткування має винятково сприятливі
обставини, і ними слід скористатися, не втрати�
ти цю можливість. Підтримуючи започатковану
традицію, завод стане багатопрофільним. З висо�
ким рівнем виробництва, якістю продукції,
складністю виробів — єдиним у всієї Європі.
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УДК 338.512 В. М. Марченко

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. У статті наведено основні напрями підвищення ефективності інноваційної діяльності машиX
нобудівних підприємств у сучасних ринкових умовах. Запропоновано до використання програмуXтаблицю, з
призначенням відповідальних за операції розробки та впровадження інновацій, що дозволить підвищити
ефективність кожної стадії інноваційної діяльності.

Ключові слова: інноваційна діяльність, інновації, ефективність, стадії інноваційного процесу, ноуXхау,
стратегічне планування, машинобудування.

Summary. The article describes the main directions of improving the efficiency of innovative activity of machineX
building enterprises in today’s market conditions. It is proposed to use the programXtable with prescription of responsible
people for the operations of development and installation of innovation that will improve the effectiveness of each stage
of innovative activity.

Key words: innovative activity, innovation, efficiency, stage of the innovation process, knowXhow, strategic planning,
mashineXbuilding.

Постановка проблеми. Криза інноваційної сфе�
ри машинобудування, крім об’єктивних причин,
пов’язаних з реформуванням і спадом в економіці,
обумовлена також відсутністю цілеспрямованої
роботи з підвищення ефективності машинобудів�
ного виробництва в цілому й інноваційної діяль�
ності як його найважливішої складової зокрема. У
зв’язку з цим необхідно відзначити особливе зна�
чення своєчасного виявлення і планомірного вико�
ристання напрямів поліпшення інноваційної діяль�
ності з метою підвищення її ефективності.

Крім того, відчувається брак методичної літе�
ратури з питань підвищення ефективності інно�
ваційної діяльності на основі використання ре�
зервів, що є у машинобудівних підприємств.

Таким чином, невирішеність ряду вищепо�
значених теоретичних і практичних проблем в
інноваційній сфері машинобудівних підприємств
зумовили вибір теми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго�
мий внесок у дослідження проблем інноваційної
діяльності зробили такі вітчизняні та зарубіжні
вчені: В. Александрова, Ю. Бажал, П. Бєлєнький,
А. Бодюк, А. Власова, Л. Водачек, О. Водачкова,
В. Геєць, Н. Гончарова, М. Долішній, Ю. Зиков,
С. Ільєнкова, Н. Краснокутська, С. Колупаєва,
А. Коренний, О. Кузьмін, А. Кутейников, О. Лап�
ко, Д. Львов, І. Макаренко, Б. Патон, С. Покро�
пивний, Й. Петрович, П. Перерва, Я. Плоткін,
А. Пригожин, А. Перлакі, А. Савченко, Б. Санто,



Економіка та управління підприємствами

125

Б. Твісс, М. Туган�Барановський, В. Терехов,
М. Чумаченко, Й. Шумпетер, А. Яковлєв та інші.

Незважаючи на велику кількість досліджень
і публікацій щодо проблем інноваційної діяль�
ності, її аспекти залишаються дискусійними.
Існує необхідність поглибленої наукової розроб�
ки проблем активізації інноваційної діяльності з
урахуванням специфіки становлення ринкових
відносин в Україні [1, с. 3].

Разом з тим слід зазначити недостатню роз�
робленість напряму наукових досліджень, пов’я�
заних з виявленням і використанням резервів
інноваційної діяльності, що забезпечують підви�
щення її ефективності. Існуючі підходи до вирі�
шення вищезазначеної проблеми, як правило,
носять різноспрямований характер і є рекомен�
даціями з рішень окремих питань, пов’язаних з
ефективністю інноваційної діяльності.

Метою статті є розробка заходів підвищення
ефективності інноваційної діяльності машинобу�
дівних підприємств у сучасних ринкових умовах.

Виклад основного матеріалу. У сучасній літера�
турі з проблем інновацій не існує чіткої системи
заходів з підвищення ефективності інноваційної
діяльності, але різні автори наводять окремі при�
клади рішення цього складного питання.

Підвищення ефективності інноваційної діяль�
ності багато в чому залежить від цілеспрямованої і
планомірної роботи з пошуку і реалізації резервів
інноваційної діяльності, що є на машинобудівному
підприємстві. У зв’язку з цим буде доцільно вести
пошук резервів на кожній стадії інноваційного про�
цесу з подальшою інтеграцією результатів.

Почнемо зі стадій розробки інновацій —
науково�дослідних та дослідно�конструкторських
робіт (НДДКР).

Взаємозв’язок і взаємодія стратегії підпри�
ємства і його інноваційної діяльності має складний
і неоднозначний характер. З одного боку, іннова�
ційна діяльність повинна бути направлена так, щоб
сприяти досягненню цілей, визначених у загальній
стратегії підприємства, але, з іншого боку, існує
потенційна можливість у ході проведення НДДКР
отримання таких результатів, які можуть зробити
активний вплив на стратегію підприємства. Як
відзначає Б. Твісс, «було б украй недалекоглядно не
розглянути несподіване нововведення тільки на тій
підставі, що воно не було передбачене планом» [2,
с. 66]. Стратегія машинобудівного підприємства
повинна володіти певною гнучкістю з тим, щоб не
упустити можливість використання винаходів (тех�
нічних рішень, ноу�хау), що володіють достатнім
потенціалом, але що не вписуються в раніше вста�
новлені стратегічні плани. В цілому ж інноваційна
діяльність повинна бути направлена так, щоб спри�
яти досягненню цілей, позначених загальною стра�
тегією підприємства. Тому буде правомірним під�
креслити, що результативність стадії проведення
НІОКР багато в чому зумовлюється ступенем уз�

годження стратегічних планів підприємства з на�
прямами ведення науково�дослідних і дослідно�
конструкторських робіт.

У процесі розробки інновацій, враховуючи
вищеназване, треба організувати взаємодію
різних служб підприємства вже на початкових
етапах проведення НДДКР, що дозволяє враху�
вати можливості і необхідні вимоги, які висува�
ються до нової техніки і технології з позицій тієї
або іншої служби, про які розробники нововве�
день мають слабке уявлення.

Саме залучення фахівців різних відділів
підприємства дозволить уникнути несподіваних
і важких проблем на подальших стадіях іннова�
ційного процесу. Крім того, результатом подібної
взаємодії може стати поява нових ідей, а також
виявлення проблем, актуальних для машинобу�
дівного підприємства. Зрештою, початкова орієн�
тація на можливості і вимоги служб підприємства
вже на початкових етапах проведення НДДКР
забезпечить підвищення рівня результативності
даної стадії інноваційного процесу, оскільки доз�
волить виключити проекти, які підприємство з тих
або інших причин не в змозі здійснити.

Найважливіше значення для забезпечення
результативності на стадії проведення НДДКР
має конкретизація цілей. Визначення необхідних
(бажаних) характеристик винаходів (технічних,
економічних, екологічних, естетичних і так далі)
можливе на основі використання методів еконо�
міко�математичного моделювання і прогнозуван�
ня. З цією метою проводиться аналіз змін най�
більш важливих параметрів продукції, що випус�
кається, і використовуваної технології за ряд по�
передніх років, виявляється тенденція цих змін,
яка описується певною математичною моделлю,
і на цій основі визначаються найбільш вірогідні
параметри майбутніх виробів і технологій. Резуль�
тати прогнозу використовуються як цілі або за�
дані характеристики в ході проведення НДДКР і
подальшої оцінки їх результатів. Так, наприклад,
для японських корпорацій технологічний прогноз
виявляється в центрі всього управління науково�
дослідними роботами [3, с. 184].

Необхідно відзначити, що використання еко�
номіко�математичного моделювання з метою про�
гнозування буде найбільш ефективне в галузях
промисловості, що здійснюють випуск такої про�
дукції, коли немає різких змін у короткому пері�
оді часу як у характеристиках продукції і техно�
логії, так і попиті на неї. У наукомісткій машино�
будівній галузі (що особливо вимушена прогресу�
вати в сучасних ринкових умовах) зміни відбува�
ються швидко і за різними напрямами, тому ви�
користання прогнозування буде менш ефективне.

З причини того, що на результативність всьо�
го інноваційного процесу впливає сукупність чин�
ників, які надають свою вирішальну дію на кожній
окремій стадії, в науковій літературі висловлюєть�
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ся думка про необхідність періодичної оцінки і
відбору на якомога початкових етапах проведення
НДДКР, з урахуванням всієї сукупності чинників
зовнішнього і внутрішнього середовища, що ак�
тивно впливають на реалізацію того або іншого
проекту. С. І. Голосовський відзначає, що «визна�
чення економічної ефективності НДДКР на стадії
відбору напряму має вирішальне значення для
створення нової техніки...» [4, с. 35]. П. Уайт ро�
бить висновок, що «виділення ресурсів на неве�
лике число ретельно відібраних проектів є більш
раціональним» [5, с. 93]. Більш того, Б. Твісс на�
полягає на тому, що «оцінка проекту повинна ста�
ти безперервним процесом, передбачаючи у будь�
який момент зупинку роботи в світлі додаткової
інформації» [6, с. 66]. Прогнозна оцінка проектів
на ранніх стадіях НДДКР і подальші переоцінки
протягом реалізації проекту дозволяє забезпечити
підвищення ефективності інноваційної діяльності
на стадії проведення НДДКР. Це досягається за
рахунок того, що: спочатку відбираються найбільш
оптимальні і перспективні проекти; з’являється
можливість сконцентрувати зусилля і ресурси, тим
самим отримати результати в коротші терміни;
проводиться виявлення неможливості здійснення
проекту або виявлення низької ефективності від
його результатів запобігає нераціональному вико�
ристанню всіх видів ресурсів.

Результативність стадії проведення НДДКР
багато в чому обумовлена творчою активністю зай�
нятих в НДДКР, і її надзвичайно важко підвищити,
спираючись тільки на наукову організацію праці і
раціональне управління, буде правомірним говори�
ти про необхідність залучення фахівців, що воло�
діють певними якостями. Як відзначає Р. Уотермен,
«ключ до успіху — в підборі «найкращих пра�
цівників» [7, с. 233]. При цьому треба брати до уваги
той факт, що з часом частина фахівців, через ті або
інші причини, може втратити свої навики. В зв’яз�
ку з цим буде раціональним через певні інтервали
часу проводити атестацію зайнятих в НДДКР. Це
дозволить підтримувати необхідний рівень квалі�
фікації співробітників, створюючи тим самим не�
обхідні умови для підвищення результативності
стадії створення інновацій.

Внаслідок того, що інноваційна діяльність у
цілому і стадія проведення НДДКР як її складо�
ва пов’язані з певним ризиком, забезпечення га�
рантії зайнятості співробітників промислового
підприємства гратиме найважливішу роль у сти�
мулюванні їх праці. Гарантія зайнятості не повин�
на означати гарантії збереження місця, тільки в
цьому випадку виявлятиметься її стимулююча
функція. Використання такого підходу дає мож�
ливість створити на промисловому підприємстві
сприятливий клімат, що забезпечує активну ро�
боту з розробки й освоєння інновацій.

Крім того, якщо склад робочої сили змінюєть�
ся через високу плинність кадрів, безцінні розроб�

ки «ноу�хау» постійно спливатимуть з компанії. У
зв’язку з цим гарантія зайнятості забезпечить збе�
реження науково�технічної інформації в рамках
промислового підприємства.

Ефективність управління інноваційною діяль�
ністю на підприємстві в значній мірі визначаєть�
ся технологією процесу управління цією діяль�
ністю як послідовність рішень, що ухвалюються
та реалізовуються, для досягнення поставлених
цілей. При цьому, як правило, інтенсивність уп�
равлінських робіт виявляється неоднаковою на
різних стадіях. Останнє певним чином визна�
чається складом підрозділів, що беруть участь у
роботі, наслідками ухвалених науково�технічних
і управлінських рішень.

Розробки і дослідження, що проводяться на
підприємстві, не можуть бути здійснені достатньо
ефективно без ув’язки діяльності всіх підрозділів
підприємства за єдиним планом. Виходячи з цього,
в роботі пропонується використовувати програми�
таблиці, з призначенням відповідальних за операції
розробки та впровадження. На етапі НДДКР про�
понується наступна програма�таблиця етапу НДДКР
з визначенням відповідальних виконавців (В), та
співвиконавців (С) за підрозділами підприємства.

Використання програми�таблиці в управлінні
стадією НДДКР дозволить значно скоротити вико�
ристання всіх видів ресурсів, час виконання стадії
і, отже, істотно підвищити ефективність іннова�
ційної діяльності з виконання стадії НДДКР.

Необхідно відзначити, що найбільшу труд�
ність викликає оцінка радикальних інноваційних
проектів, заснованих на наукових знаннях. Так,
П. Друкер відзначає, що «найвищий ступінь ри�
зику пов’язаний з нововведеннями, заснованими
на науково�технічних досягненнях» [8, с. 174]. Це
пов’язано з тим, що надзвичайно важко врахува�
ти чинники, які можуть зробити вплив як на
успіх, так і на кінцеву сферу використання нау�
ково�технічного нововведення. Для підвищення
точності оцінки економічної ефективності перед�
бачуваних нововведень необхідно здійснити на�
ступний комплекс заходів:

• розробити методику оцінки економічної ефек�
тивності передбачуваних інновацій з урахуванням
специфіки діяльності промислового підприємства;

• проводити систематичну роботу з виявлен�
ня і систематизації чинників, успіх, що визначи�
ли, або невдачу того або іншого нововведення
(залежно від вигляду), виходячи з досвіду попе�
редньої діяльності;

• проводити ранжирування показників мето�
дики відповідно до змін цілей промислового
підприємства;

• використання методів економіко�математич�
ного моделювання для швидкого і багатоваріант�
ного прогнозування життєвого циклу інновацій;

• привертати у разі потреби експертів із зовніш�
нього середовища машинобудівного підприємства.
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Таблиця 1
ПрограмаQтаблиця етапу НДДКР*

* Джерело: розроблено автором особисто, В — відповідальний виконавець, С — співвиконавець.

Підвищення ефективності інноваційної діяль�
ності на стадії впровадження винаходів (техніч�
них рішень, ідей) визначається ступенем викори�
стання наступної сукупності чинників:

• підвищення результативності впровадження;
• скорочення часу, що витрачається на впро�

вадження винаходів (технічних рішень, ідей).
Проблема скорочення нераціонального ви�

користання ресурсів на стадії впровадження ви�
находів (технічних рішень, ідей) є наслідком
відсутності 100 % результативності даної стадії і,
зрештою, зводиться до відбору винаходів (тех�
нічних рішень, «ноу�хау»), що відповідають кри�
теріям ефективності підприємства для впрова�
дження зі всієї їх сукупності. З одного боку, ско�
рочення нераціонального використання ресурсів
на стадії впровадження винаходів може розгля�
датися як пріоритетне впровадження винаходів
(технічних рішень, «ноу�хау»), на створення
яких було витрачено більше засобів, оскільки їх
невикористання створює більші в порівнянні з
іншими винаходами втратами засобів для
підприємства. З іншого боку, раціоналізація
використання ресурсів на даній стадії іннова�
ційного процесу може розглядатися як скоро�
чення величини втраченої вигоди від невикори�
станих винаходів (технічних рішень, «ноу�хау»),
оскільки високий обсяг витрат на створення
винаходу (технічного рішення, «ноу�хау») ще не
означає його високої економічної ефективності.

Зрештою, питання про використання того або
іншого підходу (або їх поєднання) повинне ви�
рішуватися керівництвом підприємства з ураху�
ванням конкретних умов реалізації нововведень.

Досвід, накопичений при розробці інновацій,
дозволяє якісніше і значно оперативніше вирішу�
вати багато технічних і організаційних питань,
пов’язаних з їх упровадженням.

Склад основних виконавців і співвико�
навців етапу впровадження інновацій показа�
ний в таблиці 2.

Технологія управління циклом «досліджен�
ня — виробництво» ґрунтується на результатах
заздалегідь виконаної роботи з удосконалення
організаційної структури підприємства і впрова�
дження економічних методів управління.

Найважливіше значення на стадії впрова�
дження винаходів (технічних рішень, ідей) має
відповідна організація робіт і управління сукуп�
ністю робіт з їх освоєння. Одним із високоефек�
тивних методів, що дозволяють досягти постав�
леної мети, є метод мережевого планування. Цей
метод дозволяє істотно підняти якість плануван�
ня і управління при реалізації комплексу з освоєн�
ня винаходів за рахунок:

• чіткої координації діяльності всіх сторін, що
беруть участь у реалізації проекту;

• виділення найбільш важливих завдань;
• визначення найбільш оптимальних термінів

реалізації проекту, що відповідають нормативним
вимогам;

• своєчасного коректування планів реалізації.
Зрештою, метод мережевого планування доз�

воляє скоротити терміни освоєння винаходів і
відповідно забезпечити підвищення ефективності
стадії їх упровадження в ході проведення іннова�
ційної діяльності. Як відзначає С. І. Голосовсь�
кий, «надмірний додатковий продукт створюєть�
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Таблиця 2
ПрограмаQтаблиця етапу впровадження інновацій*

* Джерело: розроблено автором особисто, В — відповідальний виконавець, С — співвиконавець.

ся спочатку на підприємствах, які вперше упро�
вадили нову техніку. І створюється до тих пір,
поки нововведення не набуває значного поши�
рення» [9, с. 12]. У свою чергу, і «швидкість роз�
повсюдження інновації залежить від того, на�
скільки краще і вигідніше новий виріб у по�
рівнянні із старим». Враховуючи вищесказане,
можна зробити висновок, що сумарна величина
економічного ефекту від використання нововве�
дення в діяльності промислового підприємства
буде тим більша, чим швидше буде впроваджено
винахід, що є в основі подальшого нововведен�
ня, особливо якщо існують аналогічні новації у
підприємств, які ведуть свою діяльність на дано�
му ринку (світовому, вітчизняному, місцевому). В
зв’язку з цим першорядне значення на стадії
впровадження винаходів повинне приділятися
скороченню витрат часу на їх освоєння. Досяг�
нення поставленої мети багато в чому обумовле�
не встановленням нормативів часу для сукупності
робіт з освоєння винаходів, адекватно до тих, що
відображають тенденції даного процесу.

Висновки і перспективи подальших розвідок.
Виявлені основні напрями підвищення ефектив�
ності інноваційної діяльності машинобудівних
підприємств відповідно до стадій інноваційного
процесу. Разом з тим необхідно ще раз підкресли�
ти, що зосередження зусиль на досягненні якого�
небудь результату на одній із стадій інноваційного
процесу не буде реалізовано у вигляді «стрибка» в
підвищенні ефективності інноваційної діяльності
машинобудівного підприємства в цілому. Так, на�
приклад, підприємства, що мають сильні підроз�
діли з проведення НДДКР, але не здійснюють уп�
ровадження результатів їх діяльності, фактично
матимуть нульову ефективність інноваційної
діяльності. Тому надзвичайно важливо вести по�
стійну і збалансовану роботу з підвищення ефек�
тивності інноваційної діяльності.

Таким чином, розглянутий комплекс заходів
щодо забезпечення підвищення ефективності інно�
ваційної діяльності, звичайно, не охоплює всього
різноманіття існуючих методів, але його реалізація
дозволить підвищити ефективність інноваційного
механізму машинобудівних підприємств.
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ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ВІДНОВЛЕННЯ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація. У статті розглянуті актуальні проблеми процесів внутрішньої капіталізації аграрного секX
тора України, яка має відтворювальну функцію основних засобів сільськогосподарського виробництва.

Ключові слова: капітал, капіталізація, основні засоби, прибуток, амортизація, інвестиції, управління.

Summary. In the articles the issues of the day processes of internal capitalization in agrarian sector of Ukraine
are considered as as also the reproductive function of the fixed assets of agricultural production is analized.

Key words: capital, capitalization, fixed assets, income depreciation, investments, managements.

Постановка проблеми. Розвиток сільськогоспо�
дарського виробництва в умовах ринкових відно�
син потребує не тільки зовнішньої, а і внутрішньої
інвестиційної активності, як одного із факторів
капіталізації основних засобів — отримання необ�
хідних грошових і матеріальних ресурсів.

Традиційно внутрішнє інвестування являє
собою довгострокові вкладення у придбання за�
собів праці для забезпечення виробничого циклу
господарської діяльності і представлено такими
джерелами, як прибуток та амортизаційні відраху�
вання — інтегрованими в грошовій формі вираз�
никами всіх чинних факторів сільськогосподарсь�
кого виробництва, що уособлюють в собі активи,
які використовуються в господарському обороті.

Але незначна активізації внутрішньої інвес�
тиційної діяльності сільськогосподарських під�
приємств (збитковість, низький рівень рентабель�
ності, диспаритет цін) призводить до використан�
ня коштів не за призначенням, чим збільшує
деструктивні чинники процесів відновлення ос�
новних засобів виробництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дос�
лідженню проблеми капіталізації економіки Ук�
раїни, і зокрема її аграрного сектора, присвячено
численні публікації провідних вітчизняних і за�
рубіжних науковців, таких як: А. А. Грищенко,
Б. Є. Кваснюк, С. С. Шумська, П. С. Єщенко,
Н. Ю. Брюховецька, В. Г. Андрійчук, М. Я. Дем’я�
ненко, П. Т. Саблук та ін.

Аналіз науковців тенденцій і факторів капі�
талізації дозволив констатувати те, що сьогодні
агропромисловий комплекс України позбавлений
можливостей ефективного відтворення основних
засобів виробництва.

Метою статті є дослідження впливу внут�
рішнього інвестування як фактора капіталізації на
відновлювальні процеси основних засобів вироб�
ництва сільськогосподарських товаровиробників.

Виклад основного матеріалу. Функціонування
аграрних підприємств в умовах ринкової еконо�
міки розширює спектр завдань, вирішення яких
у комплексі потребують аналітичної оцінки кож�

ного параметра (з урахуванням кількісного і
якісного виразу) в управлінні процесом відтво�
рення основних засобів та подальшому зміцненні
і розвитку об’єкта управління.

За таких умов необхідною є реалізація систем�
ного підходу до процесу відтворення основних
засобів аграрного сектора економіки України, який
повинен бути направлений на капіталізацію галузі.

Капіталізація (англ. capitalizations) — пере�
творення доданої вартості (нерозподіленого при�
бутку) в капітал, тобто використання її на роз�
ширення виробництва (збільшення активів під�
приємства) [1, с. 85].

Економічний механізм капіталізації передба�
чає відображати витрати на придбання активів як
статтю відповідних активів, а не як витрати на
виробництво продукції. Списання на собівартість
продукції (на витрати) буде проводитися в тому
майбутньому звітному періоді, коли буде одержа�
ний (реалізований) відповідний дохід (вигода). Це
підкреслює характер і задає напрям цільового
вкладання фінансових джерел, виходячи з еконо�
мічного визнання засобів виробництва основни�
ми (функціонування більше одного року).

Як зазначає Н. Ю. Брюховецька, термін «ка�
піталізація» використовується для характеристи�
ки досить різних явищ і може характеризувати:

1) збільшення власного капіталу за рахунок влас�
них нагромаджень, позик банків, позик на фінансо�
вих ринках, бюджетного фінансування та ін.;

2) спосіб розподілу й використання прибут�
ку, що має на меті розвиток підприємства;

3) обліковий метод визнання витрат в якості
активів;

4) вартість чистих активів організації або суму
акціонерного капіталу;

5) метод визначення вартості майна за його
прибутковістю;

6) перетворення доданої вартості в капітал
[2, с. 226].

У сферах національної економіки застосову�
ються різні показники оцінки капіталізації. Так,
найбільш відпрацьований показник капіталізації
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до недавнього часу використовувався тільки у
фінансовій сфері: банківських установах (дос�
татність капіталу для здійснення активних опе�
рацій); в корпоративному секторі (показник по�
точної ринкової вартості цінних паперів емітента).
Але проблема нарощування основного капіталу є
нагальною для всіх без винятку суб’єктів господа�
рювання, і особливо у сільському господарстві.

Вирішальну роль у процесі капіталізації сіль�
ськогосподарського виробництва відіграє основ�
ний капітал, який становить близько 90 % сукуп�
ного капіталу товаровиробників.

Сукупний сільськогосподарський капітал
включає основний капітал (з урахуванням землі),
оборотний, людський та фінансовий [3, с. 225].
Тобто капіталізація галузі залежить не тільки від
зовнішніх джерел фінансування (інвестиції), а й
від нарощування внутрішніх (прибуток).

Капіталізація сільського господарства, на
думку В. Г. Андрійчука, характеризується як про�
цес інтенсивного нарощування капіталу галузі з
метою підвищення його продуктивності шляхом
капіталізації власних доходів сільськогосподарсь�
ких товаровиробників, вливання капіталу з інших
сфер економіки, залучення інвестицій та руху
капіталу всередині галузі від менш ефективних
власників до ефективніших [4, с. 71].

Економічна природа відновлення основних
засобів аграрного виробництва з використанням
інвестиційного ресурсу прямо пов’язана з отри�
манням і використанням прибутку. Де прибуток
є головним, власним джерелом фінансування
(мікроекономічний ефект), і виступає як один із
факторів капіталізації основного капіталу.

Призначення прибутку (англ. profit) полягає
у забезпеченні приросту загальної вартості капіта�
лу. Це конкретна форма чистого доходу, яка реа�
лізується і надходить на підприємство у вигляді
різниці між валовою виручкою від реалізації про�
дукції та сукупними витратами на її виробництво.
Прибуток є головною метою і критерієм ефектив�
ності господарської діяльності підприємств, що
відображає створену і реалізовану додану вартість.

Виконання ряду функцій, успішність здійс�
нення яких ґрунтується на основі фіксації ви�
значеної величини прибутку, з цільовим його
використанням, — створює систему управління
прибутком, де виокремлюються такі основні її
складові:

— Прогнозування і планування — визначен�
ня параметрів процесів фінансування.

— Поповнення капіталу (основного і обо�
ротного).

— Стимулювання — характеризує прибут�
ковість функціонуючого капіталу.

Структурна сформованість прибутку обме�
жується максимально можливою сумою коштів —
нерозподіленим прибутком, який є базою у ство�
ренні ресурсного потенціалу товаровиробників —

фонду нагромадження, що виступає джерелом фі�
нансування основного капіталу (його приросту).

Таким чином, процес відтворення основних
засобів виробництва може відбутися при високому
динамізмі утворення прибутку з достатнім рівнем
рентабельності сільськогосподарського виробниц�
тва, яке на сучасному етапі не відповідає потребам
його формування. На це впливає співвідношення
рівня реалізаційних цін на сільськогосподарську і
промислову продукцію з існуючим диспаритетом не
на користь аграрних товаровиробників.

Диспропорція цін, яка не ліквідована регу�
ляторною політикою держави, зумовила ресурс�
не виснаження сільськогосподарських підпри�
ємств, внаслідок чого спроможність генерувати
прибуток зменшилась. Це зумовлює низьку спро�
можність як до процесів відновлення основних
засобів виробництва, так і всього основного ка�
піталу аграрних підприємств.

Зокрема, збереження рудимента цін з часів
соціалістичної планово�командної економічної
системи призвело до невідрегульованості міжга�
лузевих відносин у системі суспільного відтворен�
ня та ігнорування специфічних особливостей
сільськогосподарського виробництва (залежність
від природних факторів, використання біологіч�
них ресурсів). Подолання такого явища повинно
здійснюватися цільовою економічною політикою
держави із відпрацюванням ринкового механіз�
му регулювання у цих сферах.

Динаміка генерації прибутку сільськогоспо�
дарськими підприємствами (табл. 1) свідчить про
позитивний його динамізм, загальна сума якого
за аналізований період збільшилась у 2 рази.

Слід зазначити, що узагальнений рівень рен�
табельності хоч і визначає незначну тенденцію до
зростання, але не є стійким. Крім того, незважа�
ючи на зростання прибутку, кількість збиткових
сільськогосподарських підприємств за останні три
роки збільшується в середньому на 600–700 гос�
подарств і складає щорічно близько 1,4 % дигре�
суючого рівня, що зумовлює низьке забезпечення
власної ресурсної спроможності господарств у
відтворювальному процесі основних засобів ви�
робництва. При цьому господарства, які одержу�
вали прибуток, мали можливість у відтворюваль�
ному процесі засобів виробництва, а збиткові —
обмежувались амортизаційними відрахуваннями,
використовуючи їх як оборотний капітал для
підтримки засобів виробництва у робочому стані.

У зв’язку з цим необхідно відмітити, що еко�
номічна місія амортизації проявляється через
механізм трансформації капіталу у відтворюваль�
ному процесі і відіграє роль посилення процесу
мобілізації внутрішніх джерел коштів.

Перебіг амортизаційних відрахувань у процесі
виробництва відшкодовує спожитий основний
капітал і дає приріст вартості (додаткову вартість,
валовий прибуток) як вихідну основу чистого при�
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Таблиця 1
Генерація прибутку сільськогосподарськими підприємствами України

Джерело: складено автором за [5, с. 38, 51, 52].

бутку товаровиробників. Але в умовах дефіциту
фінансових ресурсів цільове призначення аморти�
заційних відрахувань направляється виключно на
просте відтворення вартості основних засобів ви�
робництва, де зазначені відрахування в основно�
му перетікають до оборотного капіталу, зменшую�
чи відтворювальну функцію основного.

Проведені нами дослідження показали, що в
умовах трансформації національної ринкової еко�
номіки кошти амортизаційних відрахувань як
специфічного виду капіталовкладень призвели до
нецільового їх використання. Оскільки прибут�
ковість сільськогосподарських підприємств не�
значна, а кількість збиткових господарств із року
в рік зростає, то це все зводиться до забезпечен�
ня витрат оборотного капіталу, а не основного.

За цих умов кошти амортизаційних відраху�
вань все менше використовувалися за своїм
цільовим призначенням, тобто на відтворення
основного капіталу, а йшли на поповнення вироб�
ничих витрат (капіталу оборотного). Про це
свідчить те, що загальна величина інвестицій в
основний капітал у цей період була набагато
меншою від суми амортизаційних відрахувань,
тобто значна частина їх була інвестована в обо�
ротний капітал [6, с. 94].

Таким чином, у залежності від капіталоміст�
кості для нормального відтворювального процесу в
сільському господарстві, вважається межа рента�
бельності виробництва у 35–45 %, на що фактич�
ний її рівень (табл. 1) не досягає і половини бажа�
ної величини. При існуванні недостатнього рівня
рентабельності виробництва отримуваний прибуток
не може в належній мірі направлятися товаровироб�
никами як забезпечення власних ресурсів відтворю�
вального процесу засобів виробництва, а аморти�
заційні відрахування не спроможні виконати свою
основну функцію — функцію відновлення основ�
ного капіталу із незначною трансформованою час�
ткою у фонді нагромадження.

Забезпеченість сільськогосподарських това�
ровиробників основним капіталом значно збіль�
шилася за рахунок зростання його вартості. Внас�
лідок чого концентрація основного капіталу аг�
рарної сфери економіки України досить значна і
становить 46,1 % за середньоквадратичним відхи�
ленням коефіцієнта варіації (табл. 2).

Дані табл. 2 свідчать, що коефіцієнт варіації
забезпеченості основним капіталом і капіталооз�

Таблиця 2
Коефіцієнти варіації питомих показників

виробничого капіталу сільськогосподарських
підприємств України у 2009 р.

броєність сільськогосподарських підприємств має
незначні коливання, що становить 52,5 % та
49,7 % відповідно. Проте концентрація варіації
виробничого капіталу дуже незначна (13,4 % без
врахування землі — до 55 %), це підкреслює
рівномірність його розподілу за регіонами краї�
ни, а щодо їх сукупності — то вона однорідна.
Отримані дані важливі для здійснення достовір�
ного аналізу, оскільки обчислені середні величи�
ни варіації є типовими для даної сукупності.

Фактор капіталізації значною мірою визна�
чається структурою використання (вкладання) ка�
піталу, а саме превалювання тієї частини капіталу,
який бере участь у виробничому процесі (табл. 3).

Джерело: розраховано автором за [5, с. 31, 33, 51].

Таблиця 3
Структура та динаміка вартісного руху основного

капіталу сільськогосподарських підприємств України

Джерело: розраховано автором за [5, с. 33, 34].

Аналіз структурної динаміки основного капі�
талу товаровиробників (табл. 3) показує, що най�
більшу питому вагу займають основні засоби вироб�
ництва, які протягом останніх років мали тенден�
цію до збільшення. Це пояснюється тим, що
сільськогосподарські підприємства взяли курс на
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оновлення основних засобів, особливо в частині їх
технічного переоснащення, де рівень оновлення за
2009 р. збільшився майже на 6,4 відсоткового пунк�
ту проти 2005 р. Стосовно чого необхідно відмітити,
що коефіцієнт оновлення основних засобів щороку
зростає і значно перевищує коефіцієнт вибуття. Така
динаміка свідчить про покращення відтворювальних
процесів основних засобів і ефективність капіталі�
заційних заходів, але це недостатній обсяг, у 2009 р.
надійшло лише 9,8 % від їх вартості.

Крім того, активне списання відпрацьованих
основних засобів та вплив цінового фактора на
нововведені основні засоби — зменшило відсо�
ток зносу, який становить 38,4 % за 2009 р. проти
50,6 % у 2005 р. Проте процеси виробничого спо�
живання, зношування й грошового відшкодуван�
ня основних засобів об’єктивно взаємозалежні й
безперервні, що обумовлено взаємозалежністю й
безперервністю етапів і визначальних компо�
нентів відтворювального процесу в цілому.

Отже, величина грошового відшкодування
повинна дорівнювати величині продуктивного
споживання споживчої вартості основних засобів
і їх перенесеної вартості. Це теоретичне положен�
ня має принципове значення для розуміння оп�
тимальної відповідності між споживчою вартістю,
втраченою в процесі виробництва, перенесеною
вартістю й величиною амортизаційного фонду.
Необхідна також відповідність між втраченою в
процесі виробництва споживчої вартості основ�
них засобів і споживчою вартістю нових основ�
них засобів, що відшкодовують вибуття.

Таким чином, на нашу думку, процес капіта�
лізації внутрішніх ресурсів сільськогосподарсько�
го виробництва повинен здійснюватись у напрямі
нарощування основного капіталу за рахунок влас�
них джерел фінансування.

Ефективне формування та використання ре�
сурсів сільськогосподарських підприємств викли�
кає потребу оцінки ефективності фінансових про�
ектів на рівні окремих господарств. При оцінці
ефективності формування і використання ресурсів
важливо оцінити терміни та обсяги вкладених
фінансових ресурсів і отриманого прибутку.

Процес вкладення капіталу передбачає його
повернення шляхом прибуткової діяльності, що
може відбуватися паралельно, послідовно чи
інтервально.

У вказаному напрямі передбачено вкладен�
ня певної суми ресурсів і отриманого прибутку
за умови послідовного перебігу вказаних про�

цесів, при цьому повну суму прибутків отрима�
ють після завершення інвестування. Паралельний
перебіг процесів найтрадиційніший, оскільки
сума отриманого прибутку зростає за умови зро�
стання суми фінансування і відбувається взаємо�
залежно в часі. За умови інтервального перебігу
визначених процесів між терміном фінансуван�
ня й отримання прибутку є певний відрізок часу.

Отже, напрям оцінки ефективності викори�
стання фінансових ресурсів як капіталізаційних
є універсальним, але має свої позитивні та нега�
тивні сторони і залежить від фінансової політи�
ки аграрного підприємства.

Висновки. Фактором успішності вирішення
проблем, пов’язаних з відтворенням основних
засобів АПК України, є розширення масштаб�
ності та поглиблення розробки сучасних еконо�
мічних процесів. Серед них необхідно виділити
певну системність у виконанні завдань: удоско�
налення системи показників відтворення основ�
них засобів; обгрунтування методичних підходів
до вибору методу нарахування амортизаційних
відрахувань; удосконалення функціонуючого ме�
ханізму відтворення основних засобів; досліджен�
ня впливу витрат на утримання основних засобів.
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НАУКОВОQТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ
ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація. У статті розглядаються основні питання теорії інновацій, зокрема поняття інновації та
інноваційного процесу, інноваційного потенціалу, класифікація стратегій інноваційного розвитку підприємств.

Ключові слова: інновації, інноваційний процес, інноваційні стратегії, інноваційний потенціал підприємства.

Summary. The article examines the main problems in the theory of innovation, in particular the concept of
innovation and the innovation process, innovative capacity, innovative strategies for classification of enterprises.

Key words: innovation, innovation, innovation strategy, innovation potential of the enterprise.

Постановка проблеми. Система інноваційно�
го управління підприємством повинна бути спря�
мована на формування ефективної політики но�
вовведень, що дозволяє підприємству функціону�
вати, уникаючи кризових ситуацій і займати
провідні позиції у своїй галузі. Ця проблема особ�
ливо актуальна для економіки України. Ситуація,
що склалася в українській економіці, характери�
зується загальним спадом виробництва та конку�
рентоспроможності продукції, зниженням заці�
кавленості більшості товаровиробників у прове�
денні інноваційних заходів, а також практично
повною відсутністю у державних структур цілісної
інноваційної політики [1, с. 169].

Сучасні інноваційні процеси досить складні
і потребують проведення аналізу закономірнос�
тей їх розвитку, детального опрацювання методо�
логічних і практичних засад інноваційної діяль�
ності підприємств.

Аналіз останніх досліджень. Дослідженню те�
оретичних та практичних питань проблеми управ�
ління інноваційною сферою, впровадженню но�
вих розробок присвячені роботи багатьох вітчиз�
няних і зарубіжних вчених економістів, а саме:
Ю. Бажали, Х. Барнети, С. Валдайцева, О. Волко�
ва, М. Денисенка, П. Завліна, С. Ілляшенка,
М. Кондратьєва, В. Мединського, Г. Менша, К. Най�
та, В. Рубана, Б. Твісса, В. Томпсона, О. Чубуко�
вої, Ю. Шкворця, Й. Шумпетера та ін. У науко�
вих працях цих вчених розглядається широке
коло питань з проблематики інновацій, зокрема,
теоретичні основи інновацій, оцінка ефектив�
ності інноваційних проектів, формування інфра�
структури інноваційної діяльності, фінансування
та стимулювання інноваційних процесів, кадро�
ве забезпечення інноваційної діяльності.

Метою статті є дослідження сутності і соціаль�
но�економічного значення інновацій та іннова�
ційного процесу, пошук можливих варіантів удос�
коналення інноваційних процесів на підприємстві.

Виклад основного матеріалу. Інновація на сьо�
годні є, без сумніву, однією з основних економічних
категорій. Характеристика соціально�економічного

розвитку країни на основі інновацій вимагає визна�
ченості в трактуванні самого поняття інновації.

Суть терміна «інновація» на державному рівні
дає Закон України «Про інноваційну діяльність»:
інновації — новостворені (застосовані) і (або)
вдосконалені конкурентоздатні технології, про�
дукція або послуги, а також організаційно�тех�
нічні рішення виробничого, адміністративного,
комерційного або іншого характеру, що істотно
поліпшують структуру та якість виробництва і
(або) соціальної сфери [2].

Методологія системного опису інновацій в
умовах ринкової економіки на сьогодні базуєть�
ся на міжнародних стандартах, рекомендації з
яких прийняті в Осло у 1992 р. і отримали назву
«Керівництво Осло». Вони розроблені стосовно
до технологічних інновацій і охоплюють нові
продукти і процеси, а також їх значні технологічні
зміни [3]. У відповідності до міжнародних стан�
дартів інновація визначається як кінцевий резуль�
тат інноваційної діяльності, який втілився у ви�
гляді нового або удосконаленого продукту, ново�
го або вдосконаленого технологічного процесу,
який використовується у практичній діяльності
або у новому підході до соціальних послуг.

У науковій та навчальній літературі нарахо�
вується велика кількість визначень терміна «інно�
вація». Різні вчені, в основному зарубіжні (Й. Шум�
петер, Б. Твісс, Ф. Ніксон, Б. Санто) трактують це
поняття в залежності від об’єкта та предмета свого
дослідження, але специфічним у тлумаченні інно�
вацій є зміни, а головною функцією інноваційної
діяльності є функція змін. Вперше цей термін було
використано австрійським економістом Йозефом
Шумпетером. У книзі «Теорія економічного розвит�
ку» (1911 р.) він виділив п’ять типових змін:

• використання нової техніки, нових техно�
логічних процесів або нового ринкового забезпе�
чення виробництва;

• впровадження продукції з новими якостями;
• використання нової сировини;
• зміни в організації виробництва та його

матеріально�технічного забезпечення;
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• поява нових ринків збуту [4, с. 9].
Визначення інновації американського вчено�

го Пітера Друкера, на нашу думку, є незвичним,
але достатньо точним на сьогодні: «Інновація —
це не винахід і не відкриття... Вона фокусується
не на знаннях, а на ефективності, а в бізнесі —
на економічній ефективності. Її сутність швид�
ше концептуального характеру, ніж технічного або
наукового. Характерною рисою новатора є здат�
ність об’єднати в систему те, що іншим здається
незв’язним набором розрізнених елементів. ...
Якість інновації не залежить прямо від її розмі�
ру... Це успішна спроба знайти і включити в свій
бізнес останню частинку, якої бракує, щоб пере�
творити вже існуючі елементи: знання, товари,
купівельний попит, ринки — в нове і набагато
більш продуктивне ціле» [5, с. 19].

Загальноприйнятим є визначення, що іннова�
ція (нововведення) — це результат творчої праці,
який втілився у вигляді нового або удосконаленого
продукту, технічного процесу, що реалізується на
ринку і використовується у практичній діяльності.

Тобто обов’язковими властивостями інновації є:
— науково�технічна новизна;
— можливість виготовлення на виробництві;
— задоволення ринкового попиту.
Іноді інновація може розглядатися як процес,

тобто нововведення розвивається у часі та має
точно виражені стадії.

Найбільше поширений підхід до опису інно�
ваційного процесу ґрунтується на виділенні чо�
тирьох етапів:

1. Фундаментальні дослідження.
2. Прикладні науково�дослідні роботи.
3. Дослідно�конструкторські та проектно�

конструкторські роботи.
4. Промислове виробництво (виробництво

нової продукції та реалізація).
Початок інноваційного процесу зазвичай

пов’язують з проведенням наукових досліджень
фундаментального і пошукового характеру, тоб�
то чисто теоретичної орієнтації. Результатом по�
дібних досліджень може слугувати відкриття част�
кових і загальних законів чи закономірностей
природи, а також відкриття (в результаті теоре�
тичних розрахунків) нових матеріальних об’єктів
або речовин у природі і под.

На основі попередніх результатів проводять�
ся роботи або дослідження прикладного характе�
ру, які в сукупності прийнято називати розробка�
ми. У їх число включають спеціальні дослідження
прикладного призначення, результатом яких по�
ряд з відкриттям вузьких (локальних) законо�
мірностей найчастіше виступає те чи інше техні�
чне рішення майбутнього штучно відтвореного
матеріального об’єкта, який отримує своє вира�
ження, як правило, у формі винаходу. Надалі на
основі винаходу здійснюються роботи проектно�
конструкторського характеру. Кінцевим етапом

стадії розробки є експериментальне виробництво.
На цьому етапі передбачається здійснення тех�
нічної підготовки виробництва новинок, що веде
до появи дослідних зразків і робочої документації.

У багатьох сферах промислове виробництво не
обмежується лише створенням одиничних зразків
тієї чи іншої споживчої продукції, а продовжуєть�
ся освоєнням промислових партій нової продукції.
На останньому етапі інноваційний процес втру�
чається в область серійного і масового виробниц�
тва нової продукції через сферу діяльності, імено�
вану безпосередньою підготовкою виробництва. За
виробництвом нововведення настає його викори�
стання кінцевим споживачем з паралельним на�
данням сервісних послуг. Розвинені зарубіжні краї�
ни в останні роки все більшу увагу приділяють
останній стадії інноваційного процесу, правомірно
вважаючи, що одних зусиль з нарощування НДР
недостатньо для успішної виробничої діяльності.
Необхідно комплексно розвивати усі підрозділи,
що забезпечують комерціалізацію результатів НДР.
У цьому процесі особливо важливу роль відігра�
ють організаційні та управлінські аспекти.

Увага до тієї чи іншої стадії інноваційного
процесу створює основи для побудови різних
класифікаційних моделей інноваційного розвит�
ку. Однією з можливих підстав класифікації може
бути підхід з позиції історизму.

Першою моделлю інноваційного процесу мож�
на розглядати модель «технологічного поштовху»,
виникнення якої відноситься до 50�х рр. ХХ ст. Ця
модель інноваційного процесу заснована на акцен�
туванні перших двох стадій інноваційного процесу.
Наступна за нею модель «витягування попитом»
(market pull) заснована на ідеї про те, що ринок, де
знаходять своє вираження потреби, являє собою ос�
новну рушійну силу інноваційного розвитку. Від
першої моделі вона відрізняється великим акцентом
на останні дві стадії інноваційного процесу. Загаль�
ною рисою обох моделей є те, що НДР розглядаєть�
ся як основний фактор, а ринок — як пасивний еле�
мент. На цій основі з’явилася можливість виникнен�
ня третьої, «об’єднуючої» моделі, в якій етапи НДР
та маркетингу взаємно врівноважені. Відповідно до
цієї моделі інноваційний процес постає як логічно
послідовний, хоча і не обов’язково безперервний
процес, який поділяється на функціонально різні,
незалежні стадії. У цій моделі технології не є голов�
ним елементом: технологічна інновація повинна суп�
роводжуватися інноваціями в галузі організації, уп�
равління, виробництва, маркетингу [6].

У 80�х рр. ХХ століття з’явилася «інтегрова�
на модель», в якій інноваційний процес розгля�
дається не як послідовний, а як паралельний. Це
означає, що етапи НДР, розробки прототипу,
виробництва і т. д. здійснюються одночасно.

На відміну від науково�технічного прогресу,
інноваційний процес не закінчується так званим
упровадженням, тобто першою появою на ринку
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нового продукту, послуги або доведенням до про�
ектної потужності нової технології. Цей процес
не переривається і після впровадження, бо в про�
цесі поширення (комерціалізації) нововведення
вдосконалюється, робиться більш ефективним,
набуває нових споживчих властивостей. Це
відкриває для нього нові галузі застосування, нові
ринки, а отже, створює і нових споживачів, котрі
сприймають цей продукт, технологію або послу�
гу як нові саме для себе. Дана модель називаєть�
ся «комерціалізація інновацій» [7].

Здійснення інноваційної діяльності під�
приємством передбачає реалізацію його іннова�
ційного потенціалу, для формування якого є
наявність на підприємстві певних ресурсів: ма�
теріальних, інтелектуальних, фінансових, кадро�
вих, інфраструктурних. Від стану інноваційного
потенціалу залежить вибір стратегії інноваційно�
го розвитку підприємства.

Процес організації інноваційної діяльності на
підприємстві передбачає здійснення наступних
етапів:

• Оцінку інноваційного потенціалу й визна�
чення адекватних інноваційних цілей.

• Встановлення стратегічного партнерства з
науково�дослідною або конструкторською орга�
нізацією (можливе створення власного іннова�
ційного підрозділу).

• Розробку науково�технічних рішень щодо
досягнення інноваційної мети.

• Формування інноваційного портфелю та
розробка інноваційних проектів.

• Інтеграцію інноваційних проектів в інно�
ваційну програму.

• Проведення організаційно�структурних змін.
• Розробку корпоративної стратегії на основі

інноваційного підходу [8, с. 200].
Ефективний інноваційний розвиток підпри�

ємства вимагає створення адекватної системи уп�
равління. Досвід великих компаній промислово
розвинених країн свідчить про те, що організа�
ційна структура підприємства повинна відповіда�
ти стратегії його розвитку.

Розглянемо можливі інноваційні стратегії
розвитку підприємства:

• Наступальна стратегія — це стратегія, спря�
мована на досягнення головних позицій на рин�
ку (високі затрати на нововведення).

• Оборонна стратегія, метою якої є збережен�
ня конкурентних позицій, тобто необхідність
триматися за лідером, використовуючи його но�
вовведення з внесенням деяких змін (затрати на
нововведення нижче, ніж у лідера).

• Імітаційна — стратегія, метою якої є на�
слідування груп лідерів, копіювання основних
споживчих властивостей нововведень, викорис�
товуючи свої ринкові технології.

• Залежна стратегія — така, що направлена
на самозбереження шляхом виконання субконт�

рактних робіт для інноваційних підприємств (за�
трати на нововведення незначні).

• Традиційна стратегія — самозбереження з
використанням консервативних технологій (за�
трати на нововведення мінімальні).

• Опортуністична — направлена на завоюван�
ня вільних ніш на ринку (затрати на нововведен�
ня залежать від тактичних міркувань) [9, с. 70].

Підприємства за ознакою наявності стратегії
інноваційного розвитку можна розподілити на
такі групи:

1. Великі підприємства, акціонерні товари�
ства, до структури яких входять науково�дослідні
підрозділи (дослідницькі центри, конструкторські
та технологічні бюро).

2. Підприємства, які співпрацюють з науково�
дослідними інститутами та іншими інноваційними
організаціями, хоча ступінь участі наукових орга�
нізацій в інноваційному процесі на промислових
підприємствах і форми цих зв’язків різняться.

3. Середні підприємства (іноді малі), які за�
куповують ліцензії, технології або адаптують за�
кордонні зразки, конструкторські та техноло�
гічні рішення.

4. Підприємства, які хаотично займаються
інноваційною діяльністю. До складу цієї групи
можуть бути включені багато середніх, малих та
деякі великі підприємства. Для них характерна
відсутність стратегії і тактики інноваційного роз�
витку [10, с. 78].

До теперішнього часу склалися такі форми
організації та управління інноваційною діяльні�
стю на підприємствах і в організаціях:

1. Спеціалізовані підрозділи, представлені у
вигляді робочих груп, комітетів, рад, орієнтованих на
розробку пропозицій з інноваційної політики госпо�
дарюючого суб’єкта. Подібні підрозділи характерні,
в основному, для великих підприємств і організацій,
що здійснюють випуск наукомісткої продукції.

2. Відділення та центральні служби коорди�
нування інноваційної діяльності — їх основним
завданням є контроль і координація інновацій�
ної діяльності, що здійснюється різними підроз�
ділами, забезпечення узгодженості між ними в
питаннях визначення цілей і напрямів, розробки
програм і планів інноваційної діяльності.

3. Програмно�цільові (проектно�цільові) гру�
пи, що формуються під конкретну інноваційну
програму або проект на тимчасовій або постійній
основі. Такі групи є самостійні господарські
підрозділи, діяльність яких спрямована на комп�
лексну організацію всього циклу інноваційного
процесу — від досліджень до виходу на ринок. У
разі успішної реалізації інноваційної програми
або проекту досить часто на базі подібних груп
відкриваються нові напрямки діяльності і ство�
рюються дочірні підприємства.

4. Венчурні структури — можуть формувати�
ся в декількох варіантах:
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4.1. Внутріфірмові венчури, що створюються
зазвичай на базі великих господарюючих су�
б’єктів з метою розвитку стратегічно важливих
напрямів науково�дослідної діяльності та/або
підтримки наукових ідей окремих груп фахівців�
новаторів. Проекти, що розглядаються даними
підрозділами, мають середній період окупності
від 5 до 9 років і належать до високоризикових.

4.2. В якості дочірніх підприємств. Мате�
ринська компанія в цьому випадку є основним
власником акцій венчурної фірми, здійснює по�
вний контроль її фінансових коштів і має вик�
лючні права на використання отриманих резуль�
татів у власній діяльності [11, с. 85].

Аналіз показує, що найбільші можливості для
успішного інноваційного розвитку є в інтегрова�
них і корпоративних структурах. Нині корпора�
тивні структури найбільшою мірою, порівняно з
іншими типами виробничих організацій, воло�
діють, в основному, всіма необхідними передумо�
вами для активного вживання, виробництва і
реалізації інноваційної продукції.

Значне місце у процесі реалізації стратегії
інноваційного розвитку економіки повинні
відігравати нові підходи, засновані на викорис�
танні кращих зразків світового досвіду у цій сфері.
О. А. Фомова у своєму дисертаційному дослі�
дженні визначає світові тенденції розвитку інно�
ваційних стратегій корпоративних структур:

— усвідомлений вибір необхідності форму�
вання інноваційної стратегії через злиття науки,
техніки і виробництва у єдине ціле, що породжує
новації та використовує їх;

— створення стратегічних альянсів;
— активізація діяльності наукомістких техно�

логічних кластерів на базі великих корпорацій;
— підстратегія управління інтелектуальним

капіталом стала ключовою у загальній іннова�
ційній стратегії корпорацій;

— наявність вагомих бар’єрів при формуванні
корпоративних інноваційних систем;

— кооперація як форма концентрації (об’єд�
нання) технологічно взаємопов’язаних підпри�
ємств під спільним управлінням у країнах пост�
соціалістичної системи та країнах ЦСЄ;

— унікальні інноваційні стратегії окремих
корпорацій як фактор забезпечення конкуренто�
спроможності [12, с. 15].

Зазначимо, що використання зарубіжного
досвіду управління інноваційним розвитком
підприємства можливе лише за умов його адап�
тації до особливостей функціонування вітчизня�
ної економіки.

Висновки. Інноваційні процеси в економіці
України не набули вагомих масштабів, кількість
підприємств, що впроваджують інновації, змен�
шується з кожним роком і становить зараз 12–
14 %, що менше у 3–4 рази, ніж в інноваційно
розвинутих економіках. Наукоємність промисло�

вого виробництва знаходиться на рівні 0,3 %, що
на порядок менше від світового рівня. При цьо�
му майже третина коштів, що витрачаються на
інноваційну діяльність, припадає на закупівлю
обладнання, в той час як витрати на придбання
прав на нову інтелектуальну власність або на
проведення НДДКР на порядок менші. Майже
половина з інноваційних підприємств взагалі не
фінансують проведення в інтересах свого вироб�
ництва наукових досліджень [13, с. 203].

Реалізація інноваційного розвитку країни ви�
магає розвитку та модернізації найбільш перспек�
тивних виробництв, що забезпечують підйом еко�
номіки, підвищення якості продукції та прорив на
світові високотехнологічні ринки. Підвищення
ефективності діяльності вітчизняних підприємств в
умовах конкуренції, яка підсилюється на більшості
ринків, базується на удосконаленні управління
інноваційними процесами на підприємстві, у тому
числі процесів розробки та впровадження іннова�
ційної стратегії та інноваційної політики.
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МЕТОДИ ЦІНОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ТА УМОВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

Анотація. Проведено аналіз існуючих методів цінового стимулювання збуту в сфері обігу у європейських
країнах. Доведена можливість застосування окремих методів залежно від тактичної мети підприємства.

Ключові слова: цінове стимулювання, пряме зниження цін, відстрочені можливості, купонаж.

Summary. Was analysed existent methods of price sales in the sphere of appeal promotion is conducted in the European
countries. Was wellXproven possibility of application of separate methods depending on the tactical purpose of enterprise.

Key words: price stimulation, direct priceXcutting, deferred possibilities, kuponazh.

Постановка проблеми. В умовах кризових
економічних явищ питання збереження лояль�
ності споживача, а отже, й стабільності показ�
ників продаж стає стратегічним завданням для
служби маркетингу підприємства.

Усі операції стимулювання, які базуються на
прямому або непрямому, негайному або відстро�
ченому зниженні ціни викликають позитивну
реакцію серед законодавців і споживчих органі�
зацій. Як прості, так і складніші форми знижен�
ня цін мають загальний характер: надання покуп�
цеві негайної або відстроченої, значної або неве�
ликої вигоди в грошах. Вони є: для влади — фак�
тором зниження цін; для законодавців — засобом
підтримання конкуренції; для виробника — про�
стою і практичною формою стимулювання збу�
ту; для торгівлі — надійним засобом збільшення
продажів торгової точки; для споживача — сти�
мулом до здійснення купівлі.

За умов обмежень власного бюджету спожи�
вач став дуже чутливий до знижень цін, його
приваблюють товари, ціни на які тимчасово зни�
жені. З двох конкуруючих марок він обере ту, яка
є об’єктом зниження цін. Водночас споживач
дуже недовірливо ставиться до постійних знижень

цін або до товарів, які занадто часто фігурують у
«спеціальних» пропозиціях, проте в той же час
хоче бачити такі пропозиції постійно. Отже, ціно�
ве стимулювання стає стратегічним інструментом
конкурентної боротьби і потребує значної уваги
фахівців відділів маркетингу та продаж.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про�
блеми розроблення теоретичних основ та різно�
манітних аспектів практичного застосування ме�
тодів цінового стимулювання збуту досліджува�
ли такі вітчизняні та зарубіжні вчені: С. Вікторов,
А. Даян, А. Длігач, Ю. Лега, Л. Мельник, Л. Ро�
маненко, П. Саблук, Л. Тродек, Е. Троадек, Е. Ут�
кін, Н. Ушакова, А. Шкарпета та ін.

Вітчизняні та зарубіжні джерела свідчать, що
при всій значимості раніше проведених наукових
досліджень окремі питання цінового стимулюван�
ня збуту в сферах виробництва й обігу вивчені
недостатньо. Основна проблема полягає у недо�
статній адаптованості та обґрунтованості існуючих
у світовій практиці методів до специфіки вітчиз�
няного ринку, а також відсутність законодавчого
регулювання окремих питань у сфері цінового
стимулювання збуту. Саме незавершеність науко�
вих досліджень у площині вдосконалення засто�
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сування методів цінового стимулювання збуту та
очевидна методична і практична значимість за�
значеної проблеми зумовили вибір та обумовили
об’єктивний характер актуальності теми.

Метою статті є вивчення і зарубіжного до�
свіду застосування та законодавчого регулюван�
ня цінового стимулювання збуту з метою його ви�
користання на вітчизняних підприємствах задля
підвищення їхньої ефективності.

Виклад основного матеріалу. Тимчасове знижен�
ня ціни товару має переваги (можливість прогно�
зування витрат, пов’язаних з проведенням, швид�
кий ефект) й недоліки (можливі втрати для іміджу,
відсутність процесу формування лояльності у спо�
живачів). Деякі організації застосовують тільки
цінову форму стимулювання, оскільки вважають
більш раціональним впливати на попит економіч�
ними інструментами (в даному випадку ціною), ніж
розраховувати на такі абстрактні поняття, як праг�
нення споживачів до престижу і розваг [1, с. 63].

Рішення про зниження цін можуть бути
прийняті: виробником, який прагне збільшити
обсяг продажів і залучити нових покупців; тор�
говельним посередником, який намагається або
створити імідж «вигідного» торговельного під�
приємства, або проводить спеціальні заходи і при
цьому знижує націнки на окремі товари; бути
результатом угоди між обома сторонами (вироб�
ник надає знижку торговельному посередникові,
а той переносить її частково, повністю або в
підвищеному розмірі, на споживача) [2, с. 70].

Усі операції щодо стимулювання збуту, пов’я�
зані зі зниженням продажної ціни, можна роз�
ділити на три категорії: пряме (негайне) знижен�
ня ціни, за допомогою купонів, відстрочене зни�
ження ціни (рис. 1).

— ярмарки, салони — в період проведення
великих регіональних та загальнонаціональних
ярмарків;

— мережі магазинів використовують знижен�
ня цін, щоб запропонувати покупцям «товар тиж�
ня» або «товар місяця». Афіші, що направляють�
ся головною фірмою по всіх її магазинах�філіях,
повідомляють про зниження цін, що планується
на наступному тижні чи місяці. Список вибраних
товарів включає від шести до десяти позицій. Ціль
такого відбору подвійна: 1) об’єднати товари
щоденного споживання з товарами, що купують�
ся про запас (що збільшує товарообіг); 2) форму�
вання прихильності клієнтури, яка стежить за
такими заходами, що практикуються регулярно;

— компанії�франчайзери періодично пропо�
нують своїм магазинам певну кількість товарів,
ціни на які підлягають простому або комбінова�
ному зниженню;

— незалежні торговці часто використовують
просте зниження цін. Враховуючи значну конку�
ренцію з боку супермаркетів, вони змушені будь�
якими способами приваблювати покупців до
своїх магазинів, пропонуючи зниження цін на
окремі або групи товарів, виходячи з конкурент�
ної ситуації. Деякі торговельні співтовариства,
розташовані в зоні одного пішохідного переходу,
кварталу або міста, також проводять коротко�
строкові заходи щодо стимулювання.

Статус таких методів, як розпродажі, у деяких
європейських країнах (наприклад, Франції) є офі�
ційним і передбаченим законодавством (сезонні
розпродажі, ліквідації, відновлення товарних за�
пасів тощо). Практика таких розпродажів має ре�
гулярний характер, проте мають місце законодавчі
обмеження з двох причин: 1) з метою підтримки
вільної конкуренції: забороняється торгівля в зби�
ток і відмова від продажу; 2) з метою захисту спо�
живача оголошене зниження цін повинне бути
справжнім, а не оманливим [2, с. 102].

2. Зниження цін з ініціативи виробника. Прямі
зниження цін, розроблені й проведені виробни�
ком, як правило, супроводжуються наданням
знижок торговельної мережі. Коли ціна товару
встановлена вищою за ціну конкурента, її зни�
ження виявляється досить правильним і страте�
гічно вірним (дає поштовх для покупця). Така
пропозиція повинна бути обмежена за часом, але
разом з тим повинна дати можливість довести
перевагу даного товару. Проте існує ризик падін�
ня рівня продаж ще до завершення заходів по
стимулюванню збуту, тому обов’язковим є еконо�
мічне обґрунтування [4, с. 120]. Саме тому на
законодавчому рівні правильно необхідно вима�
гати від виробника повідомляти про зниження
цін на упаковці товару в один із трьох способів:

1. Вказування розміру (відсотку) знижки. Цей
спосіб має переваги для дистриб’юторів, оскіль�
ки не вимагає зміни планування торговельного

Рис. 1. Методи цінового стимулювання збуту [4, с. 112]

Дослідження показало, що зазвичай пряме
зниження ціни включає в себе такі методи:

1. Зниження цін з ініціативи посередників:
— існують періоди протягом року, коли су�

пермаркети повідомляють у ЗМІ про зниження
цін на певні категорії товарів або на їхню певну
кількість, значні знижки на певні товари протя�
гом одного певного дня, продаж за собівартістю;
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залу або маркування; касир просто повинен зни�
зити ціну у зазначеному на товарі розмірі. Часто
на товарі зазначено дві ціни: стара, встановлена
раніше торгівлею й закреслена, а поруч із нею
розміщається кольорова етикетка із вказівкою
відсотка зниження ціни.

2. Вказування грошової суми знижки. Цей спо�
сіб, як і попередній, легко реалізується торговельною
організацією, оскільки ніяк не прив’язаний до по�
точної ціни. Як правило, на упаковку кріпиться яс�
крава наклейка, легко розпізнавана покупцем.

3. Вказування стимулюючої ціни виробником
безпосередньо на упаковці товару. Часто усклад�
нюється робота торгівлі, оскільки в магазинах
роздрібні ціни можуть сильно різнитися. Тому сти�
мулююча ціна повинна розглядатися як максималь�
на, а не мінімальна. І тому виробникові в даному
випадку рекомендовано вказувати на додатковій
етикетці «максимальна рекомендована ціна».

Прямі зниження цін проводяться під певни�
ми приводами, що надають товару позитивний і
динамічний імідж, і тому виробники вказують
причини зниження цін (із приводу випуску но�
вого товару, у зв’язку з річницею, у зв’язку із
щорічною подією).

3. Встановлення спеціальних цін або продажі
лотами. У цьому випадку зниження ціни застосо�
вується не до конкретного товару, а до лота (ком�
плекту) товарів. Ціль таких пропозицій — не пе�
реміщення продажу у часі, а збільшення сімейно�
го споживання. Така форма особливо приваблива
при покупці недорогих товарів (продукти харчу�
вання). Виробникові це дає можливість одержати
виграшне розташування свого товару в торговель�
ному залі і впевненість у рентабельності свого
заходу. Спеціальні пропозиції можуть бути пред�
ставлені багатьма способами: загальне зниження
ціни на партію; зниження, що пропонує один із
товарів лота безкоштовно; загальне зниження вар�
тості лота («шокова ціна»). Вказаний захід стиму�
лювання повинен бути обмежений у часі і вводи�
тися після розрахунків виробником найкращої
ціни за лот залежно від очікуваного росту продажів
і очікуваного попиту на даний товар.

Окремим видом продажів лотами є зв’язані
пропозиції. Багато супутніх товарів, жоден з яких
не є аксесуаром іншого, можуть продаватися ра�
зом. Суть такого продажу в тому, що вартість
покупки буде нижчою за суму вартостей її скла�
дових. Для виробника цей метод стимулювання
має певні переваги: дозволяють об’єднати «ліди�
руючий» товар фірми з новим товаром, що по�
легшує виведення останнього на ринок, або то�
вари зі швидким і повільним оборотами.

4. Залік вартості старого товару при покупці
нового. Таке зниження цін застосовується віднос�
но дорогих товарів, що не мають високої оборот�
ності. Сума, виплачувана за прийнятий товар, у
більшості випадків еквівалентна зниженню ціни

на 10 %. Але сама форма заліку набагато приваб�
ливіша для споживача, ніж просте зниження ціни.

5. Надання додаткової кількості товару безкошX
товно. Використовується великими компаніями і є
ще однією формою швидкого непрямого знижен�
ня ціни, яка впливає на споживача двома аргумен�
тами: 1) реальна економія, як і при будь�якому
зниженні ціни; 2) «великодушний» акт із боку ви�
робника, що сприяє поліпшенню іміджу товару.
Коли споживач купує більше товару за ту ж ціну,
його видатки зберігаються на колишньому рівні. У
цьому випадку додаткові 20 % товару полегшують
прийняття позитивного рішення про здійснення
купівлі, а повернення до колишньої кількості това�
ру згодом не відіб’ється на його гаманці [3, с. 90].

Для виробника цінова форма стимулювання
складається із двох частин: безкоштовна пропо�
зиція товару і модифікація традиційної упаков�
ки. Він може заздалегідь визначити вартість опе�
рації залежно від бажаного росту обсягу продажів,
вартості додаткового товару й витрат на зміни в
пакуванні [3, с. 110].

Ще одним видом цінового стимулювання є
відстрочені відшкодування:

— прості відстрочені відшкодування. Знижен�
ня ціни проводиться не в момент купівлі товару,
а згодом, якщо покупець відправить свій купон
на знижку за зазначеною адресою. Таке відшко�
дування — обов’язково сума грошей, що повер�
тається чеком, як правило, одним на родину;

— пропозиція повернення грошей («moneyXrefund
offer» або «cash refund») Найпопулярніша форма
відстроченого зниження цін використовується
для завоювання нових покупців: грошова ком�
пенсація при наданні певного числа підтверджень
купівель. Купон перебуває на самому товарі й по�
винен бути вирізаний споживачем. Покупець
відправляє на зазначену адресу підтвердження
купівель і одержує чек, що відшкодовує або
вартість одного з товарів повністю, або певну
суму. Перевага цього виду стимулювання збуту
полягає в тому, що сума повернення досить знач�
на, що, в свою чергу, спонукує покупця активно
надсилати докази купівель (купони). Крім того,
для виробника цей спосіб зниження цін не є за�
надто витратним, оскільки гроші повертаються
тільки тим, хто цього вимагає, а багато покупців,
не маючи можливості одержати відшкодування в
момент здійснення покупки, згодом просто забу�
вають це зробити;

— сполучене відстрочене відшкодування. Ви�
діляють три основних його різновиди:

• серія купонів. Кілька товарів рекламуються
в одному купоні, що розповсюджується в друко�
ваних виданнях. Споживач вибирає товар, купує
його в магазині, наклеює підтвердження купівлі
(купон) у колектор (у спеціальну картку), що
публікується у виданні, й одержує загальну, до�
сить високу суму погашення купонів;
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• проба якості. Купон — це 3�сторінкова
книжка, у якій зазначена певна кількість товарів,
що реалізовуються зі знижками. Споживачеві
залишається лише зробити пробні купівлі десяти
товарів, щоб одержати цю суму за чеком;

• подарункові варіанти товару. Ця методика
заснована на аналогічному принципі — об’єд�
нанні товарів різних виробників. Застосовується
відносно товарів, які можуть виконувати функції
подарунків.

— перехресний залік купонів (crossXcouponning).
Форма стимулювання збуту, яка являє собою
відстрочену виплату грошей на купівлю двох зовсім
різних продуктів, які не продаються в одному місці.

Більш складним видом зниження цін є купони.
Купон — це документ, що гарантує спожива�

чеві певне відшкодування вартості товару. Власник
купона при покупці зазначеного в ньому товару
може розраховувати на деяке відшкодування вит�
рат; відшкодування може бути у вигляді певної
суми, відсотка від вартості купленого товару, так і
у формі зниження ціни на інший товар, якщо він
купить даний товар. Ця методика часто застосо�
вується в самих різних сегментах і, як правило,
супроводжується рекламою в ЗМІ. Виробники й
торговельні посередники практикують її спільне
застосування. Купонаж перехресно адаптований до
двох ситуацій: при виведенні товару на ринок,
коли необхідно стимулювати споживача до здій�
снення першої купівлі, та на етапі спаду для під�
тримки товару й збільшення числа покупців.

Наприклад, у Франції практикують п’ять
способів поширення купонів:

• Поштою. Ця технологія аналогічна рекламі
поштою. Її основною проблемою є підготовка
бази даних, яка повинна бути надійною і адек�
ватною цільовій групі (коректне визначення спо�
живача, постійна модернізація і т. д.). Розсилан�
ня купонів поштою пов’язане із супровідним
рекламним обігом, проводиться за визначеними
правилами і сьогодні є однією із самостійних
методик «прямого маркетингу».

• Доставка додому. Купони кладуть у поштові
скриньки або під двері квартир. При цьому спо�
собі поширення повернення купонів (кількість,
якими скористалися споживачі) є найбільшою.

• У пресі. Цей спосіб широко практикується в
англомовних країнах. Завдяки селективності поши�
рення друкованих видань, його застосування наба�
гато полегшує визначення цільових споживачів.

• На (в) упаковці. Купони, розміщені на/в
упаковці товару (on/in pack) зводять до нуля ви�

трати на їхнє поширення (на відміну від їх дос�
тавки додому і при поширенні через друковані ви�
дання). Рівень повернення купонів, розповсю�
джуваних цим способом, становить від 10 до 20 %.

Вважається, що поширення купонів в упа�
ковці (in pack) особливо ефективне при розв’я�
занні завдання збільшення споживання постій�
ною клієнтурою, тоді як на упаковці (on pack) —
дозволяє зацікавити покупців, що не є прихиль�
никами даної марки.

• У магазині. Біля входу в магазин або в центрі
торгового залу співробітники магазину і представни�
ки фірми організовують демонстрацію/дегустацію
товару й поширюють купони, що дають можливість
покупцям скористатися прямим зниженням цін.

Висновки. Усі форми негайного зниження
цін історично є найстаршими й нескладними для
реалізації. Розвиток стимулювання збуту призвів
до диверсифікованості й ускладненню форм
зниження цін: вони здобувають усе більш «стра�
тегічний» характер стосовно іміджу товару й
прибутковості, очікуваної підприємством. Ос�
новною проблемою при використанні даних
інструментів на вітчизняному ринку слід вважа�
ти відсутність окремих нормативно�правових
актів у сфері цінового стимулювання.

Серед позитивного і вдалого світового досвіду
слід відмітити і доцільно було б застосувати в
сучасних ринкових умовах на нинішньому етапі
розвитку господарських відносин в Україні прак�
тику чіткого законодавчого забезпечення прове�
дення заходів з цінового стимулювання збуту,
особливо у таких поширених на вітчизняному
ринку методів, як купонаж та проведення роз�
продажів. Вказані заходи провадяться стихійно і,
як правило, супроводжуються певним «обманом»
очікувань споживачів і учасників цих заходів.
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ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. У статті розглянуті теоретичні основи сучасних тенденцій інтелектуалізації людського
капіталу. Проведено аналіз рівня інтелектуалізації людського капіталу підприємств. Запропоновано напряX
ми підвищення інтелектуалізації людського капіталу підприємства.

Ключові слова: інтелектуалізація, інтелектуальний капітал, людський капітал, освіта, знання, управX
ління знаннями, інтелектуалізація людського капіталу.

Summary. The theoretic basis of present tendency of intellectualization of human capitalhave been examined in
the article. Spendanalysisof standard of intellectualization of human capital of plant. Propound tendency by rise of
intellectualization of human capital of plant.

Key words: intellectualization, intellectualcapital, human capital, education, knowledge, knowledge management,
intellectualization of human capital.

Постановка проблеми. Сучасні глобальні про�
цеси диктують перехід від постіндустріального
суспільства до нового інформаційно�інтелектуаль�
ного. У цьому контексті людський капітал стає
найважливішим стратегічними об’єктом управ�
ління підприємством. Наявність висококваліфіко�
ваних людських ресурсів є вирішальним для до�
сягнення підприємством економічного зростання
та конкурентоспроможності на ринку. Сучасні на�
укові погляди все більше орієнтовані на зміну став�
лення до ролі людини в системі соціально�еконо�
мічних відносин. Спостерігається трансформація
органічного підходу в гуманістичний, коли роз�
глядається процес управління не працівником, а
людським капіталом. Упровадження терміна «люд�
ський капітал» означає усвідомлення значної ролі
людини в економічній системі та необхідності
ефективного управління людиною як капіталом
підприємства. Хоча неможливо заперечувати той
факт, що людський капітал перш за все виступає
капіталом підприємства, його основна відмінність
від фізичного капіталу в тому, що людина є носієм
знань, досвіду та розумових здібностей, тобто інте�
лектуального капіталу, який посідає місце вирі�
шальної продуктивної сили нової епохи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сут�
тєвий внесок у дослідження вказаної проблема�
тики внесли такі вітчизняні вчені, як Н. Бердяєв,
Д. Богиня, І. Бондар, А. Богуцький, В. Вернадсь�
кий, О. Гришнова, М. Долішній, Т. Заяць, Е. Ка�
пустін, Т. Кир’ян, А. Колот, С. Мочерний, В. Оні�
кієнко, О. Рудченко, М. Туган�Барановський,
М. Чумаченко, А. Чухно, М. Шмельов та інші.

Мета статті — запропонувати напрями підви�
щення інтелектуального рівня людського капіта�
лу підприємств за допомогою положень концепції
управління знаннями та програму управління інте�
лектуалізацією людського капіталу підприємства.

Виклад основного матеріалу. Інтелектуальний
капітал — це системне поняття, що потребує роз�
гляду з урахуванням вимог сучасного інформацій�

ного суспільства, в якому вирішальними ресурса�
ми є інформація та знання. Учені стверджують, що
складові інтелектуального капіталу існують тільки
завдяки людським знанням, його трансферу, що в
результаті виражається у синергетичному ефекті
від їх використання. Цей ефект і визначає прихо�
вані джерела цінностей, які наділяють підприєм�
ство високою ринковою вартістю. Такої точки зору
щодо інтелектуального капіталу дотримуються
К. Мелам’юка [1] та І. Росс [2].

А. Чухно визначає інтелектуальний капітал як
«капітал, що акумулює наукові та професійно�
технічні знання працівників, поєднав інтелектуаль�
ну працю й інтелектуальну власність, нагромадже�
ний досвід, організаційну структуру, інформаційні
мережі — тобто все те, що визначає імідж підпри�
ємства та зміст його діяльності. Усі елементи
інтелектуального капіталу є дійовими факторами,
що визначають створення багатства сучасного сус�
пільства» [3, с. 41]. Такий підхід відображає сутність
усіх складових інтелектуального капіталу. О. Кендю�
хов визначає інтелектуальний капітал як «здатні
створювати нову вартість інтелектуальні ресурси
підприємства, представлені людським і машинним
інтелектами, а також інтелектуальними продукта�
ми, створеними ним самостійно або залучені із
сторони як засоби створення нової вартості» Інте�
лектуальний капітал виступає як вартість, що ство�
рює нову вартість [4, с. 31]. Такий погляд відпові�
дає визначенню «капіталу» як базовій економічній
категорії. І. Журавльова, А. Кудлай під інтелектуаль�
ним капіталом розуміють сукупність знань, прак�
тичних навичок і творчих здібностей працівників
підприємства. Людський капітал — це частина інте�
лектуального капіталу, що має безпосереднє відно�
шення до людини (знання, практичні навички,
творчі й розумові здібності людей, їхні моральні
цінності, культура праці) і відіграє особливу роль
при проведенні інновацій та будь�якого відновлен�
ня [5, с. 41–44]. Іншої думку дотримуються Г. На�
зарова, Н. Гавкалова, Н. Маркова, стверджуючи, що
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інтелектуальний капітал є складовою частиною
людського капіталу, та визначають його як інте�
лектуальні ресурси, втілені в сукупності наукових,
професійних та загальних знань працівників, їх
досвіді, навичках, котрі створюють продукти інте�
лектуальної діяльності, що можуть належати як
його винахіднику, так і іншим суб’єктам господа�
рювання та використовуються з метою одержан�
ня додаткової вартості [6, с. 116].

Таким чином, інтелектуалізація людського ка�
піталу як наукова економічна категорія — це про�
цес поступового підвищення інтелектуального
рівня людського капіталу на основі синтезу інфор�
мації, знань, умінь і навичок окремого індивіда,
що відбувається задля відповідності сучасним умо�
вам та отримання соціально�економічного ефекту
від їх застосування. Результатом процесу підви�
щення інтелектуалізації праці виступають створен�
ня, формування й нагромадження людського та
інтелектуального капіталів, що визначають резуль�
тативність діяльності. Таким чином, тільки інте�
лектуальна, творча праця є запорукою створення
таких активів, які при вмілому інвестуванні три�

валий час будуть забезпечувати одержання ста�
більно зростаючої норми прибутку [7, с. 109].

Людський капітал як результат інвестицій та
нагромадження у вигляді знань, навичок, здібно�
стей, здоров’я, психологічних якостей людини
використовується для отримання корисного ре�
зультату за допомогою інтелектуальної праці.
Вона на відміну від фізичної викликає здійснен�
ня постійних, заздалегідь визначених дій. Розу�
мова праця передбачає креативний, інновацій�
ний, нестандартний підхід до вирішення постав�
лених задач. Інтелектуальний розвиток, безпереч�
но, в першу чергу формується в процесі освіти
людини. Високий освітній рівень є не тільки
соціальним гарантом для його власника, а й за�
порукою економічного розвитку та процвітання
конкретного підприємства та держави в цілому.

Наприклад, за даними матеріалів «Доклад о
развитии человека 2007/2008», підготовлених за
матеріалами національних доповідей про розвиток
людини (ГНДРУ) за програмою ООН, доведено, що
ті країни, в яких індекс освіченості вищий, загальні
макропоказники теж досить високі (таблиця 1).

Таблиця 1
Показники рівня розвитку економіки та рівня освіченості населення

* Джерело: складено за даними [8, с. 229–232].

При цьому, якщо за показником розвитку
людського потенціалу різниця практично подвійна,
то за показниками економічного рівня різниця
перевищує десять і більше разів. Особливо це ха�
рактерно для відсталих, слаборозвинених країн.

Інтелектуалізацію людського капіталу більш
конкретизовано слід розглядати на рівні підпри�
ємства. У цьому контексті підприємство виступає
первинною ланкою для оцінки інтелектуалізації
людського капіталу. Саме на мікрорівні форму�
ються передумови та вимоги щодо формування
та подальшого розвитку людського капіталу, до�
сягається та виявляється економічний та соціаль�
ний ефект від використання праці людини. Тому
пропонуємо дослідити проблему інтелектуалізації
людського капіталу на прикладі декількох

підприємств м’ясопереробної галузі Запорізької
області.

Підвищення інтелектуалізації людського ка�
піталу на підприємстві залежить від кадрової
політики, що проводиться. Тому необхідно дос�
лідити ці тенденції на підприємствах. При цьо�
му за допомогою даних управлінського обліку
слід з’ясувати ставлення вищого керівництва до
сучасного стану і тенденцій управління персо�
налом (таблиця 2).

На всіх досліджуваних підприємствах прово�
диться кадрова політика, але чітко розроблена
програма з управління персоналом діє лише на
ЗАТ «Запорізький м’ясокомбінат», ЗАТ «Меліто�
польський м’ясокомбінат», ЗАТ М’ясокомбінат
«Ювілейний». Набір персоналу здійснюється зде�
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Таблиця 2
Застосування основних складових кадрової політики при проведенні інтелектуалізації людського капіталу

Джерело: Складено автором за даними відділів кадрів досліджуваних підприємств.

більшого через неформальні контакти співробіт�
ників підприємства. Всі підприємства проводять
програму розвитку персоналу на основі підви�
щення кваліфікації.

Навчання є необхідною умовою для підви�
щення інтелектуального рівня персоналу, адже
тільки накопичення знань, вмінь і досвіду роботи
дозволяє реалізувати персональну складову інте�
лектуального капіталу. Тісний зв’язок між стиму�
люючим чинником та кадровою політикою з роз�
витку персоналу зумовлює прагнення працівників
до безперервної освіти, самонавчання, самореа�
лізації та підвищення продуктивності праці.

Отже, на людський капітал найбільший вплив
справляє характер кадрової політики підприєм�
ства, що направлений не тільки на використання
людського капіталу, а ще й на можливість його
розвитку та розширеного відтворення, що доціль�
но з точки зору отримання прибутку у майбутньо�
му. Однією зі складових кадрової політики є роз�
виток людського капіталу засобами професійної
підготовки та самонавчання, що є передумовою
підвищення інтелектуального рівня, а отже, інте�
лектуалізації людського капіталу. Тому доцільно
провести аналіз рівня кваліфікації персоналу та
видатків на професійне навчання (таблиця 3).

Таблиця 3
Аналіз витрат на навчання на досліджуваних підприємствах

Джерело: Складено автором за даними відділів кадрів досліджуваних підприємств.

Таким чином, можна сказати, що частка ви�
трат на навчання є надто низькою в загальних
витратах підприємства, та на деяких підприєм�
ствах має тенденцію до зменшення.

Частка працівників, що пройшли профнав�
чання, також має негативну тенденцію. На ЗАТ
«Запорізький м’ясокомбінат», ЗАТ М’ясокомбі�
нат «Ювілейний» та ЗАТ «Аванта».

Процес інтелектуалізації людського капіталу
значною мірою залежить від стимулюючого чин�
ника, що зумовлює прагнення до здійснення інте�
лектуальної діяльності. Як головний стимулюю�
чий чинник в сучасних умовах господарювання
України розглядають матеріальне стимулювання,
що визначається, зокрема, розміром заробітної
плати. Тому пропонуємо аналіз заробітної плати
на досліджуваних підприємствах (таблиця 4).

Часка витрат на оплату праці залежить від
декількох показників: кількість працівників, роз�

мір їх заробітної плати за категоріями та сукупна
величина витрат на підприємстві. Частка витрат на
оплату праці в загальній сумі за елементами опе�
раційних витрат є не нижчою за 12,3 % — станом
на 2008 рік та 11,09 — на 2009 рік. Загалом частка
витрат на оплату праці в операційних витратах
знизилася на ЗАТ «Мелітопольський м’ясокомбі�
нат» на 1,03 %, ЗАТ М’ясокомбінат «Ювілейний»
на 0,3 %, ЗАТ «Бердянський м’ясокомбінат» на
0,7 %, ВАТ «Меркурий» на 0,99 %. Наочніше ця
інформація наведена на рисунку 1.

Результат аналізу показав, що на сьогод�
нішній день, на жаль, на практиці більшості
підприємств підвищенню інтелектуального рівня
персоналу не приділяється значна увага. Люди
продовжують розцінюватися як ресурс, який тре�
ба використовувати у виробничих цілях, а не
капітал, що потребує постійного розвитку та
удосконалення. На це вказує мінімізація інвес�
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Таблиця 4
Аналіз заробітної плати як стимулюючого чинника до інтелектуалізації праці

Складено автором за даними.

Рис. 1. Динаміка частки витрат на оплату праці
в операційних витратах (%)

досліджуваних підприємств за 2008–2009 рр.

тицій у розвиток персоналу, недостатній рівень
матеріального стимулювання працівників до на�
вчання. Це призводить до зниження внутрішньої
мотивації до підвищення професійного рівня
людини та самоосвіти. Тільки постійний розви�
ток та самовдосконалення людини сприяють
інтелектуалізації людського капіталу, розвитку
творчих здібностей, креативному мисленню, ви�
никненню раціонаторських ідей, тобто підвищен�
ню інтересу до інтелектуальної праці. Такий підхід
позитивно вплине на соціально�економічний ре�
зультат роботи підприємства.

Інтелектуалізацію людського капіталу пропо�
нується здійснювати за допомогою положень кон�
цепції управління знаннями. Накопичення знань
разом із здатністю людського капіталу швидко й
ефективно навчатися при позитивному впливі мо�
тиваційного чинника інтелектуалізації виступають
як цінний актив підприємства [9, с. 141]

Для підвищення якісних показників людсь�
кого капіталу підприємствам Запорізької області
м’ясопереробної галузі надзвичайно важливою є
розробка та реалізація наступних заходів у роз�
різі основних напрямів інтелектуалізації людсь�
кого капіталу (рис. 2):

— Переорієнтація стратегічних напрямів ро�
боти з людським капіталом підприємства, тобто
перехід від простого використання знань, вмінь і
навичок людського капіталу до їх розвитку, нако�
пичення та відтворення, потребує перегляду
ціннісних та основних моральних настанов керів�
ництва. Мається на увазі розробка і впроваджен�
ня нової філософії та культури господарювання,
де вони несуть у собі переконаність співробітників
у тому, що обмін і передача знань породжують
синергетичний ефект як у цілому для підприєм�
ства, так і для кожного співробітника зокрема.

Рис. 2. Основні напрями інтелектуалізації людського
капіталу

— Нові знання персонал отримує за допомо�
гою самонавчання та проходження профнавчан�
ня, до якого можна віднести курси підвищення
кваліфікації та перепідготовки. Самонавчання та
профнавчання є засобом поліпшення якісної скла�
дової людського капіталу. Таким чином, завданням
керівництва є створення сприятливих умов та
впливових мотиваційних чинників, які б змогли
стимулювати персонал до навчання. З урахуван�
ням поширення та використання знань розпов�
сюдження дістає концепція та практика безперер�
вного навчання як комплекс заходів, що надає
людині можливість навчатися протягом усього
життя. Висовується вимога до розподілу освітніх
ресурсів індивіда протягом усього життя. Це пе�
редбачає навчання з урахуванням самонавчання за
консультативно�методичної підтримки.

— Поступова переорієнтація від пріоритетно�
го управління матеріальним виробництвом до уп�
равління знаннями вимагає від керівництва під�
приємств значну увагу приділяти підвищенню
інтелектуального рівня людського капіталу при
розвитку підприємництва в інноваційній сфері.
Таким чином, підвищення інтересу до інтелекту�
альної праці ставить у залежність ефективне уп�
равління знаннями. Управління знаннями — це
створення таких умов, при яких нагромаджені
знання та досвід ефективно використовуються для
виконання важливих для підприємства завдань.

— На сьогоднішній день зміна парадигми
ролі людини в системі соціально�економічних
відносин має змусити керівництво інакше поста�
витися до системи витрат на персонал. Втрачає
актуальність підхід до персоналу як до витрат, що
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треба скорочувати, сьогодні людину сприймають
як капітал підприємства, що потребує інвестуван�
ня для постійного розвитку та грамотного підхо�
ду в процесі управління.

На рисунку 3 запропоновано програму управ�
ління інтелектуалізацією людського капіталу під�
приємства.

ченню конкурентоспроможності організації на
ринку.

Висновки та пропозиції. Світовий досвід та на�
укові дослідження неодноразово доводили, що
знання людини, досвід, навички, розумові здіб�
ності працівників, використані в процесі праці,
є запорукою ефективної роботи підприємства та
основним фактором його економічного зростан�
ня. Тому інтелектуалізація людського капіталу за�
лишається пріоритетним об’єктом дослідження в
економічній теорії та необхідним аспектом у
практичній діяльності підприємств.

Впровадження запропонованих напрямків та
програми інтелектуалізації людського капіталу
позитивно вплине на економічні та соціальні
результати роботи підприємств.
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Рис. 3. Програма управління інтелектуалізацією
людського капіталу підприємства

Програма інтелектуалізації людського капі�
талу на підприємстві має включати в себе на�
ступні етапи:

1. Оцінка рівня інтелектуалізації людського
капіталу. Вона повинна включати оцінку знань
персоналу, тобто освітньо�кваліфікаційний рівень
робітників, проходження профнавчання, від�
повідність освітньо�кваліфікаційного рівня пра�
цівника посаді, яку він займає.

2. Пошук та аналіз резервів підвищення інте�
лектуалізації людського капіталу на основі інфор�
мації, одержаної в ході оцінювання.

3. Розробка плану використання резервів
інтелектуалізації людського капіталу, який має
передбачати певні заходи і терміни їх реалізації,
визначити джерела та обсяги фінансування цих
заходів й очікуваний економічний та соціальний
ефект від їх упровадження.

4. Розробки системи мотивації працівників до
навчання, перенавчання, підвищення кваліфі�
кації та самонавчання.

5. Контроль за реалізацією заходів, передба�
чених планом і всією програмою, а також регу�
лювання їх виконання.

6. Вимірювання й оцінка реального впливу
передбачувальних заходів на інтелектуалізацію
людського капіталу підприємства.

Реалізація розроблених заходів та програ�
ми інтелектуалізації людського капіталу спри�
ятиме підвищенню ефективності та продуктив�
ності праці персоналу, досягненню соціально�
економічному розвитку підприємств, забезпе�
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Анотація. У статті розглядаються особливості розробки та впровадження єдиного інформаційного
простору університету, створеного на архітектурі КлієнтXСервер. Були визначені вимоги до обладнання
комп’ютерної мережі та програмного забезпечення.

Ключові слова: бази даних, автоматизоване робоче місце, програмне забезпечення, єдиний інформаційX
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Summary. The features of development and introduction of single informative space of the university, built on the
architecture ClientXServer are examined in this article. Certain requirements to the equipment of computer network
and software were determined.

Key words: databases, workstation, software, single informative space.

Постановка проблеми. Під час створення по�
тужних інформаційних, інформаційно�керуючих,
облікових і багатьох інших типів систем, основ�
ною метою створення яких є підвищення ефек�
тивності основної діяльності компанії, розробни�
ки зустрічаються із задачею створення єдиного
інформаційного простору системи.

Автоматизація організації дає гарний ефект,
але зазвичай використовується автоматизація ро�
бочих місць, що дозволяє певним співробітникам
працювати значно ефективніше. Щоб роботу зро�
бити більш ефективною, потрібно всі робочі місця
об’єднати в єдину систему. Така система називаєть�
ся єдиний інформаційний простір. Інформація,
яка потрапила в систему, буде доступна кожному
підрозділу, який її потребує [1, с. 35]. Підрозділи
будуть добре взаємодіяти між собою, що дає більш
глобальний масштаб, ніж автоматизація робочих
місць. Проте головне, що дасть така система, —
це картину стану справ в реальному часі, що доз�
воляє ефективно впливати на ситуацію. У неавто�
матизованій або частково автоматизованій системі
на виявлення реального стану речей іде багато часу
і робочої сили.

Якщо аналізувати структуру навчального зак�
ладу, то вона складається з відділів, які викону�
ють певні функції системи освіти. Отже, спочат�
ку потрібно визначити ці функції, потім знайти
відповідальні за них відділи й автоматизувати їх
в системі єдиного інформаційного простору. Для
реалізації поставленої задачі потрібно створити
єдину базу даних, для роботи з нею створити
АРМи, які б дозволили поділити виконання зав�
дань між працівниками і при цьому дозволяли
доступ тільки до тих даних, які необхідні конк�
ретному співробітнику для виконання завдань.
Тобто створити систему безпеки, яка б, з одного
боку, захищала від несанкціонованого доступу, а
з іншого, дозволяла виконувати поставлені задачі

закріпленим за ними особам. Означена система
повинна бути мережною з базою даних на голов�
ному сервері [2, с. 342].

Аналіз досліджень і публікацій. Широке коло
питань, пов’язаних з дослідженням перспектив
розвитку принципів єдиного інформаційного
простору організації, відображено у працях
вітчизняних і зарубіжних дослідників, таких як:
А. Сілін, О. Сладкова, Ю. Столяров, Ю. Нісне�
вич, Т. Берестова.

На сучасному ринку інформаційних про�
дуктів досить багато таких, які створено для ав�
томатизації певних функцій навчального проце�
су. Ці продукти дозволяють виконувати певні
завдання. Наприклад, перевіряти знання сту�
дентів або формувати розклад тощо. Але недо�
ліком цих програм є те, що вони не взаємопов’я�
зані між собою. Тобто студент пройде тестуван�
ня, потім викладач заносить ці дані в журнал. Для
створення статистики ці дані потрібно внести до
спеціальної програми, яка дозволить побудувати
діаграми для аналізу успішності, і вже на основі
них можна провести аналіз ефективності програ�
ми навчання. Такий стан речей не дозволяє ефек�
тивно керувати процесом навчання, адже дані
обробляються дуже повільно. Тому є доцільним
створення єдиного інформаційного простору.

Мета дослідження. Розглянути принципи
побудови та особливості впровадження єдиного
інформаційного простору університету.

Оскільки університет — це частина системи ос�
віти, то класифікація їх видів діяльності співпада�
ють. В системі освіти здійснюються види діяльності,
які за основним їх призначенням і виконуваними
функціями розподіляються на управління, навчан�
ня і наукові дослідження. У зв’язку з цим систему
ЄІПУ умовно можна розділити на три складові:

1) єдиний інформаційний простір управлін�
ської діяльності;
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2) єдиний інформаційний простір навчальної
діяльності;

3) єдиний інформаційний простір наукової
діяльності.

В університеті єдиний інформаційний
простір управлінської діяльності має автоматизу�
вати функції, які стосуються управління навчаль�
ним закладом. Він за своїми функціями нагадує
систему електронного документообігу, але на
відміну від неї, в системі зберігаються не самі
документи, а тільки їх дані. Така система дозво�
ляє перевести в електронний вигляд всю внут�
рішню документацію і прискорити створення
зовнішньої. Оскільки внутрішня документація
направлена на організацію діяльності всередині
організації і за межами університету, то її можна
створювати, зберігати, затверджувати і доносити
до відома в електронному вигляді. Вся інша до�
кументація, яка має зберігатися в паперовому
вигляді, створюватиметься швидше за рахунок
автоматизації і буде збережена і в електронному
вигляді, і в друкованому. Електронне збережен�
ня дозволить легко відшукувати і відновлювати,
якщо потрібно, документи, а також підтримува�
ти дані в актуальному стані, інакше система ма�
тиме недолік — неповноту даних.

З іншого боку, в цій системі можна проводи�
ти аналіз даних. Наприклад, аналіз домашніх
адрес студентів дозволить виявити ті райони та
області, де потрібно провести рекламну кампа�
нію, щоб заохотити до вступу більшу кількість ви�
пускників шкіл. Щодо внутрішнього управління,
то тут, наприклад, можна аналізувати на основі
даних з оцінювання навчальні плани. Щодо єди�
ного інформаційного простору навчальної діяль�
ності, то ця система повинна дозволяти зберіга�
ти й аналізувати дані відносно навчання. Тобто
зберігати в електронному вигляді всі одержані
студентами оцінки, відомості, залікові книги
тощо. Дозволяти аналізувати успішність як вза�
галі, так і для кожного студента окремо. До цієї
системи можна віднести системи тестування і
дистанційного навчання та інше.

Найскладніше в систему ЄІП внести функцію
наукової діяльності, оскільки творчу діяльність
складно автоматизувати. В цій області можна ство�
рити єдиний реєстр у рамках університету, науко�
вих робіт. Це дозволить використовувати досягнен�
ня робіт у подальших наукових дослідженнях,
проводити аналіз наукової діяльності на предмет
неохоплених сфер діяльності тощо.

Метою створення єдиного інформаційного
простору є об’єднання всіх відділів, які займають�
ся організацією навчального процесу в єдину
систему. Причиною такого об’єднання є те, що
ці відділи дуже тісно взаємопов’язані між собою.
Є два варіанти такого зв’язку: дані одного відділу
потрібні іншому для виконання поставлених за�
дач (наприклад, деканати користуються даними

приймальної комісії, бо студенти відбираються і
реєструються саме нею), або відділ користується
статистичними даними з інших відділів для впро�
вадження якогось управлінського рішення (на�
приклад, аналіз успішності студентів може пока�
зати ефективність нової програми навчання і
допомогти прийняти рішення з її вдосконален�
ня). Для такого об’єднання потрібна єдина сис�
тема, яка б дозволяла виконувати всі поставлені
задачі конкретним особам, причому система має
бути досить гнучкою, адже певні задачі можуть
призначатися іншим особам, при скороченні чи
розширенні відділів або у зв’язку з іншими непе�
редбачуваними обставинами [4, с. 54]. Крім того,
система повинна мати хорошу систему захисту і
резервного копіювання.

Перелік АРМів для системи ЄІП визначаєть�
ся відповідно до функціональної схеми універси�
тету. Відповідно до неї першочергової автомати�
зації потребують такі відділи: «Відділ кадрів» і
«Приймальна комісія». Адже ці відділи вносити�
муть в систему основні дані, на основі яких пра�
цюватимуть інші відділи. Відділ кадрів — вноси�
тиме дані працівників, які працюватимуть в уні�
верситеті, а приймальна комісія — реєструвати�
ме дані студентів. Далі ці дані поступатимуть в
деканати і кафедри, які, співпрацюючи, і створю�
ють навчальний процес. Тому ці відділи мають
бути автоматизовані наступними і т. д.

В результаті аналізу було виділено наступний
перелік АРМів:

1. АРМ «Приймальна комісія» — призначе�
ний для введення і редагування в системі даних
про абітурієнтів, студентів і студентів підготовчо�
го відділення. Включає в себе пакет наказів, які
можуть бути сформовані і затверджені як в елект�
ронному вигляді, так і в паперовому.

2. АРМ «Відділ кадрів» — призначений для
введення і редагування даних про працівників, на
основі яких адміністратор формує таблиці безпе�
ки. Включає в себе пакет наказів, які можуть бути
сформовані і затверджені як в електронному ви�
гляді, так і в паперовому.

3. АРМ «Приймальня ректора» — призначе�
ний для розгляду і підготовки даних для ректора,
формування всіляких звітів з роботи навчально�
го закладу тощо.

4. АРМ «Ректора» — призначений для пере�
гляду, формування і затвердження наказів, пере�
гляду статистичних даних про роботу навчально�
го закладу. В програму вбудована функція пере�
гляду побажань викладачів і студентів.

5. АРМ «Кафедра» — призначений для форму�
вання документації для роботи цих відділів. На�
приклад, закріплення за викладачем дисциплін,
формування навантажень тощо. Крім того, генеру�
вання статистики роботи відділу і підпорядкованих
працівників, на основі чого можна приймати рішен�
ня, щодо підвищення ефективності роботи.
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6. АРМ «Деканат» — дозволяє обробляти і
зберігати дані студентів, а також формувати нака�
зи для організації роботи цього відділу. Дозволяє
виводити статистику успішності, відвідування,
формувати залікові книги і відомості. Дозволяє
формування розкладу викладачів і студентів. Доз�
воляє відслідковувати статистику щодо занять.

7. АРМ «Декан» — дозволяє переглядати, ко�
регувати і затверджувати накази по роботі підпо�
рядкованого йому відділу. Пакет статистики доз�
воляє переглядати дані по роботі відділу, статис�
тичних даних про успішність студентів тощо.

8. АРМ «Викладач» — дозволяє ведення жур�
налів успішності студентів, внесення оцінок до
відомостей, перегляд особистого розкладу, пере�
гляд і затвердження навантаження, формування
списку рекомендованої літератури для предметів,
які ним викладаються. Дані цих списків допома�
гають бібліотекарям запропонувати студентам саме
ту літературу, яка найбільше підходить для вивчен�
ня цього курсу. Пакет статистики дозволяє пере�
глядати статистику по кількості занять, що зали�
шились, це дає можливість ефективніше виклада�
ти матеріал і розподіляти час. Крім цього, пакет
статистики дозволяє аналізувати успішність групи
й ефективніше проводити навчальний процес,
відслідковувати ефективність нововведень тощо.

9. АРМ «Студент» — дозволяє перегляд ста�
тистичних даних, таких як особистий журнал
успішності, особистий журнал відвідування, залі�
кової книги і своїх даних по відомостях. Крім
цього, дозволяє перегляд рекомендованої літера�
тури, літератури в наявності, особистого розкла�
ду тощо. Розглядається можливість додавання в
це АРМ можливості тестування, збереження ви�
конаних завдань в електронному вигляді тощо.

10. АРМ «Бібліотека» — дозволяє управляти
бібліотечним фондом, реєструвати дані про ви�
дачу книг студентам і їх повернення, реєстрацію
списання книг тощо. АРМ дозволяє переглядати
списки рекомендованої літератури. Пакет стати�
стики дозволяє аналізувати попит і пропозицію
для прийняття рішень щодо оновлення фонду. В
програму вбудована функція перегляду побажань.

11. АРМ «Адміністратор» — дозволяє редагу�
вати БД і надавати права на доступ до єдиного
інформаційного простору і СУБД тощо.

Для єдиного інформаційного простору, однією
з вимог якого є неприв’язаність працівника до
робочого місця, найдоцільнішим вибором є архі�
тектура «Клієнт�Сервер». Такий вибір обумовле�
ний тим, що для роботи такої системи потрібен
централізований підхід збереження даних. Це оз�
начає, що СУБД і сама база даних повинні збе�
рігатися на окремому сервері, а клієнт повинен
мати можливість доступу до цих даних віддалено.

Щодо обладнання сервера, то до нього досить
специфічні вимоги. Він повинен реалізовувати
RAID — масиви, які збільшують стійкість до

відмови обладнання, що захищає інформацію від
виходу з ладу накопичувачів інформації. А також
на сервері повинно бути встановлене високо�
швидкісне мережне обладнання. Для визначен�
ня інших параметрів, а також оптимального спів�
відношення ціни — продуктивності проводиться
дослідження ринку серверів [5, с. 175].

Якщо розглянути програмні продукти, які
працюють з базами даних, то можна виявити ціка�
ву закономірність, а саме — всі функції, які реа�
лізуються, мало зв’язані. Тобто, якщо потрібно
відредагувати певний довідник, то викликається
окрема форма, яка дозволяє працювати саме з
цією таблицею. Зазвичай ця форма мало зв’язана
з іншими і може бути відділена в окремий модуль.
Тепер, якщо декілька різних АРМів працюють з
цим довідником, то до них потрібно просто при�
єднати цей модуль. Якщо в ньому виникають
помилки, то для їх пошуку й усунення потрібно
значно менше часу, бо цей модуль містить наба�
гато менше коду і, що більш важливо, мінімаль�
но взаємодіє з іншими частинами програмного
коду [6, с. 65].

Такий підхід дозволяє не створювати окремі
АРМ, а створювати набори Plugin�модулів для їх
реалізації. Що, в свою чергу, дозволяє без зусиль
створювати максимально функціональні продук�
ти, не відволікаючи користувачів додатковими
меню і функціями. Причому для створення таких
продуктів не потрібно змінювати код, досить
просто приєднати потрібний Plugins�модуль.

На основі вищесказаного видно, що продукт
має складатися з двох частин: головного модуля і
набору Plugins — Модулів, які дозволяють викону�
вати спеціалісту поставлені задачі. Головний модуль
повинен включати в себе три механізми, а саме:

1) механізм безпеки;
2) механізм доступу до бази даних;
3) механізм для підключення Plugins�модулів.
Механізм безпеки повинен давати можливість

перевіряти особистий підпис користувача і на ос�
нові таблиці безпеки підключати лише дозволені
Plugins�модулі. Механізм для підключення Plugins�
модулів — реалізується програмно і дозволяє
Plugins�модулям через механізм доступу до БД
брати звідти дані, обробляти і виводити всю по�
трібну інформацію в головному модулі.

Для реалізації програмного забезпечення тако�
го рівня потрібно звернути особливу увагу на питан�
ня безпеки. Бо навмисне змінювання або знищення
даних такої системи матиме негативні наслідки.

Висновки. В результаті проведеного аналізу було
визначено, що система ЄІП — це система, яка доз�
волить максимально автоматизувати й об’єднати
відділи в одну систему. Визначено, що системи та�
кого класу актуальні і дозволяють значно покращу�
вати роботу закладів, в яких вони встановлені. Адже
вони не тільки дозволяють краще працювати, але й
дозволяють аналізувати проведену роботу, що дуже
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важливо, оскільки можна будувати стратегію роз�
витку, спираючись на реальні факти, тощо.

В результаті аналізу інших підходів автоматизації
було визначено, що такий підхід не є кінцевим ви�
дом автоматизації, але реалізовувати більш складні
підходи, зважаючи на розмір організації, економіч�
но невигідно. З іншого боку, було підібрано такі
інструменти розробки, які б дозволили, за потреби,
перейти до більш складного виду автоматизації.

Проаналізувавши лінійно�функціональні схе�
ми, виявили початковий перелік відділів, які по�
трібно автоматизувати. Крім цього, запропоновано
практичний підхід по реалізації програмного про�
дукту, який дозволить гнучко визначати функції
кожного АРМ і за потреби легко розширювати або
звужувати їх число. Було також виявлено, що більш
докладного розгляду потребують  логічна і фізична
структура мережі. Адже ці параметри прямо про�
порційно впливатимуть на роботу програмного
продукту, а значить, і всієї організації.
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Анотація. У статті висвітлено різні підходи до компонентної структури трудового потенціалу та
узагальнено основні групи методів вивчення зазначеної проблеми.
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Summary. The article highlights various approaches to the component structure of the labor potential and generalizes
the main groups of studying methods of the problem.
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Постановка проблеми. Трудовий потенціал
України є складною соціально�економічною ка�
тегорією, головним компонентом якої виступа�
ють фізичні параметри відтворення населення —
природної основи трудового потенціалу. Трудовий
потенціал суспільства є інтегрованими кількісни�
ми та якісними характеристиками робочої сили,
яка забезпечує певні можливості у створенні ма�
теріальних і духовних благ суспільства. Або тру�
довий потенціал є наявною і можливою в май�
бутньому кількістю та якістю праці, якою володіє
суспільство, колектив підприємства, індивід за
даного рівня розвитку науки і техніки і котра
визначається чисельністю працездатного насе�
лення, його професійно�освітнім рівнем.

Дослідження проблем трудового потенціалу
на сучасному етапі соціально�економічного роз�
витку України є найменш розробленими з погля�
ду оцінки стану та розвитку науково�методичної
бази вимірювання кількісних і якісних характе�
ристик трудового потенціалу. У зв’язку з цим
підтверджується актуальність обраної теми,
оскільки кількісні та якісні параметри трудового
потенціалу стають вагомим чинником результа�
тивності економічних перетворень.

Аналіз основних напрямів досліджень і публіQ
кацій. Дослідженню різнобічних аспектів проблем
формування та реалізації трудового потенціалу
населення присвятили свої роботи такі вітчизняні
вчені: О. Амоша, І. Бажан, Д. Богиня, І. Бондар,
М. Бібен, О. Грішнова, М. Долішній, Т. Заяць,
С. Злупко, О. Шаблій, Ф. Заставний, А. Колот,
Е. Лiбанова, В. Мiкловда, В. Онікієнко, І. Петро�
ва, В. Петюх, В. Стешенко, Л. Шевчук та iнші.

Мета статті — розкрити сутність трудового
потенціалу, визначити та обґрунтувати його
структурні складові шляхом узагальнення методів
дослідження трудового потенціалу країни.

Виклад основного матеріалу. Формування
трудового потенціалу суспільства — це процес

постійного поновлення його чисельності та якіс�
ного складу. Під структурою трудового потен�
ціалу розуміють співвідношення різних демогра�
фічних, соціальних, професійних (та за іншими
характеристиками) груп населення. Передусім
трудовий потенціал може бути використовува�
ний — до нього слід віднести всіх тих, які пра�
цюють, а також потенційний трудовий потен�
ціал, тобто тих, які бажають працювати (безро�
бітних і тимчасово незайнятих у віці від 15 до 70
років включно). Крім того, існує економічно
неактивне населення у віці 15–70 років, яке
належить до потенційної частини ринку праці і
в якійсь кількості в будь�який момент може
виявити економічну активність.

Треба підкреслити, що більшість авторів роз�
глядає трудовий потенціал із позицій системності.
Тобто під трудовим потенціалом розуміється си�
стема, що складається з окремих елементів —
структурних складових трудового потенціалу. Із
системних позицій трудовий потенціал слід роз�
глядати як керовану підсистему, що перебуває у
постійній взаємодії з керуючою підсистемою,
тобто із державними органами [1, с. 46].

Отже, трудовий потенціал — складна, дина�
мічна, відкрита, ієрархічна система, усі елементи
якої можуть бути виявлені за допомогою низки
відповідних методів. Таким чином, проаналізує�
мо підходи різних вчених до вивчення компонен�
тної структури трудового потенціалу (рис. 1).

На думку Л. Т. Шевчук [5, с. 14], з усіх компо�
нентів біологічна, демографічна та інтелектуальна
складові є основними для усіх інших. Їх кількісні
та якісні характеристики детермінуються кіль�
кісними та якісними показниками здоров’я. Стан
здоров’я, стверджує науковець, становить ядро усіх
компонентів трудового потенціалу, аргументуючи
це тим, що від кількості та якості фізичного і пси�
хічного суспільного здоров’я безпосередньо зале�
жить суспільна здатність до праці.
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Комплексне дослідження структури трудово�
го потенціалу передбачає збір, систематизацію,
узагальнення й аналіз інформації. Отже, точність
і повнота вивчення об’єкта аналізу залежить перш
за все від джерел інформації. Детальну демогра�
фічну та соціально�економічну характеристику на�
селення дають переписи населення, поточний
облік природного і механічного руху населення,
спеціальні вибіркові обстеження населення, а та�
кож реєстри, які ведуться далеко не в усіх країнах.

При вивченні трудового потенціалу важливи�
ми є не тільки демографічні характеристики насе�
лення, а й економічні. Поява в країні такого яви�
ща, як безробіття, диктує необхідність систематич�
них вибіркових обстежень населення і забезпечен�
ня вільного доступу до результатів цих обстежень.

Виходячи із завдань статистичної науки у
галузі дослідження трудового потенціалу, можна
виділити такі групи методів вивчення вказаної
проблеми (рис. 2):

Рис. 1. Компонентна структура трудового потенціалу.
Джерело: зроблено автором з джерела [2]; [3]; [4]

М. Долішній серед основних структурних
складових трудового потенціалу виділяє інтелек�
туальний, професійний, морально�психологічний
потенціали [6, с. 87].

Б. Генкін вважає, що компоненти трудового
потенціалу характеризують [7, с. 98–100]:

— психофізіологічні можливості участі у сус�
пільно корисній діяльності;

— можливості нормальних соціальних кон�
тактів;

— можливості генерації нових ідей, методів,
образів, уявлень;

— раціональність поведінки;
— наявність знань і навичок, необхідних для

виконання певних обов’язків та видів робіт;
— пропозицію на ринку праці.
На його думку, наведеним аспектам відпові�

дають такі компоненти трудового потенціалу:
— здоров’я;
— моральність і вміння працювати в колективі;
— творчий потенціал;
— активність;
— організованість;
— освіта;
— професіоналізм;
— ресурси робочого часу.
Насамперед В. Васильченко, А. Гриненко,

О. Гришкова деякі характеристики наведених ком�
понентів уважають доволі суб’єктивними [8, с. 211].

Як свідчать результати досліджень, більшість
вчених виділяють близько чотирьох компонентів
трудового потенціалу, різних за змістом і назвою [9,
c. 60]. Якщо ці компоненти об’єднати, то їх загальна
кількість досягне одинадцяти — біологічна, демо�
графічна, інтелектуальна, сакральна, історична, куль�
турна, освітня, соціальна, економічна, мотиваційна,
здоров’я. На нашу думку, до цього переліку можна
додати ще такі складові, як: політична, наукова�тех�
нічна, кваліфікаційна, професійна тощо. Загалом,
дослідження показують тенденцію до збільшення
кількості компонент під час аналізу структури тру�
дового потенціалу України зі зміщенням акценту під
час його вивчення на якісні складові.

Рис. 2. Методи дослідження трудового потенціалу
населення

За допомогою методу статистичних групувань
упорядковується уявлення як про населення в
цілому, так і про його структурні компоненти, ос�
кільки статистична сукупність населення є склад�
ною, багатоструктурною системою. Ознаки насе�
лення залежно від мінливості й періоду набуван�
ня поділяються на вроджені та набуті протягом
життя; залежно від форми вираження — кількісні
та якісні; залежно від характерних рис — демо�
графічні й соціально�економічні [10, c. 20]. Біль�
шість ознак, властивих населенню, є атрибутив�
ними, а кількісні ознаки населення, як правило,
дискретні (за винятком часу), що дозволяє про�
водити всі види статистичних групувань — варі�
аційні, або структурні, типологічні, аналітичні,
комбіновані і багатомірні групування.

Типологічні групування проводяться в пер�
шу чергу, оскільки необхідно узагальнити первин�
ну статистичну інформацію та на основі виділен�
ня соціально�економічних типів, явищ, прослід�
кувати їх структуру, розвиток, різноманітність.
Типологічні групування потребують також попе�
реднього якісного теоретичного аналізу, оскіль�
ки вибір ознаки групування частіше за все спи�
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рається на відомості з інших наук. Основними
типологічними групуваннями при вивченні тру�
дового потенціалу населення у нашій роботі були
використані групування за статтю, віком, місцем
проживання (село, місто), також поділ на еконо�
мічно активне і неактивне населення, зайняте і
безробітне та за іншими ознаками. Таким чином,
метод групувань допомагає виділити однорідні
групи і тим самим визначити межі і можливості
використання інших методів.

Демографічні коефіцієнти використовують
для вимірювання частоти демографічних подій,
опису та аналізу демографічних процесів і струк�
тур при вивченні їх змін у часі і просторі, для
різного роду порівнянь. Загальноприйнятна сис�
тема й класифікація демографічних коефіцієнтів
відсутні. Відповідно до специфіки відображува�
них ними відносин виокремлюють два класи: А —
коефіцієнти швидкості зміни (руху) населення й
інтенсивності демографічних процесів та В —
структурні коефіцієнти [11, c. 111].

Показники першого класу відображають уяв�
лення про відтворення населення як неперервний
процес, що перебігає з певною інтенсивністю, до
них відносять:

1. Коефіцієнти приросту населення

З П

ПП МП
K

Р Т. . 1000
+

= ×
⋅

, (1)

ПП

ПП
K

Р Т. 1000= ×
⋅

, (2)

МП

MП
К

Р Т. 1000= ×
⋅

, (3)

де К
З.П.

, К
ПП.

, К
МП.

 — коефіцієнти відповідно за�
гального, природного і механічного приросту
населення;

ПП — природний приріст населення;
МП — механічний приріст населення;
Р — середньорічна чисельність населення;
Т — період, за яким ведеться розрахунок.
2. Коефіцієнти інтенсивності демографічних

процесів

N
n

P Т
1000= ×

⋅
; (4)

M
m

P Т
1000= ×

⋅
; (5)

П

I
K
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1000= ×

⋅
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В

E
К

Р Т
1000= ×

⋅
, (7)

де n, m, К
П
, К

В
 — загальні коефіцієнти відпові�

дно до народжуваності, смертності, прибуття (ім�
міграції), вибуття (еміграції);

N — чисельність народжених;

M — чисельність померлих;
I — чисельність прибулих;
E — чисельність вибулих.
3. Спеціальні коефіцієнти, що характеризують

частоту подій у певній групі населення. Наприк�
лад, спеціальний коефіцієнт народжуваності —
відношення кількості новонароджених до кіль�
кості жінок репродуктивного віку і т. д. Але у ме�
жах цієї групи населення інтенсивність демо�
графічних подій неоднакова у різних її частинах,
тому спеціальні коефіцієнти залежать від складу
цієї групи. Тому, крім спеціальних коефіцієнтів, в
аналізі використовують часткові коефіцієнти.

4. Часткові коефіцієнти — відношення кіль�
кості подій у певній групі населення до її серед�
ньорічної чисельності.

Загальні, спеціальні й часткові коефіцієнти
пов’язані між собою співвідношеннями, які мають
аналітичне вираження. На цьому взаємозв’язку
ґрунтується метод розкладу приросту коефіцієнтів
на компоненти. Загальні і спеціальні коефіцієнти
залежать від частоти подій у різних групах насе�
лення, а також від співвідношення у населенні цих
груп. Для виключення впливу складу населення
при порівнянні коефіцієнтів у часі й просторі
обчислюють стандартизовані коефіцієнти. Стан�
дартизацію може бути здійснено не тільки для
загальних і спеціальних, але й для часткових ко�
ефіцієнтів, якщо склад частин неоднаковий сто�
совно будь�яких інших ознак, наприклад, потре�
бують стандартизації коефіцієнти для окремих
соціальних груп, якщо віковий склад їх відмінний.

Уперше метод стандартизації коефіцієнтів було
застосовано у середині ХІХ століття англійським
статистиком У. Фарром при порівнянні коефі�
цієнтів смертності. У сучасній практиці аналізу його
застосовують рідше (при порівнянні коефіцієнтів
народжуваності, шлюбності та інших процесів), а
також при порівнянні за територією та часом. Цей
метод також доцільно застосовувати і для еліміну�
вання інших структурних відмінностей у складі
населення, наприклад, за статтю, шлюбним станом,
тривалістю шлюбу тощо, за умови, що відомий
розподіл населення за цією ознакою або наявні
відповідні спеціальні коефіцієнти.

До другої групи коефіцієнтів відносять:
1. Показники навантаженості — співвідно�

шення окремих частин населення між собою та
іншими частинами населення. Наприклад — спів�
відношення чисельності населення за статтю, або
коефіцієнти маскулінізації та фемінізації (кількість
жінок, яка припадає на 1000 чоловіків), або —
показники демографічного навантаження на пра�
цездатне населення — узагальнена кількісна харак�
теристика вікової структури населення:
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де W
Д
, W

П
, W

Н
 — коефіцієнти навантаження осо�

бами допрацездатного віку, особами пенсійного
віку і непрацездатними віковими контингентами;

Р0–16 — населення допрацездатного віку;
Р55(60)+ — населення післяпрацездатного віку;
Р

16–55(60)
 — населення працездатного віку.

2. Другий різновид структурних коефіцієнтів
характеризує частки людей (подій), що мають
певні ознаки у певній сукупності населення. До
них належать коефіцієнти економічної актив�
ності, зайнятості і безробіття.

Таким чином, коефіцієнт економічної актив�
ності КА і коефіцієнт економічної неактивності
(пасивності) КНА визначають як:

AP
КА

P
100%= × ; (11)

HAP
КНА

P
100%= × , (12)

де РА — економічно активне населення;
РНА — економічно неактивне населення;
Р — середньорічна чисельність населення.
Безробітні, згідно з визначенням МОП, — це

особи у віці 15–70 років (зареєстровані та неза�
реєстровані у державній службі зайнятості), які
одночасно задовольняють трьом вимогам:

1) не мають роботи (прибуткового заняття);
2) шукали роботу, або намагалися організу�

вати власну справу на обстежуваному тижні;
3) готові були приступити до роботи протя�

гом наступних двох тижнів.
Рівень зайнятості в Україні визначається як

відношення чисельності зайнятого населення до
всього обстеженого населення або населення
відповідної вікової групи. Рівень безробіття —
відношення кількості безробітних до економічно
активного населення, або до працездатного на�
селення працездатного віку. Якщо у чисельнику
подаються дані лише про чисельність офіційно
зареєстрованих безробітних, то одержують ко�
ефіцієнт офіційно зареєстрованого безробіття.
Для аналізу були використані вищезгадані показ�
ники, які розраховують за формулами:

З
КЗ

Р15 70

100%
−

= × ; (13)

А

Б
КБ

Р
100%= × , (14)

де КЗ, КБ — відповідно коефіцієнти зайнятості
та безробіття;

З — чисельність зайнятих;
Б — чисельність безробітних;
Р

15–70
 — чисельність населення віком від 15

до 70 років;
РА — чисельність економічно активного на�

селення.
Згідно з методикою розрахунку трудового по�

тенціалу, необхідно було використовувати повікові
показники зайнятості та безробіття, що мають од�
накову базу порівняння — чисельність всього на�
селення відповідної вікової групи [12, c. 8]:

Х

X

З
ZX

P
100%= × ; (15)

X

X

Б
бХ

P
100%= × , (16)

де ZX, бX — відповідно показники зайнятості та
безробіття вікової групи х;

З
Х
 і Б

Х
 — відповідно чисельність зайнятого та

безробітного населення у віці х років.
При розрахунках рівня безробіття та чисель�

ності безробітних слід звернути увагу на те, що в
Україні, як і в ряді країн СНД, існує проблема
тривалих відпусток робітників за свій рахунок або
з частковим збереженням заробітної плати. Пра�
цівники формально мають роботу, проте одержу�
ють мізерну платню або не одержують зовсім,
більшість із них шукають нову роботу і готові до
неї приступити, отже, частково підпадають під
класифікацію безробітних. Аналіз зарубіжного
досвіду вказує на те, що і в інших країнах існу�
ють подібні ситуації, але при цьому тривалість
адміністративної відпустки не перевищує 2–3
тижні, максимально один місяць. Після цього
такі особи зараховуються до категорії безробітних
[13, c. 9]. Таким чином більше досягається мета
соціальної справедливості, оскільки особи, що
офіційно визнані безробітними, мають право на
одержання матеріальної допомоги, інформації
про місця роботи, чого не можна сказати про тих
осіб, що знаходяться в офіційних відпустках.

Ніякий аналіз не може обійтися без узагаль�
нень, а отже, і без використання середніх вели�
чин. Для розрахунку середньої чисельності насе�
лення застосовують і середні арифметичні момен�
тного ряду динаміки. За одиницю часу, як прави�
ло, беруть один рік, оскільки зміни чисельності
населення за цей період несуттєві.

Для порівняння певного явища у часі, просторі
чи з нормою (стандартом) статистика населення
використовує і такі відносні величини, як індекси.
Індексний метод використовують при застосуванні
методів стандартизації демографічних коефіцієнтів,
зокрема, при вивченні народжуваності. З викорис�
танням іншого стандарту народжень — гіпотетич�
ного мінімуму природної народжуваності — пов’я�
зані індекси радянського демографа В. Борисова



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 4(16)2011

154

[14, с. 94–97]. Використання цих індексів та інших
дозволяє вивчити кількісні характеристики насе�
лення. Проте можливості індексного методу цим не
обмежуються, оскільки індекс — складний від�
носний показник і може характеризувати зміни
масових явищ, що складаються не тільки з одно�
рідних, а й з неоднорідних елементів. За допомо�
гою цієї властивості індексного методу стає мож�
ливим порівняти одразу кількісні і якісні характе�
ристики населення. А саме таким індексом на да�
ний момент є індекс людського розвитку.

Вимірювання людського розвитку за допомо�
гою індексу людського розвитку було запропоно�
вано в рамках Програми розвитку ООН і викори�
стано в її першому річному звіті за 1990 рік. Вис�
тупаючи під час презентації звіту, п. Олів’є Адам,
Координатор системи ООН і Постійний представ�
ник ПРООН в Україні, сказав: «Україна має знач�
ний потенціал, який необхідно розвивати далі
через реалізацію амбіційної національної програ�
ми реформ і досягнення Цілей розвитку тисячо�
ліття». Значення ІЛР України за 2010 рік дорівнює
0,710 — що відносить країну на 69 позицію зі 169
держав і територій [15]. Цей показник застосову�
ють для виміру і порівняння рівня життя в окре�
мих країнах. Він досконаліший порівняно з показ�
ником валового національного продукту (ВНП) на
душу населення. Показник ВНП вимірює життє�
вий рівень тільки в одному плані — економічно�
му, тобто середній дохід, який або забезпечує, або
не забезпечує прожитковий мінімум. Показник
ІЛР, крім середнього доходу, включає і дані про
тривалість життя (очікувана тривалість життя при
народженні дитини) і рівень освіти (різні ступені
грамотності). Для побудови цього індексу для кож�
ного з цих показників були встановлені фіксовані
максимальні і мінімальні значення:

— тривалість майбутнього життя при наро�
дженні — 25 та 85 років;

— грамотність серед дорослого населення —
0 % і 100 %;

— середня частка учнів середніх, початкових
та вищих закладів — 0 % і 100 %;

— реальний ВВП на душу населення в USD
за паритетом купівельної спроможності валют
(ПКС): 100 $ ПКС i 40000 $ ПКС.

Для будь�якого компонента ІЛР окремі ін�
декси розраховуються за формулою:

i i
i

i i

x x
I

x x
min

max min

−
=

−
, (17)

де x
i
 — фактичне значення і�го показника;

х
іmіn

, х
іmах

 — відповідно мінімальне і макси�
мальне значення і�го показника.

ІЛР визначається як середня арифметична із
індексів трьох зазначених показників. Таким чи�
ном, індекс очікуваної тривалості життя при на�
родженні (I

1
) розраховується так:

ix
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25
85 25

−
=

−
. (18)

Індекс досягнутого рівня освіти (I
2
) розрахо�

вують як середню арифметичну, зважену з двох
субіндексів: індексу писемності серед дорослого
населення (i

21
), вагою 2/3, і індексу сукупної ча�

стки учнів початкових, середніх і вищих навчаль�
них закладів (i

22
), вагою 1/3:

I i i2 1
3 32 21 22* *= + . (19)

Щодо оцінки трудового потенціалу, то індекс
людського розвитку якраз характеризує якість
трудового потенціалу: індекс досягнутого рівня
освіти (I

2
), реальний ВВП на душу населення в

USD (ПКС) (I
3
) характеризують, в основному, —

здобуток працездатного населення, і цілком ло�
гічно застосовувати ІЛР для комплексної оцінки
трудового потенціалу. Проте ІЛР — індекс розвит�
ку людського потенціалу, а для оцінки саме тру�
дового потенціалу Л. О. Згалат�Лозинська [16,
с. 10] пропонує замість індексу середньої очіку�
ваної тривалості життя при народженні (I

1
) вра�

ховувати індекс середньої очікуваної тривалості
життя в зайнятому стані. Впровадження такого
індексу покаже гендерні відмінності, можливості
населення (як по країні в цілому, так і по регіо�
нах) реалізувати свій трудовий потенціал. Розра�
хунок середньої очікуваної тривалості життя в
зайнятому стані має вигляд:

ix
I *

1

0
45 0

−
=

−
. (20)

Можна використовувати цей індекс як окре�
мо для аналізу трудового потенціалу, так і як
одного з компонентів ІЛР.

Необхідним кроком вивчення трудового по�
тенціалу населення є побудова таблиць смертності
та середньої тривалості життя. Крім традиційних
таблиць смертності, розраховують також когортні
таблиці смертності. Цей метод застосовують ще й
при вивченні народжуваності, шлюбності, розлу�
чуваності, овдовіння, економічної активності та
інших соціально�демографічних процесів.

Для статистичної характеристики трудового
потенціалу населення, його формування й вико�
ристання, як уже згадувалося раніше, застосову�
ють методи потенційної демографії, де населен�
ня є носієм певного життєвого потенціалу, що
вимірюється у людино�роках.

Життєвий потенціал — основне поняття і
узагальнюючий показник потенційної демографії.
Життєвий потенціал особи у точному віці х — є
середня очікувана тривалість життя у цьому віці.
Середній життєвий потенціал особи в інтервалі
віку х — є середня із життєвих потенціалів усіх
осіб у віці від х до х + 1. Сукупний життєвий
потенціал населення, таким чином, розраховуєть�
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ся як сума життєвих потенціалів усіх, хто живе.
Життєвий потенціал, що визначається як серед�
ня у розрахунку на одну особу — є одиничний
життєвий потенціал. Загальна кількість років
майбутнього життя особи або групи осіб — це за�
гальний, або повний, життєвий потенціал, який
можна поділити на часткові життєві потенціали,
або кількість прожитих років у різні періоди
життя чи в різні календарні періоди.

Життєвий потенціал V населення Р
Х
, або гру�

пи осіб у віці від m до M років, на все майбутнє
життя (до досягнення максимального віку w)
розраховують за формулою [17, c. 36–47]:

V = (m, M; 0, w) = 
M

x x
X

m

e e
P

1
1

2

−
++∑ , (21)

де Р
Х
 — чисельність осіб у віці х років (від віку

х до х + 1 років);
е

х
 — середня тривалість майбутнього життя

населення у віці х.
Частковий життєвий потенціал населення у віці

від m до М на період життя від n до N розраховують:
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де l
x
 — число осіб, що доживають до віку х з

таблиць смертності.
Частковий потенціал групи осіб у віці від m

до М років на період від m до М розраховують як:

V(m, M; m, M) = V(m, M; 0, w) – V(m, M; M, w) =
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Життєвий потенціал певної групи населення
залежить від числа осіб, що входять до її складу,
вікової структури групи і середньої тривалості
майбутнього життя для окремих вікових груп.
Зміни життєвих потенціалів групи населення
визначаються чисельністю народжених і помер�
лих, структурою померлих за віком, середньою
тривалістю майбутнього життя для окремих віко�
вих груп, старінням населення, а також чисель�
ністю прибулих і вибулих та за їх віковою струк�
турою. Сукупна річна втрата життєвого потенці�
алу населення являє собою різницю між чисель�
ністю населення на початок року і половиною
числа смертей протягом року. Втрати потенціалу,
викликані смертями, визначають як суми до�
бутків вікових величин життєвих потенціалів на
відповідні коефіцієнти смертності, а втрати по�
тенціалу, викликані старінням населення, — як
різниця між загальною втратою потенціалу і втра�
тою, викликаною смертями [18, c. 48–51].

Розрізняють максимальну, гіпотетичну, по�
тенційну і реальну тривалість майбутнього тру�

дового життя. Під максимальною тривалістю
майбутнього трудового життя розуміють різницю
у кількості років між верхньою і нижньою межа�
ми робочого віку. Гіпотетична тривалість май�
бутнього трудового життя являє собою ту ж саму
різницю з урахуванням повікових рівнів еконо�
мічної активності населення. Потенційна три�
валість майбутнього трудового життя — це кіль�
кість років між верхньою і нижньою межею ро�
бочого терміну, скоригованих на рівень повіко�
вої смертності даного населення. Реальна — це
число років між верхньою і нижньою межею ро�
бочого періоду з урахуванням як повікових рівнів
економічної активності, так і рівнів смертності
даного населення [19, c. 240].

Різниця між максимальною і реальною три�
валістю майбутнього трудового життя дає загаль�
ну величину втрат трудового потенціалу, части�
на яких зумовлена повіковими рівнями смерт�
ності певного населення (абсолютні втрати тру�
дового потенціалу), інша частина — віковими
рівнями економічної активності даного населен�
ня (резерв трудового потенціалу).

Висновки та перспективи подальших досліджень.
На основі аналізу поглядів різних авторів було зроб�
лено висновок, що трудовий потенціал має
кількісну та якісну структури, що перебувають у
діалектичній єдності, і можуть бути охарактеризо�
вані за допомогою низки показників. Таким чином,
методи потенційної демографії дозволили розроби�
ти такий інтегральний показник кількісних і які�
сних характеристик населення, який враховує
вплив чисельності, структури, інтенсивності про�
яву тієї чи іншої якості населення. До переваг
показників трудового потенціалу належить і те, що
цей вимір дозволяє пов’язати кількісно�якісні ха�
рактеристики як сукупності населення, так і на
рівні індивіда через загальні (сукупні) потенціали
населення, потенціали груп населення (за окреми�
ми ознаками), індивідуальні потенціали.

Отже, методи опису й аналізу трудового по�
тенціалу являють собою класичні методи загаль�
ної теорії статистики (статистичне спостережен�
ня, групування, абсолютні, відносні, середні по�
казники, індекси, ряди динаміки), а також мето�
ди потенційної демографії (розрахунки повного і
часткового життєвого потенціалу та потенціалів
за атрибутивною ознакою). Використання наве�
деної методики у наступних дослідженнях дасть
можливість вивчення закономірностей форму�
вання трудового потенціалу, його обсягів і скла�
дових частин, динаміки процесу.
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МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ЯК ФІНАНСОВА БАЗА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Анотація. У статті розглянуто теоретичні аспекти формування та використання місцевих бюджетів.
Визначено їх роль у системі фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування, проаналізовано
структуру доходів та витрат місцевих бюджетів, їх динаміку за останні роки. Запропоновано власне баX
чення підходів до збалансування доходів та видатків місцевих бюджетів.

Ключові слова: місцеві бюджети, доходи місцевого бюджету, місцеві податки і збори, міжбюджетні
відносини.

Summary. The article deals with theoretical aspects of formation and use of local budgets and their role in the
financial security of local governments. The structure of revenues and expenditures of local budgets and their dynamics
over the past few years are are analysed in the article. Proposed own vision approaches to balancing revenues and
expenditures of local budgets.

Key words: local budgets, revenues of local budgets, local taxes and fees, intergovernmental fiscal relations.

Постановка проблеми. Місцевим бюджетам як
основній фінансовій базі органів місцевого само�
врядування належить особливе місце в бюджетній
системі нашої держави. Важлива роль відводить�
ся місцевим бюджетам і у соціально�економічно�
му розвитку території, адже саме з місцевих бю�
джетів здійснюється фінансування закладів осві�
ти, культури, охорони здоров’я населення, засобів
масової інформації; також фінансуються різно�
манітні молодіжні програми, видатки на упоряд�
кування населених пунктів. Саме з місцевих бю�
джетів здійснюються видатки на соціальний за�
хист і соціальне забезпечення населення.

Діюча система формування місцевих бю�
джетів характеризується низьким рівнем фінан�
сової автономії, зменшенням частки власних до�
ходів та збільшенням трансфертних платежів, а
також відсутністю дієвих стимулів соціально�
економічного розвитку, не сприяє впроваджен�
ню ефективної державної регіональної політи�
ки як одного з головних чинників забезпечення
ринкових перетворень та подальшого розвитку
економіки України.

Однією з ключових проблем сучасного роз�
витку національної економіки є обмеженість фі�
нансових ресурсів. Її розв’язання вимагає не
тільки визначеної державної діяльності в підтри�
манні збалансованості місцевих бюджетів, але й
відповідної взаємозалежності між доходами та
видатками, оскільки обмеженість фінансових
ресурсів звужує економічну базу функціонуван�
ня бюджетної системи держави, зокрема її скла�
дової ланки — місцевих бюджетів.

Аналіз досліджень та публікацій. Дослідженням
проблеми формування та використання фінансо�
вих ресурсів місцевих бюджетів присвятили свої
праці вітчизняні вчені: О. Д. Василик, О. Кирилен�
ко, О. Слухай, С. Юрій, В. Швець та ін.

Метою статті є теоретичне дослідження про�
блеми формування та використання місцевих
бюджетів.

Виклад основного матеріалу. Місцевий бю�
джет — це важлива фінансова категорія, підста�
вою якої є система фінансових відносин:

• між місцевими бюджетами і господарськими
структурами, що функціонують на даній території;

• між місцевими бюджетами і населенням
даної території, що складаються при мобілізації і
витрачанні цих коштів;

• між місцевими бюджетами різних рівнів з
перерозподілом фінансових ресурсів;

• між державним бюджетом і бюджетами
місцевого рівня [1].

Що стосується визначення поняття «місцеві
бюджети», в економічній літературі немає єдиної
думки.

На думку О. Д. Василика, місцеві бюджети —
це збалансовані розрахунки доходів і витрат, які
мобілізуються і витрачаються на відповідній те�
риторії [2, с. 181].

В. Кравченко характеризує місцевий бюджет
у трьох аспектах. По�перше, це правовий акт,
згідно з яким виконавчі органи влади отримують
легітимне право на розпорядження певними фон�
дами грошових ресурсів. По�друге, це план (кош�
торис) видатків і доходів відповідного місцевого
органу влади чи самоврядування. По�третє, це
економічна категорія [3, с. 119].

С. І. Юрій [4, с. 6] вважає, що економічний
зміст бюджету не може бути визначений одно�
значно, його суть проявляється, в першу чергу, в
процесах, що формують, використовують кошти
централізованого загальнодержавного фонду фі�
нансових ресурсів.

Бюджетний кодекс України, всупереч поло�
женням норм Конституції України та Закону
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України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
розмежовує поняття «місцевий бюджет» та «бю�
джети місцевого самоврядування». Так, ст. 2 Бю�
джетного кодексу України [5, с. 13] визначає, що
бюджетами місцевого самоврядування є бюдже�
ти територіальних громад сіл, селищ, міст та їх
об’єднань, в свою чергу, місцевими бюджетами є
бюджет Автономної Республіки Крим, обласні,
районні бюджети, бюджети районів у містах та
бюджети місцевого самоврядування.

У Конституції України вживається поняття
«місцеві бюджети», а саме, ст. 142 визначає, що
матеріальною і фінансовою основою місцевого
самоврядування є рухоме і нерухоме майно, до�
ходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, при�
родні ресурси, що є у власності територіальних
громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також
об’єкти їхньої спільної власності, що перебува�
ють в управлінні районних і обласних рад [6].
Також, відповідно до ст. 1 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», «бюджет
місцевого самоврядування (місцевий бюджет) —
план утворення і використання фінансових ре�
сурсів, необхідних для забезпечення функцій та
повноважень місцевого самоврядування» [7, с. 12].

Як бачимо із вищезазначеного, ні Конститу�
ція України, ні зазначені Закони не розмежовують
поняття «бюджети місцевого самоврядування» та
«місцеві бюджети». Більш того, Закон України
«Про місцеве самоврядування» ототожнює вказані
поняття, а Конституція України визначає бюдже�
ти місцевого самоврядування як бюджети відпо�
відних адміністративно�територіальних одиниць.

Отже, поняття місцевого бюджету можна
сформулювати як фонд фінансових ресурсів, які
перебувають у розпорядженні органів виконавчої
влади відповідного органу місцевого самовряду�
вання для виконання покладених на нього
функцій, передбачених конституцією. За своєю
формою місцевий бюджет — це основний фінан�
совий план органів місцевого самоврядування, за
матеріальним змістом — централізований фонд їх
фінансових ресурсів.

Місцеві бюджети становлять фінансову осно�
ву місцевого самоврядування і забезпечують ви�
конання самоврядних функцій. Водночас, струк�
тура доходів місцевих бюджетів засвідчує їх знач�
ну фінансову залежність від обсягів міжбюджет�
них трансфертів центрального уряду, що безпо�
середньо впливає на становлення та розвиток
самого інституту місцевого самоврядування. Для
забезпечення фінансової самостійності органів
місцевого самоврядування необхідно надати їм
права щодо мобілізації, володіння та розпоря�
дження фінансовими ресурсами, розмір яких по�
винен відповідати функціям і завданням, що
покладаються на ці органи.

Нинішня модель бюджетних відносин в Ук�
раїні характеризується надмірною централізацією

фінансових ресурсів, асиметрією між зобов’язан�
нями та доходами органів місцевого самовряду�
вання, складністю та неефективністю механізмів
бюджетних трансфертів та відсутністю системи
дієвих стимулів нарощування доходів у регіонах.
Видатки місцевого самоврядування в Україні
складають 13,5 % ВВП, тоді як середній показник
у ЄС — 24 %. Для прикладу, у Данії він складає
54,6 %, Швеції — 44,3 %, Ірландії — 40,1 %, Лат�
вії — 25,8 %, Польщі — 22,2 % [8, с.24]. Це сві�
дчить, що розподіл фінансових ресурсів в Україні
відбувається в більшій мірі централізовано через
державний бюджет, тоді як практика економічно
розвинутих країн тяжіє до передання повноважень
на місцевий рівень. Доходи ж місцевих бюджетів
в Україні взагалі складають лише 7,4 % ВВП при
тому, що в Україні через Зведений бюджет пере�
розподіляється майже 48 % ВВП (з урахуванням
державних позабюджетних фондів).

Проаналізувавши існуючу систему форму�
вання дохідної бази місцевих бюджетів, можна
відмітити низку проблем, невирішення яких
стримує загальний процес формування місцевих
бюджетів. Обсяги коштів, які спрямовуються до
Державного бюджету України, сягають 74,4 %
зведеного бюджету та лише 25,6 % припадає на
близько 12 тисяч місцевих бюджетів, що свідчить
про мізерність дохідної бази адміністративно�те�
риторіальних формувань, відсутність реальних
механізмів забезпечення зростання фінансової
незалежності регіонів та розвитку демократії.

Проаналізувавши дані таблиці, слід зазначи�
ти, що питома вага доходів місцевих бюджетів без
урахування міжбюджетних трансфертів у струк�
турі доходів зведеного бюджету зростає до 2007
року до 26,5 %, але вже в 2010 знижується до
25,4 % (в 2001 р. цей показник становив 37,33 %).
Це стало наслідком суттєвого скорочення надхо�
джень і збільшення частки міжбюджетних транс�
фертів у доходах місцевих бюджетів. Крім того,
було надано пріоритет вирівнюванню середньо�
душових видатків місцевих бюджетів.

У структурі доходів місцевих бюджетів спос�
терігається зростання частки податкових надхо�
джень до 80,2 % у 2010 р. порівняно з 2005 р. —
77,9 %, зменшення неподаткових надходжень на
0,7 % порівняно з 2005 та зменшення питомої
ваги доходів від операцій з капіталом та цільових
фондів майже в 2 рази [10]. Співвідношення дже�
рел доходів місцевих бюджетів розвинених країн
залежить від ступеня самостійності місцевих
органів влади. Варто вказати на те, що частка
податкових і неподаткових надходжень у доходах
місцевих бюджетів свідчить про стійкість дохід�
ної бази та якість структури цих доходів. Пози�
тивним у структурі доходів місцевих бюджетів є
зростання доходів від операцій з капіталом. Якщо
у 1998 році їх частка становила лише 0,1 %, то вже
у 2006 вона збільшилася до 3,0 %, а у 2010 — 3,2 %.
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Таблиця 1
Питома вага доходів і видатків місцевих бюджетів (буз урахування міжбюджетних трансфертів)

у зведеному бюджеті за 2005–2010 рр. [9]

Джерело: складено автором за річними звітами про виконання бюджетів України.

Порівняно із зарубіжними країнами цей показ�
ник досить низький: у Великій Британії, Словач�
чині, Угорщині він становить понад 10,0 %.

У структурі доходів місцевих бюджетів пос�
тійно зростає частка трансфертів: від 43,5 % у
2005 р. до 49,4 % у 2010 р. (рис. 1).

кових надходжень у доходах місцевих бюджетів
свідчить про недостатність обсягу власних джерел
доходів та обмеження автономії місцевих органів
влади. Нині відбувається зростання частки міжбю�
джетних трансфертів, що є пасивним інструментом
впливу держави на формування місцевих бюджетів
і фінансову стабільність територій.

Удосконалення формування дохідної бази
місцевих бюджетів у поєднанні з виваженою
трансфертною політикою поступового економі�
чно обґрунтованого зниження рівня державного
дотування через механізм зацікавленості місцевих
органів влади у збільшенні державних доходів на
їх території допоможе створити умови для розши�
рення дохідної бази місцевих бюджетів.

Що стосується видатків, то вони мають тен�
денцію до зростання, результатом чого є збільшен�
ня їх долі в структурі видатків Зведеного бюджету
з 36,8 % в 2005 р. до 40,2 % в 2010 р. Лише через
більш стрімке зростання видатків державного
бюджету частка видатків місцевих бюджетів дещо
знизилася в останні роки, хоча в грошовому ви�
разі вони продовжували зростати. Так, у 2008 р.
обсяг видатків місцевих бюджетів склав 126,8 млрд.
грн., що на 31,3 % більше, ніж у 2007 р., а в 2010
році обсяг видатків місцевих бюджетів збільшив�
ся майже на 20 % порівняно з 2009 [13].

Таким чином, органи місцевого самовряду�
вання мають в 2 рази більше бюджетних зобов’я�
зань, аніж отримують доходів. В основі такого
становища лежать як недостатність власних дже�
рел надходжень, так і неврегульованість механі�
зму надання міжбюджетних трансфертів. Власни�
ми дохідними джерелами (кошик № 2) забезпе�
чується близько 20 % доходів місцевих бюджетів.
Натомість закріпленими податками та зборами
(кошик № 1) забезпечується до 80 % доходів.
Якщо врахувати, що трансфертами забезпечуєть�
ся близько 45 % доходів, то виявляється, що ча�
стка доходів, на мобілізацію яких органи влади
мають вплив, складає приблизно 11 %. Це авто�
матично звужує автономність фінансової політи�
ки органів місцевого самоврядування [14].

Вагомим чинником збереження завузької
ресурсної бази для діяльності органів місцевого
самоврядування є незацікавленість центральної
влади проводити децентралізацію бюджетно�по�

Рис. 1. Динаміка питомої ваги міжбюджетних
трансфертів у зведеному бюджеті за 2005–2010 рр.

Джерело: складено автором за річними звітами
про виконання бюджетів України

До місцевих бюджетів з державного бюдже�
ту протягом 2010 року надійшло 78,8 млрд. грн.
міжбюджетних трансфертів, що більше за обся�
ги таких надходжень у 2009 році на 2,2 %. Унас�
лідок цього збільшилася частка міжбюджетних
трансфертів у загальній структурі доходів місце�
вих бюджетів — 49,5 % проти 46,7 % за резуль�
татами 2009 року [11].

У структурі трансфертів найбільшу частку
складає дотація вирівнювання — 56,1 %, що на
2,4 % більше за аналогічний показник 2009 року.
Частка надходжень субвенцій з соціального захи�
сту зросла щодо аналогічних показників 2009 року
на 5,8 в. п. і склала 42,5 %. У номінальному ви�
раженні ці субвенції збільшилися на 31,9 % і скла�
ли 33,5 млрд. грн. [12].

Суттєвою негативною тенденцією є зростання
у структурі трансфертів частки дотацій вирівнюван�
ня. Збільшення частки дотацій вирівнювання
свідчить про погіршення фінансового стану регіонів
та надмірно високі темпи зростання видатків, ди�
наміка яких випереджає зростання власних надхо�
джень місцевих бюджетів. Цю тезу підтверджує і той
факт, що видатки місцевих бюджетів зросли в
2010 р. на 13 %, а доходи — лише на 20 %.

Стабільне зростання частки бюджетних транс�
фертів в Україні та її випередження часткою подат�
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даткової системи, оскільки це автоматично обме�
жить її повноваження та звузить ресурсну базу.

Наявність низки проблем потребує конкрет�
них заходів для їх розв’язання, а для цього
потрібні зміни до законодавства, неможливі, зок�
рема, без прийняття відповідних урядових рішень.
Уряд України, прийнявши новий Податковий
кодекс, пропонує підвищити рівень самодостат�
ності місцевих бюджетів шляхом удосконалення
податкового законодавства відповідно до на�
прямів реформування податкової системи, зокре�
ма системи місцевих податків і зборів, механізму
здійснення зарахування податку з доходів фізич�
них осіб. Це рішення є своєчасним і необхідним.
Проте успіх залежатиме від правильності обраних
заходів та інструментарію.

Вкрай важливим є питання стимулювання
місцевих органів виконавчої влади та самоврядуван�
ня до нарощення доходів державного бюджету, за
рахунок яких переказується дотація вирівнювання
місцевим бюджетам. Значно актуальним залишаєть�
ся питання державного фінансового контролю
місцевих бюджетів, що в Україні полягає в тому, що
суб’єктом такого контролю є держава, яка прово�
дить його в централізованому порядку. При цьому
значна кількість місцевих бюджетів в Україні, а
також тенденції зростання обсягів та зміни струк�
тури місцевих фінансів вимагають перегляду
підходів до організації державного фінансового
контролю. Так, останніми роками типовими пору�
шеннями у виконанні місцевих бюджетів, виявле�
ними державними контролерами, були плануван�
ня та здійснення видатків, не віднесених згідно з
вимогами статей 88, 89 та 90 Бюджетного кодексу
України до видатків, що здійснюються з місцевих
бюджетів відповідного рівня, а також проведення
впродовж бюджетного періоду видатків на фінан�
сування бюджетних установ одночасно з різних
бюджетів; недотримання вимог бюджетної класи�
фікації, здійснення видатків, сутність яких не відпо�
відає напрямам, визначеним законодавством, меті,
на виконання якої ці кошти виділяються розпоряд�
никам та одержувачам бюджетних коштів, пору�
шення норм бюджетного законодавства щодо зара�
хування окремих доходів до місцевих бюджетів
відповідного рівня; недотримання вимог законодав�
ства в частині формування й використання коштів
резервного фонду місцевих бюджетів та інші. Прак�
тика вказує на доцільність та високу ефективність
контролю місцевих бюджетів у поєднанні двох
форм: аудиту й інспектування [15, с. 12].

Варто зазначити, що, на думку багатьох еко�
номістів, недоцільно ставити бюджети у велику
залежність від одного джерела доходів. Так, для
ефективного виконання бюджетів питома вага пев�
них джерел фінансування не повинна перевищува�
ти 30–35 %, причому основна проблема оподатку�
вання полягає в тому, щоб забезпечувати передба�
чуваність і стабільність податкових надходжень до

місцевих бюджетів, сприяти зростанню зацікавле�
ності органів місцевого самоврядування в еконо�
мічному розвитку адміністративно�територіальних
одиниць, які перебувають у їх підпорядкуванні,
формуванню сприятливого інвестиційного кліма�
ту, а також давати можливість для проведення дов�
гострокової фінансової і бюджетної політики.

Висновки та перспективи подальших розвідок.
Місцеві бюджети є важливим економічним важе�
лем регіонального розвитку. Тому важливим зав�
данням фінансової діяльності місцевих органів
влади є задоволення суспільних інтересів і потреб
громади та сприяння соціально�економічному
розвитку регіону. Але у сучасних умовах органи
місцевого самоврядування не володіють достат�
німи обсягами фінансових ресурсів, що не дає змо�
ги ефективно здійснювати організацію та управ�
ління муніципальним фінансовим господарством.

Сучасна система розподілу бюджетних ре�
сурсів не забезпечує необхідного рівня незалеж�
ності місцевого самоврядування у вирішенні со�
ціально�економічних проблем територій через
низьку частку власних надходжень у структурі
місцевих бюджетів. Тому, розв’язавши проблеми
наповненості місцевих бюджетів, ми не тільки
надамо їм можливості виконувати як власні, так
і делеговані повноваження, а й сприятимемо ак�
тивізації економічного та соціального розвитку
територій і відповідно держави в цілому.

Отже, враховуючи проблеми, що виникають під
час формування дохідної частини місцевих бюджетів,
негайного розв’язання потребує проблема розподі�
лу повноважень, відповідальності та фінансових ре�
сурсів між усіма рівнями управління Державного
казначейства. Очевидно, що комплекс протиріч у
процесах формування і виконання місцевих бю�
джетів, співвідношення вхідних та вихідних потоків
фінансових ресурсів триватиме ще довго, виходячи
з тих, які впроваджуються з метою поліпшення ста�
ну фінансового забезпечення місцевих бюджетів.

Глибинна причина проблеми міститься в
неадекватному механізмі формування доходів
місцевих бюджетів, який зберіг у своїй основі ми�
нулі, цивілізовано віджиті функції державно�пла�
нового керівництва національною економікою, в
той час як виконання місцевих бюджетів відбу�
вається за умов господарювання з ринковими
відносинами зі всіма властивими їм рисами.
Зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів по�
винно відбуватися саме за рахунок збільшення
податкових надходжень, які за ринкових умов є
дієвим інструментом впливу на рівень соціально�
економічного розвитку регіону.
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УДК 336.145.1 І. В. Комарова

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ
ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Анотація. Досліджено частку витрат на аграрний сектор у ВВП та у бюджетах країни. Виявлено
співвідношення між прямими та непрямими видами підтримки, а також головні тенденції, що склались у
державному фінансуванні галузі.

Ключові слова: державне фінансування аграрного сектора, пряма підтримка, непряма підтримка, бюX
джетні видатки на сільське господарство.

Summary. The author investigated a share of expenses for agrarian sector in gross national product and country
budgets. The parity between direct and indirect kinds of support is revealed, also. The main tendencies which have
developed in state financing of agriculture are defined.

Key words: state financing of agrarian sector, direct support, indirect support, budgetary expenses on agriculture.

Постановка проблеми. Сучасна економічна
наука характеризується формуванням нового
погляду на глобальну місію сільського господар�
ства. Аграрний сектор прийнято розглядати з
позицій мультифункціональності сільського гос�

подарства, тобто сприймати його не лише поста�
чальником продовольства і сільськогосподарсь�
кої сировини для галузей промисловості, а роз�
глядати як систему, що виконує три фундамен�
тальні функції: економіко�виробничу, соціальну
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та екологічну. При цьому чим більш розвиненим
є суспільство у соціально�економічному кон�
тексті, тим більшого значення набуває екологіч�
не і соціальне навантаження на аграрний сектор.
Ця галузь потребує великої уваги з боку держави,
і так склалося в сучасній світовій економіці, що
практично в усіх країнах сільське господарство є
дотаційним. Підтримка сільського господарства
не є зараз проблемою окремої країни, а є нагаль�
ною потребою розвитку сучасної економіки.
Якщо бідні країни, що розвиваються, змушені
задовольнятися низьким рівнем державної під�
тримки сільського господарства, то високорозви�
нені країни мають значний досвід у проведенні
ефективної підтримки аграрної сфери.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні
українські науковці О. М. Бородіна, М. Я. Де�
м’яненко, Л. А. Євчук, С. І. Зоря, І. В. Кобута,
Л. М. Кучер, В. М. Онєгіна, Т. О. Осташко, Т. М. Сту�
кач, О. В. Шевчук у своїх працях досліджують
обсяги та структуру державної підтримки вітчиз�
няного аграрного сектора, її відповідність прави�
лам СОТ та аналізують наслідки приєднання до
СОТ, на які очікує сільське господарство Украї�
ни. Разом з тим значущість агарного сектора для
економіки країни спричиняє необхідність прове�
дення подальших досліджень з метою виявлення
особливостей, що склались в Україні, та пошуку
можливостей оптимізації бюджетного фінансу�
вання розвитку сільського господарства.

Постановка завдання. Метою дослідження є
виявлення тенденцій, що склались у бюджетному
фінансуванні аграрного сектора України, та окрес�
лення можливих перспектив зміни обсягів держав�
ної фінансової підтримки сільського господарства.

Виклад основного матеріалу.
Аграрний сектор є однією з найголовніших

галузей економіки України. Це підтверджується
значною часткою у ВВП країни, кількістю зай�
нятих у галузі, експортним потенціалом (рис. 1).

Можемо стверджувати, що сільське господар�
ство з об’єктивних причин залишається однією з
найбільш ризикових галузей. Саме тому у вирі�
шенні проблеми зниження ступеня ризиків у
сільському господарстві активну участь має бра�
ти держава. Це підтверджується як світовим дос�
відом державного регулювання агровиробництва,
так і системними структурно�галузевими зрушен�
нями в економіці України.

Останніми роками спостерігається негатив�
на тенденція до зниження питомої ваги видатків
на сільське господарство у видатках бюджетів
України (рис. 2).

Значно зріс вклад аграрного сектора у подат�
кові надходження бюджетів країни. Якщо протя�
гом 2006–2008 рр. надходження від підприємств
АПК формували 5,6–6,1 % податкових надхо�
джень, то позитивні фінансові результати їх діяль�
ності у 2010 рр. дозволили галузі стати справжнім

Рис. 1. Роль аграрного сектора в економіці України.
Джерело: авторські розрахунки за [1–7]

Рис. 2. Динаміка значення аграрного сектора у бюджетах
України. Джерело: авторські розрахунки за [8–13]

донором бюджетів: за рахунок податків від
підприємств АПК сформовано 16,9 % податкових
надходжень державного і 14,6 % — зведеного
бюджетів. Натомість видатки на сільське госпо�
дарство скоротились з 4,6 % у державному та
3,6 % у зведеному бюджетах у 2006 р. до 2,18 % і
1,78 % відповідно у 2010 р.

Оскільки бюджетна підтримка аграріям на�
дається в Україні не лише прямо, а й через меха�
нізми повернення ПДВ та зниження податкового
навантаження внаслідок дії фіксованого сільсько�
господарського податку, доцільним є здійснення
оцінки обсягів загальної суми підтримки (рис. 3).

З урахуванням непрямої бюджетної підтрим�
ки за рахунок коштів ПДВ загальні обсяги
підтримки коливаються від 10 до 13 % валової
продукції сільського господарства. У 2010 році
обсяги акумуляції аграріями коштів податку на
додану вартість становили 13,6 млрд. грн., зни�
ження податкового навантаження за рахунок дії
фіксованого сільськогосподарського податку —
2,8 млрд. грн., а загальна сума видатків Міністер�
ства аграрної політики — 7,4 млрд. грн. З ураху�
ванням прямої бюджетної підтримки аграрного
сектора, що здійснювалась іншими розпорядни�
ками, загальна сума прямої підтримки станови�
ла 10,3 млрд. грн. Тобто залишається тенденція
переважання вагомості в Україні непрямої під�
тримки сільського господарства над прямим
бюджетним фінансуванням.

За українським законодавством, питома вага
видатків на фінансування розвитку сільського гос�
подарства має становити не менше 5 % видатків
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лової політики; державні адміністрації областей та
Автономної Республіки Крим. Разом ними витра�
чається близько третини загальної суми коштів на
сільське господарство. Вони направляються на
фінансування таких програм: фінансова підтрим�
ка виробництва та створення нових вітчизняних
засобів захисту рослин і регуляторів росту рослин,
їх державне випробування та реєстрація; керівниц�
тво та управління у сфері водного господарства;
експлуатація загальнодержавних і міжгосподарсь�
ких державних меліоративних систем; керівницт�
во та управління у сфері земельних ресурсів; про�
ведення земельної реформи; видача державних
актів на право приватної власності на землю в
сільській місцевості та розвиток системи кадаст�
ру; докорінне поліпшення земель науково�дослід�
них господарств; селекція у тваринництві та пта�
хівництві в науково�дослідних господарствах; се�
лекція сільськогосподарських культур у ланках
первинного рослинництва.

Міністерство аграрної політики хоч і є голов�
ним розпорядником коштів, що витрачаються на
розвиток сільського господарства, проте на його
частку припадає лише 75–80 % коштів, тому ро�
бити висновки про відповідність обсягів фінан�
сування розвитку сільського господарства задек�
ларованим 5 % видатків бюджету неможливо.
Немає змоги також здійснити такий аналіз з ура�
хуванням лише коштів, виділених за кодом 0421
«Сільське господарство», оскільки їх частка у
загальній сумі видатків, що витрачаються на роз�
виток сільського господарства, є ще нижчою —
65–75 %. Вважаємо, що питому вагу видатків
бюджету, спрямованих на розвиток сільського
господарства, варто визначати з урахуванням та�
ких складових: видатки на сільське господарство;
дослідження і розробки у галузі сільського гос�
подарства; інші видатки, розпорядником яких є
Міністерство аграрної політики (табл. 1).

Частка всіх видатків, що впливають на роз�
виток сільського господарства, останніми рока�
ми становила від 3,5 % до 5,8 %. Тобто, якщо
брати до уваги лише видатки, що здійснює
Міністерство аграрної політики, то їх питома вага
не досягає 5 % видатків бюджету, а якщо враху�
вати, що видатки на розвиток сільського госпо�
дарства здійснюють також інші розпорядники, то
питома вага зазначених видатків у докризовий
період становила більше 5 % загальної суми ви�
датків бюджету. Найбільш складна ситуація для
аграріїв склалась у 2010 р., коли на їх потреби з
Державного бюджету було виділено лише 3,5 %
коштів, або 5,0 % від валової продукції галузі.

Останніми роками в Україні не існує тенденції
до постійного зростання в динаміці видатків, що
впливають на сільське господарство (табл. 2).

Спостерігається негативна тенденція до
зменшення питомої ваги зазначених видатків у
видатках бюджету (рис. 4).

Рис. 3. Динаміка державної фінансової підтримки
(у % до валової продукції сільського господарства).

Джерело: авторські розрахунки за [5–14]

Державного бюджету, що не відповідає реаліям
(рис. 2). Однак законодавчо не визначено, які ж із
них вважати видатками саме на розвиток сільсько�
го господарства. Сучасна оцінка реальних видатків
держави на сільське господарство ускладнюється
постійними змінами бюджетної класифікації, які
призводять до зміни структури видатків на сільське
господарство з бюджетів різних рівнів. Вважаємо,
що видатки Державного бюджету, які спрямову�
ються на розвиток сільського господарства, здій�
снюються не лише за кодом функціональної кла�
сифікації 0421 «Сільське господарство». Є також
видатки за кодом 0482 «Дослідження і розробки у
сфері сільського господарства, лісового господар�
ства та мисливства, рибного господарства», а та�
кож видатки, розпорядником яких є Міністерство
аграрної політики, що не відносяться до коду 0421,
але, безперечно, впливають на розвиток сільсько�
го господарства. Із загальної суми видатків
Міністерства на дослідження і розробки у сфері
сільського господарства направлено: у 2005 р. —
2,6 %, у 2006 р. — 1,9 %, у 2007 р. — 1,9 %, у
2008 р. — 2,4 %, у 2009 р. — 2,1 %, у 2010 р. — 2,2 %.
Крім вищезазначених видатків, Міністерство аг�
рарної політики фінансує також інші програми,
питома вага яких становить: у 2005 р. — 18,5 %, у
2006 р. — 16,2 %, у 2007 р. — 16,8 %, у 2008 р. —
21,0 %, у 2009 р — 34,6 %, у 2010 р — 36,3 %.
Більшість цих сум витрачається на освіту (підго�
товка кадрів вищими навчальними закладами,
післядипломна освіта, перепідготовка та підви�
щення кваліфікації кадрів), а також на розвиток
комунального господарства у сільській місцевості,
допомогу на забезпечення житлом, духовний та
фізичний розвиток. Всі ці видатки можемо відне�
сти до таких, які прямо чи опосередковано впли�
вають на розвиток сільського господарства.

Варто зазначити, що в Україні, крім Міністер�
ства аграрної політики, існують інші розпорядни�
ки коштів, що виділяються з бюджету на сільське
господарство. Такими за останні роки були:
Міністерство промислової політики; Державний
комітет України з водного господарства; Держав�
ний комітет земельних ресурсів України; Українсь�
ка академія аграрних наук; Державний комітет Ук�
раїни у справах будівництва, архітектури та жит�
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Таблиця 1
Видатки Державного бюджету, що впливають на розвиток сільського господарства

млн. грн.

Джерело: авторські розрахунки за [13].

Таблиця 2
Динаміка показників видатків Державного бюджету, які впливають на розвиток сільського господарства

Джерело: авторські розрахунки за [13].

Рис. 4. Динаміка питомої ваги видатків, які впливають
на розвиток сільського господарства, у загальній сумі

видатків Державного бюджету.
Джерело: авторські розрахунки за [13]

Проведені розрахунки дозволяють стверджу�
вати, що частка видатків Державного бюджету
України на фінансування сільського господарства
починаючи з 2008 р. є меншою, ніж передбачені
законодавством 5 % видатків бюджету. Крім того,
не всі з цих видатків впливають на розвиток
сільського господарства, тому що більшість із них
тільки підтримують його сучасний стан.

Останнім часом у фінансуванні видатків
Міністерства аграрної політики намітилась нега�
тивна тенденція — кошти виділяються значно
менше запланованих обсягів. У 2009 р. не вико�
нано планових призначень на 2,6 млрд. грн.
(21 %), з них на здійснення фінансової підтрим�
ки підприємств агропромислового комплексу
через механізм здешевлення кредитів — на 38 %,
бюджетну тваринницьку дотацію та державну
підтримку виробництва продукції рослинницт�
ва — на 19 %. У 2010 р. недовиконання станови�

ло набагато менше — 484,3 млн. грн., або 6,2 %
запланованого обсягу видатків.

На рис. 5 зображено динаміку найбільш знач�
них видатків Міністерства.

Рис. 5
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Розрахунки дозволяють стверджувати, що ос�
танніми роками не існує певної програми, що має
найбільш важливе значення. Крім того, 2010 рік
характеризується відсутністю деяких традиційних
програм, зокрема фінансової підтримки фермерсь�
ких господарств; фінансової підтримки під�
приємств, що знаходяться в особливо складних
кліматичних умовах; компенсації Пенсійному фон�
ду втрат від застосування платниками фіксованого
сільськогосподарського податку спеціальної ставки
по сплаті збору на обов’язкове пенсійне страхуван�
ня; програми здешевлення вартості страхових
премій (внесків), фактично сплачених суб’єктами
аграрного ринку. Натомість у 2010 р. з’явились нові
програми, а саме часткове відшкодування суб’єктам
господарювання вартості будівництва та реконст�
рукції тваринницьких ферм і комплексів та під�
приємств з виробництва комбікормів, а також де�
кілька програм з організації діяльності установ у
системі агропромислового комплексу за рахунок
коштів Стабілізаційного фонду.

Висновки і перспективи подальших досліджень.
Останніми роками найбільш значними проблемами
у державному фінансуванні аграрного сектора Украї�
ни варто назвати невідповідність державної фінан�
сової підтримки задекларованим обсягам фінансу�
вання, а також недофінансування запланованих
бюджетних призначень та негативну тенденцію щодо
зменшення обсягів підтримки, причиною яких є
виникнення нестачі бюджетних ресурсів унаслідок
світової фінансової кризи. З урахуванням зазначених
факторів пропозиції щодо оптимізації державного
фінансування галузі мають включати законодавче
прийняття державної стратегії підтримки сільського
господарства та розробку на її основі тактичних зав�
дань відповідно до стану економіки країни загалом
та сільського господарства зокрема, а також до
світових тенденцій фінансування аграрного секто�
ра. Мають бути розроблені дієві механізми виконан�
ня бюджетних програм, які б забезпечили найефек�
тивніший розподіл бюджетних коштів та найшвид�
ше їх надходження до сільськогосподарських вироб�
ників. Крім цього, необхідно досягти мінімізації
бюджетних витрат на виконання запроваджених
програм, забезпечення проведення конкурсів серед
потенційних виконавців цих програм з метою уне�
можливлення зловживань під час розподілу та вит�
рачання бюджетних коштів. Виконання поставле�
них завдань має стабілізувати стан сільського госпо�
дарства в умовах подолання наслідків світової фінан�
сової кризи, а в майбутньому — досягти стабільного
росту показників його розвитку, крім того — підви�
щити конкурентоспроможність вітчизняної про�
дукції сільського господарства на світових ринках та
призупинити занепад сільських територій.
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ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Анотація. У статті розглядаються сучасні тенденції і проблеми депозитної політики комерційних банків
України в умовах трансформації ринку і викликів фінансової кризи. З’ясоване місце та роль депозитної
політики комерційного банку в забезпеченні ефективності банківської системи, її зв’язаність із стабільX
ністю кредитного ринку у вітчизняній економіці.

Ключові слова: проблеми депозитної політики, банківська діяльність, міжнародна фінансова криза,
комерційні банки.

Summary. In the article modern tendencies and problems of deposit policy of commercial banks of Ukraine are
examined in the conditions of transformation of market calls of financial crisis. The found out place and role of deposit
policy of commercial bank is in providing of efficiency of the banking system, it zv’yazanist’ with stability of credit
market in Vdchiznyano of ekonomikii.
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Постановка проблеми. Сьогоднішні позиції
української банківської практики проведення
депозитних операцій досить слабкі, тож вони
потребують багатьох змін, пов’язаних з над�
мірною централізацією управління процесами
формування і використання позикового фонду. Із
ходом глобалізації вітчизняні банки все більше
мобілізували ресурси за рахунок запозичень на
міжнародних ринках капіталів у формі кредитів
та іноземних інвестицій. Значними імпульсами
характеризується і внутрішній міжбанківський
ринок. Мобілізація запозичених ресурсів досить
вигідна, тому що цей вид ресурсів вирізняється
низькою вартістю та високим рівнем доступності
для більшості банків.

Нині, коли міжнародні банки знизили обсяги
кредитування вітчизняних банків, а також, зважа�
ючи на недостатність ресурсів на внутрішньому
банковському ринку, посилюється значення депо�
зитних ресурсів, які банк повинен залучити шля�
хом проведення депозитних операцій. Боротьба за
залучення коштів фізичних та юридичних осіб
посилилася. Саме тому виникає необхідність у
чітко продуманій організації депозитної політики,
яка стає основою забезпечення діяльності банків,
у цьому і є актуальність дослідження.

Депозитна політика комерційного банку — це
стратегія і тактика банку щодо залучення грошо�
вих коштів вкладників та інших кредиторів і ви�
значення найефективнішої комбінації їх джерел.

Визначення пріоритетних напрямків розвит�
ку та удосконалення банківської діяльності в
процесі залучення й акумулювання ресурсів, роз�
витку депозитних операцій та підвищенні їх ефек�
тивності — основна мета депозитної політики.

Треба розрізняти роль депозитної політики як
на макроекономічному рівні, так і на рівні окре�
мо взятого комерційного банку. На макроеконо�

мічному рівні депозитна політика має важливе
значення для формування позичкового фонду. На
мікроекономічному рівні — рівні конкретного
банку — роль депозитної політики виявляється у
забезпеченні стабільності та стійкості банку, його
рентабельності, ліквідності і надійності, а також
адекватності його діяльності потребам клієнтів.
Депозитна політика комерційного банку як над�
будовна категорія ґрунтується на дослідженні
досягнутого рівня розвитку депозитних відносин
банку з клієнтами (у тому числі й із населенням)
і націлена на їх вдосконалення та розвиток.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. За�
для стабілізації ситуації на депозитному ринку та
нейтралізації впливу зовнішньої фінансової кри�
зи на фінансову систему НБУ було прийнято
постанову «Про додаткові заходи щодо діяльності
банків», в якій відмічено, що комерційні банки
можуть виконувати свої зобов’язання за всіма
типами договорів із залучення коштів у будь�якій
валюті лише в разі настання строку завершення
зобов’язань [1]. Також згідно з постановою НБУ
«Про першочергові заходи щодо запобігання не�
гативним наслідкам фінансової кризи та про вне�
сення змін до деяких законодавчих актів Украї�
ни» фонд гарантує повернути кожному вкладни�
ку не менше, ніж 150000 грн. [2].

Міжнародна фінансова криза досить серйоз�
но зачепила Україну. Зміна курсу долара, розго�
лос про близькість до банкрутства окремих ве�
ликих банків схвилювали багатьох українців: чи�
мало наших співгромадян має гривневі та ва�
лютні заощадження. Вкладники втратили довір’я
до банківських установ і почали забирати гроші
з депозитних рахунків, а це дуже серйозна про�
блема. В жовтні 2008 р. відтік коштів складав 18
млрд. грн. [3, с. 54]. Це значно ускладнило де�
позитну та кредитну політики.
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Пік світової кризи ліквідності вже пройшов,
як стверджують фінансові аналітики, але, за їх�
німи припущеннями, досить імовірна нова хви�
ля кризи до кінця 2011 року. Якщо негативні
прогнози фахівців збудуться, цей рік може ста�
ти одним із найважчих для українських банків,
які зіткнуться як з проблемами із залучення
зовнішніх запозичень, так і з поверненням та
обслуговуванням існуючих боргів.

Концепції, присвячені проблематиці депо�
зитної діяльності банків, змінюються та усклад�
нюються разом зі зміною кон’юнктури обігу кре�
дитів. Вагомі розробки у вивченні депозитів у
складі ресурсів сучасних банків провели такі за�
рубіжні економісти, як Р. Еллер, Г. Айленбергер,
П. Роуз, що аналізували проблеми формування
депозитних вкладів у структурі ресурсної бази
комерційного банку з двох позицій: управління
банківським капіталом і управління зобов’язан�
нями банку. Проблемам формування ефективної
депозитної політики комерційних банків присвя�
чені дослідження вітчизняних економістів, зок�
рема Н. Парасія�Вергуленко, Д. Олійник, В. Ан�
тонюка, О. Васюренко, О. Дмітрієва та ін.

Кількість робіт з питань вказаної проблема�
тики досить велика, але багато з них мають диску�
сійний характер, тож потребують подальших на�
укових досліджень і практичної апробації.

Постановка завдання. Для створення ефектив�
ної банківської системи в Україні є можливість
обміну фінансових ресурсів між суб’єктами госпо�
дарювання, надання споживачам можливості ви�
бору між різними об’єктами розміщення тимчасо�
во вільних грошових коштів, а також надання усім,
хто потребує кредитів, найприйнятніших умовах
при забезпеченні їх повернення й облуговування.

Наслідки фінансової кризи призвели до за�
гострення конкуренції між комерційними банка�
ми за ресурси та ефективні напрямки їх розмі�
щення. Це призвело до тимчасового зниження
прибутковості банківської діяльності. Для успіш�
ного функціонування та розширення діяльності
банківської установи недостатньо залучати кош�
ти за нижчою ціною, а розміщувати за вищою,
для цього необхідно створювати ефективну сис�
тему менеджменту банку. Для підтримки своєї
конкурентоспроможності банки вимушені пропо�
нувати своїм клієнтам все нові послуги, застосо�
вувати різноманітні фінансові інструменти та
розширювати свою діяльність.

Метою статті є дослідження розроблення реко�
мендацій і пропозицій удосконалення депозитної
політики комерційного банку в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу. Загальними ви�
могами до депозитної політики банків є опти�
мальне поєднання ліквідності, дохідності і
мінімізації ризиків комерційних банків. Ко�
мерційні банки включають у механізм банківсь�
кого менеджменту необхідність розробки і реа�

лізації депозитної політики. Депозитна політи�
ка комерційного банку — це комплекс заходів з
формування депозитного портфеля, а також ба�
гатоманітні форми та методи щодо реалізації на
ринку депозитних вкладів.

На розвиток ринку депозитів має негатив�
ний вплив фінансова криза, котра розпочалася
у 2008 році.

Основні причини цього впливу насамперед
пов’язані з макроситуацією на світовому ринку.
Другий принциповий момент уже безпосередньо
пов’язаний із нашою державою: тоді почали ви�
водити інвестиційні кошти, які до того були на�
явні на ринку України. Коли криза поширилася з
американського на європейський континент,
відбувся «стрибок» долара. Його причиною стало
те, що гроші, завезені незадовго до кризи в Украї�
ну на короткий термін, виведено з нашої держа�
ви. На жаль, на європейському рівні немає належ�
ної відкритості у вирішенні проблеми долара�євро.

В таких умовах головним джерелом ресурсів
для вітчизняних фінустанов традиційно стали
депозити. Підвищений попит на депозити спри�
чиняє їх подорожчання. Депозитні ставки у ва�
люті у 2011 році можуть підвищитися на декілька
пунктів — до 10–12 % в доларах і 8–9 % в євро. У
такій ситуації депозити у гривні теж можуть зро�
сти, але не так сильно. Зростання вартості ре�
сурсів спричинить подорожчання кредитів. На�
вряд чи банки підуть на скорочення маржі, тим
більше в умовах обмеженості в коштах та інфля�
ційних очікувань. Навпаки, майбутнім позичаль�
никам дорожче обійдеться обслуговування креди�
ту і підвищення вимог до нього.

Дефіцит ресурсів — проблема далеко не всіх
банкірів, є кредитні установи, яких ці проблеми
не торкаються — це банки з іноземним капіта�
лом, що мають доступ до дешевих ресурсів.

Чинником зростання обсягів депозитного
ринку в Україні є зростання грошових доходів
юридичних та фізичних осіб, що за умови відсут�
ності фінансового ринку як альтернативи інве�
стування визначає депозитні вклади як головне
джерело портфеля активів. За цих умов особли�
ва увага звертається на фінансові аспекти діяль�
ності банку. Відповідно ефективність управлін�
ня та функціонування комерційного банку в
значній мірі визначається ефективністю реалі�
зації депозитної політики.

Розрізняють два типи депозитної політики на
макрорівні. Перший — консервативна політика,
або політика сильного державного регулювання
депозитних установ, — здійснюється за сильної
інфляції або стагфляції, коли зростання рівня
сукупних цін супроводжується значним спадом
обсягів сукупного виробництва. Основна її ме�
та — посилення депозитної дисципліни. Другий
тип депозитної політики — ліберальна, що перед�
бачає значне збільшення грошово�кредитних ус�
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танов, які мають право відкривати поточні рахун�
ки. Ліберальна політика ефективна за незначно�
го рівня інфляції. За високого рівня інфляції вона
нераціональна, оскільки додатково підвищує її.

Кожен комерційний банк як суб’єкт депозит�
ного ринку реалізує свої інтереси, базуючись на
конкретних умовах діяльності депозитного ринку.
Депозитна політика комерційного банку спрямова�
на на оптимізацію витрат по залученню коштів на
депозитному ринку за умови їх ефективного вико�
ристання. Такий механізм реалізації інтересів всіх
суб’єктів депозитного ринку формує ціну на депо�
зитні кошти. Безпосередній вплив на процентні
витрати мають середні залишки по оплачуваних
депозитах, середня процентна ставка по них.

Зростання кредитування економіки та насе�
лення свідчать про послідовну активізацію ролі
банківської системи у соціально�економічному
розвитку країни. У той же час не вдалося забез�
печити суттєвого зниження вартості кредитів:
вона залишається високою, що обмежує фінан�
сові можливості переходу до інноваційної моделі
зростання національної економіки.

При дослідженні методів управління залучени�
ми ресурсами необхідно зауважити, що у практиці
українських банків перевага надається ціновим
методам, що визначає самостійність при встанов�
ленні ціни по депозитах комерційними банками.
Хоча зростання конкуренції змушує комерційні
банки йти на затрати для реалізації маркетингової
політики і розширення спектра банківських послуг
з метою залучення потенційних клієнтів.

На сьогодні обсяг готівки на руках у населен�
ня є досить значним, і ті комерційні банки, які
зможуть запропонувати індивідуальним вкладни�
кам більший комплекс високоякісних послуг,
отримають у своє розпорядження значні суми
додаткових ресурсів. Розвиток таких послуг ви�
магає від банківських установ нових підходів до
встановлення форм депозитних рахунків, впро�
вадження нової техніки та технології ведення
банківських операцій із застосуванням різнома�
нітних засобів (чекових книжок, кредитних кар�
ток та ін.). Це дозволило б повніше задовольни�
ти потреби клієнтів банку у різноманітних послу�
гах, поліпшити якість обслуговування, підвищи�
ти зацікавленість фізичних осіб у розміщенні
своїх коштів на поточних рахунках у банку і та�
ким чином залучити нових вкладників.

Перспективний напрям удосконалення депо�
зитних операцій — розширення кола депозитних
рахунків клієнтів з різноманітним режимом фун�
кціонування, що надає вкладникам банку додат�
кові можливості щодо використання своїх коштів
із прийнятним рівнем доходів.

У відносинах комерційних банків з різними
групами клієнтів, як з фізичними особами, так і
з юридичними, доцільно було б використовувати
депозитні рахунки, що мають змішаний режим

функціонування. Корисним щодо цього є досвід
зарубіжних комерційних банків у застосуванні
NOW рахунків. З одного боку, кошти, що збері�
гаються на таких рахунках, можуть використову�
ватися для здійснення платежів, а з іншого —
вони є своєрідними фінансовими інвестиціями,
що приносять їх власникам певні доходи.

З метою оптимізації депозитного портфеля та
для забезпечення більшого надходження коштів
на строкові та ощадні депозити можна рекомен�
дувати спрощення режиму функціонування
відповідних рахунків, тобто порядку зарахування
коштів на вклади, видачі готівки та перерахуван�
ня з депозитних рахунків. Слід більш широко
застосовувати строкові вклади з додатковими
внесками, а також скоротити обмеження на
здійснення розрахунків із використанням коштів,
що містяться на ощадних та строкових депози�
тах. У перспективі чітке розмежування різних
видів депозитів — до запитання, строкових, ощад�
них — буде поступово зникати, що підтвер�
джується досвідом комерційних банків розвине�
них країн, де все більше розширюється сфера за�
стосування змішаних типів рахунків.

Методом додаткового залучення комерційни�
ми банками коштів на депозити може стати зас�
тосування комплексного обслуговування клієнту�
ри. Крім традиційного кредитно�розрахункового
та касового обслуговування, комерційні банки
надаватимуть своїм клієнтам низку додаткових
послуг. Постійне розширення діапазону послуг,
зниження їх вартості, покращення якості кредит�
но�розрахункового та касового обслуговування,
надання різноманітних консультацій сприятимуть
збільшенню обсягів кредитних ресурсів банку,
забезпечуючи йому належний рівень прибутко�
вості при здійсненні активних операцій.

При дослідженні методів управління залучени�
ми ресурсами необхідно зауважити, що у практиці
українських банків перевага надається ціновим
методам, що визначає самостійність при встанов�
ленні ціни по депозитах комерційними банками.
Хоча зростання конкуренції змушує комерційні
банки йти на затрати для реалізації маркетингової
політики і розширення спектра банківських послуг
з метою залучення потенційних клієнтів.

На сьогодні обсяг готівки на руках у населен�
ня є досить значним, і ті комерційні банки, які
зможуть запропонувати індивідуальним вкладни�
кам більший комплекс високоякісних послуг,
отримають у своє розпорядження значні суми
додаткових ресурсів. Розвиток таких послуг ви�
магає від банківських установ нових підходів до
встановлення форм депозитних рахунків, упро�
вадження нової техніки та технології ведення
банківських операцій із застосуванням різнома�
нітних засобів (чекових книжок, кредитних кар�
ток та ін.). Це дозволило б повніше задовольни�
ти потреби клієнтів банку у різноманітних послу�
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гах, поліпшити якість обслуговування, підвищи�
ти зацікавленість фізичних осіб у розміщенні
своїх коштів на поточних рахунках у банку і та�
ким чином залучити нових вкладників.

Як перспективний напрям удосконалення
депозитних операцій можна запропонувати роз�
ширення кола депозитних рахунків клієнтів з
різноманітним режимом функціонування, що
надаватиме вкладникам банку додаткові можли�
вості щодо використання своїх коштів із прий�
нятним рівнем доходів.

У відносинах комерційних банків з різними
групами клієнтів, як з фізичними особами, так і
з юридичними, доцільно було б використовувати
депозитні рахунки, що мають змішаний режим
функціонування. Корисним щодо цього є досвід
зарубіжних комерційних банків у застосуванні
NOW рахунків. З одного боку, кошти, що збері�
гаються на таких рахунках, можуть використову�
ватися для здійснення платежів, а з іншого —
вони є своєрідними фінансовими інвестиціями,
що приносять їх власникам певні доходи.

Для оптимізації депозитного портфеля та з
метою забезпечення стабільного надходження
коштів на строкові та ощадні депозити можна
рекомендувати спрощення режиму функціону�
вання відповідних рахунків, а саме порядку зара�
хування коштів на вклади, видачі готівки та пе�
рерахування з депозитних рахунків. Необхідно
широко застосовувати строкові вклади з додатко�
вими внесками, а також зменшити обмеження на
здійснення розрахунків із використанням коштів,
що містяться на ощадних та строкових депози�
тах. Здійснити чітке розмежування різних видів
депозитів — до запитання, строкових, ощадних,
ширше застосовувати змішані типи рахунків.

Висновки. Депозитна політика зокрема та
банківська політика в цілому комерційного бан�
ку на нинішньому етапі залежить від двох груп
факторів. До першої групи можна віднести зов�
нішні фактори, а саме: стан ринку, на якому
функціонує банк, ризики, рівень інфляції, рівень
конкуренції, попит на банківські операції та по�
слуги та інше. До другої групи можна віднести
внутрішні фактори, такі як: стратегічні та опера�
тивні пріоритети банку з розвитку власної діяль�
ності, прибутковість, ліквідність, збільшення
клієнтури, освоєння нових сегментів ринку, впро�
вадження нових видів депозитних операцій та
додаткових послуг, пов’язаних з ними.

При розробці депозитної політики для кон�
кретної характеристики ресурсної бази банку
необхідно оцінювати стабільність депозитів, ха�

рактер коливань обсягу депозитів. Визначати ста�
більну частину депозитів: об’єм коштів, що не�
схильні або схильні в незначній мірі до впливу
від змін кон’юнктури ринку.

Банківська система України перебуває на етапі
якісного зростання, що визначається загостренням
конкуренції і посиленням вимог до діяльності бан�
ківських інститутів, що визначає необхідність роз�
робки ефективної депозитної політики з метою за�
лучення потенційних клієнтів. Відкриття депозит�
них вкладів на сьогодні є першим етапом співпраці
банку і клієнта; встановлення взаємовідносин че�
рез відкриття депозитного рахунку дозволяє заці�
кавити клієнта в отриманні подальших послуг ко�
мерційного банку і сформувати механізм різнопла�
нової співпраці «клієнт�банк», який характеризуєть�
ся високим ступенем довіри, мінімізацією ризику
та зацікавленістю сторін в ефективній діяльності
кожного із суб’єктів.

Низький рівень власного капіталу українських
комерційних банків посилює значення залучених
через депозитні рахунки коштів при формуванні
ресурсної бази банківських інститутів та визначає
необхідність реалізації ефективної депозитної по�
літики в системі банківського менеджменту. Депо�
зитна політика повинна бути взаємопов’язаною із
кредитною політикою і забезпечувати реалізацію
останньої. Саме такий підхід на сьогодні може
забезпечувати ліквідність, фінансову стійкість і
одночасно прибутковість комерційного банку.

Зростання конкуренції на депозитному ринку
за умови одночасного зниження відсоткової став�
ки визначає необхідність для банківських інститутів
запровадження якісно нових депозитних інстру�
ментів, використання яких забезпечує клієнтам
банку можливість їх реалізації як фінансових ак�
тивів при здійсненні кредитних операцій. У подаль�
шому це стане передумовою для використання де�
позитних інструментів на фондовому ринку.
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ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ОЦІНКИ
ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. У статті аналізуються існуючі підходи до оцінки та діагностики фінансового потенціалу підприX
ємства (ФПП) на основі сутності збалансованої системи показників (ЗСП). Автором визначено основні фактоX
ри, які впливають на формування показників ефективності щодо оцінки фінансового потенціалу підприємства.

Ключові слова: ключові елементи стратегії підприємства, критерії ефективності роботи підприємX
ства, фінансовий вимір та його елементи у системі оцінки фінансового потенціалу підприємства.

Summary. This article analyzes current approaches to assessment and diagnosis of the financial potential of the company
(FPC) on the basis of the essence of the Balanced system at readings (BSR). The author identifies the key factors that
influence the formation of readings of effectiveness relatively the assessment of financial potential of the enterprise.

Key words: key elements of enterprise strategy, criteria of effectiveness of the work of enterprise, the financial
dimension and its elements in a system for assessing the financial potential of the enterprise.

Актуальність проблеми. Сучасні умови госпо�
дарювання формують високі вимоги до оцінки
фінансово�економічної діяльності суб’єктів рин�
ку. Особлива увага приділяється ФПП,оскільки
саме результати такого аналізу дають змогу ке�
рівникам підприємств приймати обґрунтовані
управлінські рішення та уявляти подальші пер�
спективи розвитку підприємства, а зовнішнім
користувачам — отримувати певну інформацію
для прийняття більш вигідних економічних
рішень. Найбільш важливим при цьому є отри�
мання сукупної інтегральної оцінки, яка врахо�
вувала б усі фінансові можливості й усі обмежен�
ня. При цьому необхідно, щоб оцінка фінансо�
вого потенціалу виражала характер соціально�
економічних відносин на сучасному етапі роз�
витку економіки і містила в собі інтегральні оці�
ночні характеристики всіх аспектів фінансової
діяльності підприємства.

Аналіз останніх наукових досліджень і публіQ
кацій. Розробкою методик аналізу і діагностики
фінансового потенціалу підприємства займалися
такі вітчизняні та зарубіжні учені, як В. О. Кун�
цевич, В. Г. Бикова, Ю. М. Ряснянський, П. А. Фо�
мін, М. К. Старовойтов, Д. О. Троц, О. Е. Бурдіна,
О. В. Парацій та інші. Проте аналіз з проблема�
тики оцінки фінансового потенціалу виявив не�
достатню її розробку на рівні окремої галузі і на
рівні підприємства зокрема.

Досі не розроблено єдиної методики проведен�
ня оцінки фінансового потенціалу, а також недо�
статньо опрацьовані існуючі. Таким чином, пробле�
ма ефективного аналізу і діагностики фінансового
потенціалу залишається актуальною, що свідчить
про необхідність пошуку рішення вказаної задачі.

Мета роботи. Метою дослідження в рамках
поданої статті є адаптація та використання ЗСП
як системи оцінки фінансового потенціалу під�
приємства.

Для досягнення зазначеної мети необхідна
реалізація таких завдань:

— визначення основної ідеї ЗСП;
— адаптація ЗСП до умов оцінки фінансово�

го потенціалу підприємства;
— розгляд основних елементів ЗСП оцінки

фінансового потенціалу підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження.
ЗСП можна визначити як ретельно підібраний

набір показників, які піддаються кількісному ви�
міру та ґрунтуються на стратегії підприємства [2,
с. 15]. Якщо спробувати пояснити основну ідею
ЗСП однією фразою, то це може бути виражено
таким чином: оцінювати слід цілу систему показ�
ників, які принципово пов’язані між собою. Дос�
лідники стверджують, що діяльність підприємства
необхідно розглядати одночасно в чотирьох на�
прямках [2, с. 309]: фінансові результати; ставлен�
ня до клієнтів; внутрішні бізнес�процеси; персо�
нал і здатність до розвитку. ЗСП є дуже динаміч�
ною системою, набір показників у складі якої може
змінюватися залежно від потреб стратегічного
управління. Загальна стратегія підприємства — це
комплекс окремих стратегій: виробнича, марке�
тингова, технологічна, кадрова, фінансова (рис. 1).

Рис. 1. БлокXсхема ключових елементів стратегії
підприємства. Джерело: [3, с. 25]

Отже, ми можемо розглядати поданий комп�
лекс показників не тільки як систему оцінки
діяльності підприємства в цілому, але і як систе�
му оцінки окремих її складових, виділених залеж�
но від стратегічної структури.

Тому можна стверджувати, що ЗПС ство�
рюється не тільки на макро�, а й на мікрорівнях
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окремих стратегій. Такий підхід до її структури
дозволяє продемонструвати, як кожен з її функ�
ціональних елементів впливає на розвиток загаль�
ної стратегії розвитку підприємства. Будь�яка
функціональна стратегія орієнтована на фінан�
сові результати діяльності та має зв’язок з інши�
ми елементами стратегії, допомагаючи в досяг�
ненні спільних цілей.

Ураховуючи сутність ЗСП і склад фінансово�
го потенціалу підприємства [1, с. 110], можна за�
пропонувати таку модель ЗСП оцінки фінансо�
вого потенціалу підприємства (рис. 2).

Рис. 2. ЗСП оцінки фінансового потенціалу підприємства.
Джерело: розроблено автором на основі [1] і [2]

Для побудови ЗСП оцінки фінансового по�
тенціалу менеджерам необхідно відповісти на
чотири питання:

1. Як ми повинні виглядати в очах наших
акціонерів, щоб досягти фінансових успіхів?

2. Як ми маємо виглядати в очах наших
клієнтів, щоб досягти бажаного фінансового стану?

3. Як ми повинні підтримувати здатність до
перетворення та вдосконалення, щоб реалізува�
ти своє бачення фінансового розвитку?

4. Які бізнес�процеси ми повинні удосконали�
ти, щоб задовольнити потреби наших акціонерів?

Відповіді на ці питання допоможуть визна�
чити чотири стратегічні перспективи. Згідно із
ЗСП перспективою називається категорія показ�
ників ефективності [2, с. 309]. Для оцінки фінан�
сового потенціалу підприємства ЗСП викорис�
товує чотири стандартні перспективи [2, с. 309–
311]: фінанси; клієнти; внутрішні бізнес�проце�
си; навчання та зростання.

Перспектива «фінанси» показує, як підпри�
ємство буде підвищувати свою акціонерну
вартість і приносити користь своїм власникам [2,
c. 311]. У рамках цієї перспективи основними
критеріями ефективності є показники фінансо�
вого менеджменту (рис. 3).

Перспектива «клієнти» показує, який вигляд
підприємство має з погляду своїх клієнтів і харак�
теризує його ринкове становище. У рамках пода�
ної перспективи виявлення основних критеріїв
ефективності є досить непростим завданням, яке
вимагає детального аналізу потреб [2, c. 309]. Так,
цінність для клієнтів може становити досить ве�

Рис. 3. Приблизний перелік критеріїв ефективності
перспективи «фінанси». Джерело: [5, с. 115]

лика кількість показників, приблизний перелік
яких подано на рисунку 4.

Рис. 4. Приблизний перелік критеріїв ефективності
перспективи «клієнти». Джерело: [5, с. 122]

Перспектива «внутрішні бізнес�процеси»
значною мірою визначається перспективою
«клієнти», ідентифікує основні процеси, що
підлягають удосконаленню та розвитку з метою
збільшення конкурентних переваг [2, c. 309].
Ефективність бізнес�процесів визначає цінність
пропозиції підприємства, від якої залежить
кількість залучених клієнтів і кінцевий фінансо�
вий результат. Приблизний перелік критеріїв
ефективності в рамках перспективи «внутрішні
бізнес�процеси» наведена на рисунку 5.

Рис. 5. Примірний перелік критеріїв ефективності
перспективи «внутрішні бізнесXпроцеси».

Джерело: [5, с. 131]

Перспектива «навчання та зростання»
відображає найбільш важливі елементи культу�
ри, технології та навичок персоналу підприєм�
ства, які необхідні для досягнення певного
рівня внутрішніх процесів [2, c. 309]. У рамках
цієї перспективи можна сформулювати при�
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близний перелік критеріїв ефективності, який
подано на рисунку 6.

тобто елементи політики бюджетування, які доз�
воляють реалізувати фінансову стратегію через
досягнення встановлених фінансових завдань.
Стратегічні ініціативи здійснюють необхідний
зв’язок між цілями фінансової стратегії підпри�
ємства й оперативними завданнями.

Таким чином, логічність і структурованість
ЗСП створює досконалу модель оцінки фінансо�
вого потенціалу підприємства, що дозволяє зас�
тосовувати її як для фінансових цілей підприєм�
ства, так і в умовах лінійних підрозділів.

Висновки. Отже, фінансовий потенціал — най�
важливіша характеристика ефективності фінансо�
во�господарської діяльності та надійності підпри�
ємства. Він визначає конкурентоспроможність під�
приємства та його потенціал у ділових стосунках,
є основою ефективної реалізації фінансових інте�
ресів усіх учасників господарської діяльності.

Під оцінкою фінансового потенціалу підпри�
ємства слід розуміти визначення величини фінан�
сових ресурсів і можливостей, якими володіє і
розпоряджається підприємство, та економічний
результат їх ефективного використання. Оцінка та
діагностика ФПП повинна бути комплексною,
охоплювати всі внутрішньофірмові процеси на під�
приємстві. Врахування зовнішніх і внутрішніх
факторів формування та розвитку є важливим ас�
пектом оцінки ФПП. Адже це дає можливість вста�
новити, наскільки ефективно працює підприєм�
ство, чи досягаються поставлені цілі, як зміни й
удосконалення в процесі управління впливають на
повноту використання ФПП, його ефективність.
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Рис. 6. Приблизний перелік критеріїв ефективності
перспективи «навчання та зростання».

Джерело: [5, с. 136]

Великий практичний інтерес становить виз�
начення складових ЗСП оцінки фінансового по�
тенціалу підприємства, набір яких регламентова�
ний у функціональному стандарті ЗСП. Відпові�
дно до стандарту, у кожному конкретному під�
приємстві повинні бути визначені шість складо�
вих системи [4, с. 1–5]:

1. Фінансові виміри. Вимір у системі оцін�
ки фінансового потенціалу являє собою ключо�
вий елемент збалансованості фінансової та за�
гальної стратегії, який відображає погляд певної
групи зацікавлених осіб. Тобто фінансові вимі�
ри фактично визначають суб’єктів, інтереси яких
необхідно враховувати під час реалізації фінан�
сової та загальної стратегії.

2. Фінансові завдання — це складові елемен�
ти фінансової стратегії, що сформовані з ураху�
ванням загальної стратегії підприємства. Можна
сказати, що фінансові завдання визначають, як
фінансова стратегія буде трансформована на опе�
раційний рівень. Фінансові завдання відобража�
ють фінансові цілі, які ставлять перед собою
суб’єкти, та як їх досягнення допоможе в реалі�
зації стратегії підприємства.

3. Показники — лічильні індикатори, які
відображають процес виконання фінансових зав�
дань. Показники фактично визначають форму, у
якій будуть реалізовані фінансові завдання.

4. Цільові фінансові значення — це бажані
числові значення для кожного з показників, що
характеризують фінансовий потенціал підприєм�
ства. Визначення фінансової цілі формує точні
метричні значення, які повинні мати показники
в разі досягнення цілей фінансової стратегії.

5. Причинно�наслідкові зв’язки. Усі фінан�
сові завдання повинні бути пов’язані між собою
на основі логічного ланцюга, побудованого за
принципом «якщо…, то…». Сукупність фінансо�
вих завдань і зв’язків між ними формують карту
фінансової стратегії підприємства.

6. Стратегічні ініціативи являють собою дії
або програми дій з реалізації фінансової стратегії,
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ІНДЕКС ІНФЛЯЦІЇ ЯК ОСНОВНИЙ ПОКАЗНИК РІВНЯ
ГРОШОВОQКРЕДИТНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇН ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ

Анотація. У статті розкривається сутність інфляційних процесів у контексті їх впливу на фінансову
безпеку держав пострадянського простору. Досліджено індикативні значення інфляційних процесів на фоні
зміни рівня грошовоXкредитної безпеки країн СНД.

Ключові слова: інфляція, індекс інфляції, грошовоXкредитна безпека, фінансова безпека держави, курс
національної валюти.

Summary. This article reveals the essence of inflation, in the context of its impact on the financial security of the
counties of PastXSoviet space. Indicative values of inflation against the backdrop of changes in the level of monetary
credit security of the CIS countries are investigated.

Key words: inflation, inflation index, monetary credit security, financial security of the state, rate of national currency.

Постановка проблеми. Питання грошово�кре�
дитної безпеки держави останнім часом є найбільш
актуальним на фоні фінансових перетворень, по�
в’язаних із впливом світової фінансової кризи,
та небезпекою прояву нового циклу глобальної
економічної рецесії. Світова фінансова криза 2008
року дала змогу наочно оцінити міцність економік
країн СНД. У вказаний період було виявлено усі
слабкі сторони фінансового сектора економіки
країн пострадянського простору. Кризові явища
показали, наскільки нестабільною була ситуація у
фінансовому секторі держав у зв’язку із неврівно�
важеною внутрішньою політикою уряду стосовно
діяльності фінансових інститутів.

Наслідки кризових перетворень 2008 року
вимагають у короткотерміновому періоді від урядів
країн «співдружності» розробити, прийняти та за�
твердити нові стратегії розвитку фінансового сек�
тора економіки. Адже, незважаючи на деяку пост�
кризову стабільність, усі розуміють, що у фінан�
сово�економічному аспекті неможливо буде повер�
нутися до попередньої колії розвитку фінансових
інституцій на макроекономічному рівні. Однак,
незважаючи на таку потребу, за останні 2 роки не
було зроблено жодного вагомого кроку відносно
стабілізації фінансової ситуації у країнах постра�
дянського простору. Навпаки, країни�члени СНД
у значній мірі погіршили свої фінансові показни�
ки, зокрема це виявляється у таких явищах:

— високі темпи зростання валового зовніш�
нього боргу;

— недостатня швидкість зростання реально�
го ВВП;

— циклічна девальвація національної валюти;
— зростання дефіциту консолідованого бю�

джету;
— збільшення грошової маси в обігу;
— тощо.
За таких умов важливого значення набуває

рівень інфляції та курс національної валюти

країни, його стабільність відносно цін на доро�
гоцінні метали, нафту та провідні валюти світу
(зокрема, долар США). Адже за умов глобаль�
них фінансових зрушень неможливо штучно
втримати курс валюти та індекс інфляції на од�
ному рівні в межах певної країни.

В той же час індекс інфляції та курсові зру�
шення виступають в ролі індикатора фінансової
загалом та грошово�кредитної зокрема безпеки
країн СНД. Вони свідчать про наявну небезпеку
для фінансового сектора держави, а їхнє попе�
реднє дослідження та аналіз можуть дозволити
попередити фінансовий колапс на рівні держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про�
блема щодо стану фінансової безпеки держави та
прямого впливу на її рівень, інфляційних та гро�
шово�валютних процесів постійно знаходиться в
центрі уваги провідних вчених Європи та світу.
Дослідженню цього сегмента фінансової системи
приділяли увагу у своїх працях такі вітчизняні
науковці та представники наукових шкіл країн
СНД, як О. І. Барановський, А. І. Сухоруков,
Б. В. Губський, О. Д. Ладюк, М. М. Єрмощенко,
Н. В. Черевик, І. М. Абрамов, В. Т. Шлемко,
О. Я. Щербань, О. Б. Курило, В. К. Сенчагов,
Л. Т. Квасній, Я. Жаліло, Л. Є. Фурдичко, В. А. Бо�
гомолов, Г. В. Коржов, В. С. Загашвілі та інші.

Закордонні науковці мають більш широкий
досвід у дослідженні процесу інфляційного
впливу на фінансову безпеку держави загалом
та її фінансову безпеку зокрема. Відзначаючи
іноземних науковців, які в повній мірі розкри�
ли назване питання в контексті певної держа�
ви, а дехто й у контексті економічних та полі�
тичних союзів, не можна не згадати про Л. де Ме�
ло, М. Стоуна, В. Мелвіна, Дж. Сороса, Ф. Беб�
кока, Дж. Грейаскемпа, Р. Ілі, П. Колвела, Х. Хойт
та багатьох інших іноземних науковців, які
внесли вагомий внесок у дослідження вказано�
го питання в світовому масштабі.
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Постановка завдання. Метою роботи є до�
слідження економічної категорії інфляції як ос�
новного індикатора стану грошово�кредитної без�
пеки держави.

Виклад основного матеріалу. Проблематика
інфляційних процесів та їхній безпосередній вплив
на фінансовий сектор економіки почав проявляти�
ся в повній мірі з початком розвитку фінансово�
кредитних відносин. Однак якщо на перших порах
проблема інфляції стосувалась лише окремих країн,
то з розвитком ринкової економіки та міждержав�
них торгових відносин глобалізаційні процеси при�
звели до того, що інфляція в певній країні може
породжувати інфляцію в певному економічному чи
політичному союзі країн світу.

На сучасному етапі однією з найбільших
проблем економічно розвинених країн є інфля�
ція. Не минуло це питання й України, де воно
постає дуже гостро і потребує вирішення, особ�
ливо в умовах світової фінансової кризи. В еко�
номіці спостерігається зростання цін, відбуваєть�
ся знецінювання заощаджень, відтік капіталу в
іноземні активи та нерухомість. Інфляція нега�
тивно впливає на темпи економічного зростан�
ня, її високий рівень робить неможливим довго�
термінове планування. Тому уряд кожної з країн
намагається зупинити або сповільнити темпи
інфляції, застосовуючи при цьому різні методи
грошово�кредитної політики, одним з яких є
інфляційне таргетування [1].

Розглядаючи питання інфляційних процесів
та їхнього безпосереднього впливу на фінансовий
сектор економіки та грошово�кредитну безпеку
країн пострадянського простору, не можна оми�
нути увагою саме визначення терміна інфляція.

Інфляція (лат. inflation — роздування) — про�
цес зростання загального рівня цін в країні внас�
лідок порушення закону грошового обігу. Інфля�
ція виникає тоді, коли в обігу знаходиться над�
лишкова кількість грошей (як готівкових, так і
безготівкових). Таке становище веде до їх знеці�
нення, гроші дешевшають, а ціни набувають тен�
денції до зростання. Тому найважливішим показ�
ником інфляції є динаміка індексу цін [2, с. 84].

Як зазначено вище, ключовим показником,
що спричиняє інфляцію, є зростання грошової
маси в обігу, і, в свою чергу, це призводить до
подорожчання товарів та послуг народного спо�
живання. Цей фактор негативно впливає на
рівень реального ВВП країни та зменшує його, на
індекс інфляції відповідно. Таким самим чином
інфляція зменшує і реальну заробітну плату ро�
бітників та службовців певної країни.

Досліджуючи ситуацію стосовно рівня гро�
шової маси в обігу та індексу інфляції в країнах
співдружності, можна визначити, що в період
кризи в багатьох із них був зафіксований п’яти�
річний максимум динаміки індексу інфляції.
Прогнозуючи ситуацію в грошово�кредитному

секторі, можна сказати, що в подальшому це
може призвести до ще більшого знецінення на�
ціональної валюти за умов відчутних коливань на
світових ринках, адже ніяких стабілізуючих про�
грам запроваджено не було.

Надмірні темпи індексу інфляції можуть не
лише свідчити про зростання грошової маси в
обігу, а й про причини цього зростання та про�
гностично формулювати рівень безпеки (небез�
пеки) в спектрі фінансової стабільності держави,
а саме грошово�кредитної безпеки країн СНД.

Грошово�кредитна безпека — це такий стан
грошово�кредитної системи, який характери�
зується стабільністю грошової одиниці, доступ�
ністю кредитних ресурсів та таким рівнем інф�
ляції, що забезпечує економічне зростання та
підвищення реальних доходів населення [3].

Аналізуючи індекс інфляції як індикатор
рівня грошово�кредитної безпеки країн постра�
дянського простору, звернемося до таблиці 1, в
якій наочно зображена 7�річна динаміка індексу
інфляції в Білорусі, Казахстані, Росії та Україні.

Як можна побачити із таблиці, ключовим
моментом для економік країн стали 2007–2008
роки. Саме в цей час і розпочалася іпотечна кри�
за в США, яка в подальшому переросла у фінан�
сову кризу усього світу, через високу залежність
світової економіки від рівня курсу долару США.
Цей період характеризується деяким збільшення
відсоткових пунктів індексу інфляції в країнах на
відміну від попередніх періодів.

Якщо розглядати індекс інфляції з позицій
індикативного показника рівня грошово�кредит�
ної системи, можна визначити, що найбільш не�
стабільна ситуація відбувалась у цей період в Ук�
раїні. В річному вимірі інфляція у 2008 році скла�
ла 22,3 %, що майже вчетверо більше допустимої
норми. Слід зауважити, що така ситуація для Ук�
раїни сталася не лише через вплив світової фінан�
сової кризи. Внутрішня політична нестабільність
2007–2008 років аналогічно здійснила негативний
вплив на фінансову систему держави.

Однак, повертаючись до загальної картини усіх
чотирьох економік, можна визначити, що кризовий
2008 рік для усіх країн характеризувався наступни�
ми явищами у фінансовому секторі держави:

— недостатнім рівнем зібраних коштів до
консолідованих бюджетів (зокрема податкових
надходжень);

— зростаючим дефіцитом бюджету;
— зменшенням експортних операцій, що при�

звело до зниження показників зовнішньої торгівлі;
— поступовим падінням провідних галузей еко�

номіки (машинобудування, металургія, нафтопере�
робна галузь, агропромисловий комплекс та інш.).

Вказані перетворення у фінансовому секторі
і призвели до того, що уряди країн не в змозі роз�
рахуватися за поточними зобов’язаннями (як
внутрішніми так і зовнішніми), прийняли рішен�



Гроші, фінанси і кредит

175

Таблиця 1
Річна зміна індексу інфляції в країнах пострадянського простору за 2005–2011 рр.

Джерело: побудовано автором за [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].

ня додаткової емісії національної валюти, в пер�
шу чергу задля покриття бюджетного дефіциту.

В Україні ця операція мала катастрофічні
наслідки, по�перше, річна інфляція зупинилась
на відмітці у 22,3 %, по�друге, через значну де�
вальвацію національної валюти курс національ�
ної валюти змінився з 4,5 гривні за 1 долар США
до майже 9 гривень. Це означало стагнацію внут�
рішнього фінансового ринку і призвело до:

— зменшення купівельної спроможності
громадян;

— відмови комерційних банків від кредиту�
вання юридичних та фізичних осіб;

— росту безробіття;
— часткового банкрутства банківського

сектора;
— необхідності зовнішніх запозичень задля

стабілізації економічної ситуації в країні.
Тобто можна визначити, що з чотирьох дос�

ліджуваних країн, найбільш нестабільною в сек�
торі грошово�кредитної безпеки виявилась Украї�
на, це пояснюється недостатнім рівнем грошово�
валютного запасу НБУ, нецільовою політикою

уряду країни у сфері державних фінансів, висо�
кою залежністю країни від рівня експорту та за�
великими обсягами додаткових емісій національ�
ної валюти в обіг. Названі фактори свідчать, що
фінансова стабільність України у великій мірі
залежить від стабільності на світових фінансових
ринках, адже на сьогоднішній день відчувається
значна залежність національної економіки від
динаміки світової економіки. До цього призво�
дить висока енергозалежність нашої країни від
зовнішніх постачальників (загалом це Росія) та
мала частка внутрішнього споживання в загаль�
ному обсязі експортних операцій.

Якщо відносити індекс інфляції до попере�
джувального індикатора, загрози грошово�кре�
дитній системі країни, то зміна індексу націо�
нальної валюти відносно провідних валют світу
є, в свою чергу, результатом ефективності фінан�
сової політики уряду. Аналізуючи зміну індексу
національної валюти до долара США, скористає�
мось таблицею 2, яка містить результати зміни
динаміки курсу національних валют досліджува�
них країн з 2005 року по серпень 2011 року.

Таблиця 2
Зміна індексу національної валюти відносно долара США

Джерело: побудовано автором за [11, 12, 13, 14].

Наведені результати розрахунків національ�
них агенцій із статистики у країнах СНД свідчать
про високий рівень фінансової залежності еко�
номік держав від зміни динаміки долара зокре�
ма та рушійних перетворень в економіці США
загалом. Так, якщо світова фінансова криза по�
чала впливати на різні економіки світу з кінця
2007 року, країни пострадянського простору в
повній мірі відчули її «присутність» лише в
серпні 2008 року, коли в рецесію потрапив світо�
вий ринок металів та енергоносіїв.

Розглядаючи зміну індексу національної ва�
люти як індикативний показник наслідків впли�
ву фінансових перетворень на фінансову ста�
більність країни, ключовим слід виділити 2009
рік, який став «лакмусовим папірцем» для діяль�
ності держав у сфері державних фінансів та без�
посередньо рівня дестабілізації грошово�кредит�
ного сектора. Загальна ситуація, що склалася в
галузі курсових різниць національної валюти у
2009 році, схожа за своєю природою та наслідка�

ми у переважній більшості країн СНД, так, після
кризового поштовху середини 2008 року, у 2009
році, ситуація навколо обмінного курсу націо�
нальної валюти значно погіршується. Так, біло�
руський рубль знецінюється на майже на 31 %
відносно долара США, курс казахського тенге
зменшується на 22,5 %, російський рубль деваль�
вує на 8,1 % (незначне зменшення у порівнянні з
іншими країнами, однак девальвація на 10,5 % у
2008 свідчить про те, що основне падіння курсу
прийшлося на другу половину 2008 року). Однак
найбільш нестабільною валютою виявилась
українська гривня, падіння реального обмінного
курсу гривні до долара США відбулося на 48 %.

У наступні роки ситуація в країнах�членах
співдружності дещо стабілізувалася, динаміка кур�
су національних валют зупинилась, а в деякі пе�
ріоди навіть відбулося зміцнення позицій, однак
це можна пояснити тим, що економіки країн за�
галом та фінансовий сектор зокрема «досягли дна»,
тобто падіння не могло продовжуватися через от�
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римання абсолютних негативних результатів у
сфері фінансово�кредитних відносин.

Через відсутність дієвого механізму виходу з
кризи та відновлення втрачених позицій еконо�
мічного розвитку ймовірність настання другого
циклу фінансової руйнації в країнах пострадянсь�
кого простору є досить високою. Так, першою на
собі це відчула Білорусь, в якій за 2011 рік індекс
курсу національної валюти обвалився на 68,5 пун�
кту. Малі обсяги власних фінансових ресурсів та від�
сутність можливості зовнішнього залучення інозем�
ного капталу призвело до дестабілізації грошово�
кредитної безпеки держави. Така ситуація в подаль�
шому буде лише погіршуватись, так, за «білорусь�
ким» сценарієм може зруйнуватися економіка
інших країн СНД. Стабілізація подібної ситуації
можлива лише за умов нарощування власних фінан�
сових ресурсів країнами�членами співдружності.

Висновки і перспективи подальших досліджень.
На підставі проведеного в дослідженні аналізу
можна зробити наступні висновки:

1. Країни СНД не мають достатніх фінансо�
вих ресурсів задля вирішення власних фінансо�
вих потреб (покриття дефіциту консолідованого
бюджету, покриття дефіциту платіжного балансу,
розрахунків за соціальними зобов’язаннями пе�
ред населенням), що призводить до додаткової
емісії національної валюти та збільшення грошо�
вої маси в обігу. Це, в свою чергу, призводить зро�
стання інфляції та дестабілізації ситуації в гро�
шово�кредитному секторі економіки.

2. Індекс інфляції виступає основним показ�
ником дестабілізації фінансової безпеки держа�
ви. Більш детальний аналіз цього показника та
прогнозування дають змогу визначити наступний
цикл стагнації економіки країн СНД та навіть
імовірність дефолту.

3. Показник курсу національної валюти, його
динаміка та коливання в контексті грошово�кре�
дитної безпеки держави пострадянського просто�
ру виконує функції результату рівня фінансової
стабільності економіки та визначає рівень успі�
шності фінансової політики уряду.

4. Аналізуючи результати дослідження у сфері
інфляційних перетворень та зміни динаміки кур�
су національних валют, можна визначити, що
найбільш нестабільна ситуація нині склалася в
Україні та Республіці Білорусь. Високі темпи
інфляції та швидке знецінення національної валю�
ти вкупі з низькими темпами зростання ВВП та
щорічно зростаючим рівнем зовнішнього боргу
призведуть до затяжної рецесії економік цих країн
в разі нового циклу світової фінансової кризи. Не
виключено, відбудеться проголошення дефолту.

5. Ситуація в Росії та Казахстані є більш ста�
більною через високий рівень промислового ви�
робництва та великі обсяги золотовалютних за�
пасів держав, однак аналогічно до інших країн
зони СНД у цих країнах існує дефіцит мобілізації

власних фінансових ресурсів та відсутність зов�
нішніх джерел залучення іноземного капіталу.
Тому, аналізуючи стан інфляційних процесів та
рівень стабільності курсу національної валюти,
слід відмітити, що ці держави аналогічно знахо�
дяться в небезпечній зоні в разі відчутних коли�
вань на світових фінансових ринках.
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ної кризи. Проаналізовано сучасний стан банківської системи України в умовах глобалізаційних процесів.
Виявлено основні чинники впливу на розвиток банківської системи України.
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Постановка проблеми. Стан банківської сис�
теми будь�якої незалежної держави має визна�
чальне значення в умовах розвитку національної
економіки. Саме банки є одним із головних дже�
рел інвестування фінансових ресурсів в економіку
країни. Тому забезпечення стабільності банківсь�
кої системи — це першочергове та основне зав�
дання, яке необхідно вирішити Україні на шляху
до євроінтеграції. З посиленням глобалізаційних
процесів та розвитком міжнародних відносин у
банківській сфері виникає дедалі більше проблем,
які потрібно негайно вирішити, щоб забезпечи�
ти її стабільність та нормальне функціонування
української економіки.

Проникнення іноземного капіталу в націо�
нальні банківські системи набуло широких масш�
табів і стало переважаючою тенденцією в розвит�
ку світової економіки. Дослідження показують, що
лише взаємопроникнення окремих національних
економік через механізми іноземних інвестицій,
створення спільних підприємств і становлять ос�
нову явища, яке прийнято називати глобалізацією
світової економіки. Проте найактивніше відбу�
вається фінансова глобалізація, що проявляється
у вільному переливанні фінансового капіталу між
національними та регіональними ринками капіта�

лу, що призведе до того, що великі потоки інозем�
ного капіталу опиняться на вітчизняному фінан�
совому ринку. А це може мати неоднозначний
вплив на внутрішній фінансовий ринок.

Дослідження теоретичних і практичних про�
блем участі іноземного капіталу в розвитку націо�
нальних кредитно�фінансових систем є важливим
й актуальним завданням учених і фахівців в об�
ласті банківської справи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео�
ретичні та прикладні аспекти розвитку банківсь�
кої системи України досліджували багато нау�
ковців та практиків: О. А. Брегеда [1], Л. Л. Гри�
ценко [2], Є. Ю. Онопрієнко, Г. Панасенко [3],
С. М. Савлук та інші. Останнім часом досить
часто складаються неоднозначні проблеми фінан�
сової глобалізації. Питання місця й ролі банків у
цих процесах аналізували у своїх працях такі
вчені, як О. Барановський, В. Геєць, В. Корнєєв,
А. Криклій, З. Луцишин, Б. [4–8] та інші.

Метою статті є вивчення загального стану
банківської системи України, доцільності її інтег�
рації у світовий фінансовий простір, а також
впливу іноземного капіталу на її формування.

Виклад основного матеріалу. Наявність в Ук�
раїні фінансового сектора є необхідною умовою
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створення ефективної ринкової економіки, заво�
ювання міцних позицій на вітчизняному та світо�
вому ринках. Для функціонування банківської
системи в Україні розроблено нормативну базу,
впроваджені принципи діяльності банків, мето�
ди та інструменти грошово�кредитної політики
тощо. Проте швидкий розвиток глобалізаційних
процесів ставить перед банківською системою
щоразу більше завдань, у разі вирішення яких
Україна стане активним учасником цих процесів.

Українська фінансова система стрімко зрос�
тала протягом семи років до початку світової
фінансової кризи 2008 р. Банківський сектор був
основою швидкого розвитку економіки та харак�
теризувався високими прибутками, зростанням
особистих доходів, а також легким доступом до
кредитів (на той момент доступним був й інозем�
ний капітал), входом іноземних банків та достат�
ньо м’якою внутрішньою грошово�кредитною
політикою. Банківське кредитування зросло біль�
ше ніж на 70 % у період між 2006 та 2008 рр., при�
чому більше половини кредитів видавалося в іно�
земній валюті. Протягом останніх чотирьох років
чисті активи банків збільшилися в чотири рази,
тоді як співвідношення кредитів до ВВП підви�
щилося з 20 % у 2002 р. до 77 % у 2008 р. [9].

Фінансово�економічна криза 2008–2009 рр.
наочно продемонструвала неефективність наяв�
них методів державного регулювання фінансо�
вого сектора України, а також вказала на помил�
ковий вектор розвитку системи державного ре�
гулювання і нагляду. Сьогодні в Україні, як і у
світі загалом, склалася сприятлива ситуація
щодо вироблення нової стратегії творення націо�
нальної банківської системи та відновлення до�
віри суспільства до неї.

Для банківської сфери 2010�й рік став роком
стабілізації та «згасання» згубних процесів, що
відбувалися в попередні півтора року. Різке змен�

шення відрахувань до резервів, скорочення адмі�
ністративних витрат та стабільний операційний
дохід банків призвели до зменшення кількості збит�
кових банків від 64 станом на кінець 2009 р. до 35
за результатами 2010 р. Сукупні збитки українських
банків, за підсумками 2010 р., становили 13,0 млрд.
грн. (проти 38,4 млрд. грн. станом на 01.01.2010 р.),
причому понад 93 % цих збитків зафіксувало лише
чотири банки (два банки І групи та два банки ІІ
групи) [10, 11, 12]. Але вже на початку 2011 року
ситуація змінилася на краще. Доходи банків Украї�
ни за сім місяців 2011 року порівняно з відповід�
ним періодом 2010 року збільшилися на 2,4 % і
становили 80,2 млрд. грн. Витрати банків скороти�
лися на 3,2 % і становили 84,2 млрд. грн. Фінансо�
вий результат діяльності банків України був
від’ємний (–3,959 млрд. грн.) (за сім місяців 2010
року збиток становив 8,6 млрд. грн.) [13].

Перед українською системою постала ціла
низка проблем, основними з яких є такі: низь�
кий рівень конкурентоспроможності банківсько�
го сектора; низька якість надання послуг за їх
високої вартості; недостатній рівень капіталізації.
Вирішення зазначених проблем, що стримують
розвиток банківського сектора України, забезпе�
чить його стабільність та ефективне функціону�
вання економіки загалом.

Однією з головних проблем розвитку бан�
ківської системи є низький рівень її конкуренто�
спроможності, тобто неможливість вітчизняних
банків конкурувати з іноземними.

З кожним роком кількість іноземного капі�
талу в статутному капіталі банків зростає (дивись
таблицю 1).

З таблиці 1 видно, що у 2009 р. банки зі
100 %�м іноземним капіталом наростили активи
та балансовий капітал відповідно у 3,44 та 3,36
раза у порівнянні з 2008 р. У 2010 році цей показ�
ник уже становив — 6,79 та 6,97 раза.

Таблиця 1
Порівняльна характеристика показників діяльності банків за 2008–2010 роки

Джерело: [14].
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Це, в свою чергу, відобразилося на кредит�
но�інвестиційному портфелі філій іноземних ус�
танов, адже його збільшення у 2009 становило
2,51, а у 2009 р. — 4,72 раза у порівнянні з 2008
роком. Банки, що в своєму капіталі мають лише
частку іноземного капіталу, також нарощують
свої активи та балансовий капітал за 2009–2010
роки, а динаміка їх зростання приблизно дорів�
нює рівню установ з 100 % іноземним капіта�
лом — у 2009 р. зростання активів становило
3,42; балансового капіталу — 3,53, а у 2010 р. —
відповідно у 6,02 та 6,72 раза.

Як і у випадку з 100 % іноземними установами,
це сприяло зростанню кредитно�інвестиційного
портфеля у 2,05 раза в 2009 році та у 3,55 в 2010 р.,
в той час, коли банки з 100 % українським капіта�
лом не здійснювали значного нарощення активів та
балансового капіталу у 2009 році відповідно — 1,13
та 1,21, як і у 2010 р. — 1,67 та 1,87. І тому не ство�
рили умов для нарощування кредитно�інвестицій�
ного портфеля, збільшення якого у 2010 р. було
лише у 2,42 раза у порівнянні з 2008 р.

Кількість комерційних банків з іноземним
капіталом наведено в таблиці 2.

Таблиця 2
Іноземна власність банків в Україні у 2007–2011 рр.

Джерело: [15].

Наведені дані свідчать про те, що в Україні
немає суттєвих законодавчих перешкод для вхо�
дження іноземного капіталу на вітчизняний фі�
нансовий ринок. Іноземний капітал займає знач�
не місце в банківській системі України. Чинне
законодавство дає можливість створювати в Ук�
раїні банки з іноземним капіталом, але з обов’яз�
ковою вимогою: банки повинні діяти у правово�
му полі України, на території якої вони отриму�
ють економічний зиск. Допуск філій іноземних
банків на вітчизняний фінансовий ринок, на
переконання українських банкірів, повинен слу�
гувати в першу чергу національним інтересам.

Банківська система зазнає суттєвого впливу
внаслідок глобалізації. У зв’язку з цим є причи�
ни, котрі спричинили значні зміни в банківсько�
му секторі, до яких можна віднести такі [16]:

— зростання попиту на банківські послуги
внаслідок розвитку транснаціональних корпо�
рацій та мережі їх філій за межами країни базу�
вання, урізноманітнення послуг;

— модифікація стратегій банків, що обумов�
лена, перш за все, орієнтацією не тільки на на�
ціональну економіку, а й на зміни в економічній
ситуації у світі загалом;

— уніфікація всього фінансового сектора
економіки різних країн як при роботі на внут�
рішньому, так і зовнішньому ринках;

— відсутність можливостей для національної
економіки залишатися повністю закритою від
іноземного капіталу, оскільки щоразу більша
кількість банків створюють філії за кордоном, що
веде до посилення конкуренції між ними;

— зростання частки наукомістких галузей в
економіці веде до того, що інвестування та креди�
тування їх має все більш низьку прибутковість та
більш тривалий термін їх повернення та окупності.

Оскільки в нашій країні ще недостатньо при�
вабливий інвестиційний клімат, то на певних ета�
пах її економічного розвитку доцільно залучати
інвестиції шляхом лібералізації ринків. Так, зок�
рема, в Угорщині, котра має найбільш потужну
банківську систему серед країн Східної Європи, у
власності іноземних банків перебуває 60 % усіх
банківських активів. В Естонії і Латвії 85 % загаль�
них активів банківського сектора належать інозем�
ним інституціям. Разом з тим при залученні по�
тенціалу іноземних банків, крім позитивних на�
слідків, виникає загроза експорту інфляції та ви�
везення капіталів за межі держави [17, с. 230].

На сьогодні іноземний капітал в Україні пред�
ставлений 23 країнами. Найбільшу частку в загальній
сумі становить капітал Кіпру (20,3 %), Австрії
(20,3 %), Франції (12,3 %), Росії (9,7 %), Нідерландів
(8,2 %), Польщі (7,9 %), Швеції (6,1 %) [18]. Що ж
до наймасштабніших операцій іноземних і українсь�
ких банків, то можна зазначити: придбання шведсь�
ким «Swedbank» «ТАСКомерцбанку», німецьким
«Комерцбанком» українського банку «Форум», кон�
солідацію австрійського банку «Райффайзен» та ук�
раїнського «Аваль» в єдиний орган банківської сис�
теми «Райффайзен банк Аваль» [19]. Найбільша ча�
стка іноземних активів контролюється інвесторами
з колишніх метрополій — Росії та Австрії [19]. Отже,
можна з упевненістю стверджувати, що українська
банківська система вже значною мірою інтегрована
у світовий фінансовий ринок.

Значна кількість іноземних банків, з одного
боку, сприяє фінансовому розвитку країни, а з
іншого — несе істотні загрози. Тому доцільно
виділити ці переваги та недоліки для України [20].

До переваг слід віднести наступні:
— залучення до економіки України зарубіж�

них фінансових ресурсів;
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— впровадження нових банківських послуг;
— отримання міжнародного досвіду;
— збільшення обсягу кредитних ресурсів;
— запозичення новітніх технологій;
— здешевлення банківських послуг;
— посилення конкуренції на вітчизняному

банківському ринку.
До недоліків присутності іноземного капіта�

лу на вітчизняному фінансовому ринку відносять�
ся наступні:

— витіснення українських банків більш капіта�
лізованими іноземними фінансовими установами;

— задоволення фінансових інтересів країн
походження банківського капіталу;

— неможливість здійснення повного контро�
лю за операціями іноземних банків.

Наступною проблемою розвитку банківської
системи України є низький рівень капіталізації,
що призводить до витіснення національних
банків іноземними. Збільшуючи рівень своєї ка�
піталізації, банки підвищують власну конкурен�
тоспроможність як на внутрішньому, так і на
зовнішньому ринках і забезпечують фінансову
стабільність України.

Невирішеною проблемою залишається низь�
кий рівень якості послуг та їхня висока вартість.
Одним із головних показників, який характеризує
ситуацію, що склалася, є базова облікова ставка,
яка встановлює центральний банк країни. Чим
вища відсоткова ставка, тим дорожче надаються
кредити банкам і відповідно підприємствам та
населенню. Облікова ставка НБУ з 10.08.2010 р.
становить 7,25 %, тоді як у провідних країнах світу
цей відсоток змінюється з 0,1 % до 3,75 % [21].

На сьогоднішній день Україна не має змоги
протистояти процесам глобалізації у фінансовій
сфері. Але можна й потрібно протистояти та про�
тидіяти впливу негативних факторів, притаманних
цим процесам на сучасному етапі їх розвитку.

Враховуючи спрямованість банківської сис�
теми України у світовий банківський простір в
умовах глобалізації банківської діяльності, основ�
ними напрямками розвитку та зміцнення конку�
рентоспроможності вітчизняного банківського
сектора, на нашу думку, повинні стати [22]:

— укрупнення вітчизняних банківських уста�
нов шляхом злиттів та поглинань;

— підвищення рівня банківської капіталізації
та збільшення сукупних активів;

— сприяння розвитку фінансово�промисло�
вих груп та реального сектора економіки за участі
національних банків;

— участь банків у міжнародних банківських
консорціумах, створення об’єднань з транснаці�
ональними банками;

— переорієнтація діяльності банків на
міжнародний бізнес, вихід банків на міжнародні
фінансові ринки, відкриття філій вітчизняних
банків за кордоном;

— збереження державних банків на ринку
банківських послуг, завданням яких має стати
фінансування пріоритетних державних проектів,
збільшення рівня їх капіталізації;

— посилення контролю за діяльністю банків,
що сприятиме оптимізації ризиків банківської
діяльності та запобіганню виникненню систем�
них фінансових криз.

Висновки і перспективи подальших розвідок.
Банківська система України як провідна ланка
фінансової системи, як регулятор грошового обі�
гу, основний центр акумуляції фінансових ре�
сурсів та їх перерозподілу володіє особливим ва�
желем впливу на вітчизняну економіку.

Від стабільного розвитку банківської систе�
ми залежить подальше економічне зростання
України, можливість виходу на міжнародні фінан�
сові ринки та активна участь у глобалізаційних
процесах. Присутність банків з іноземним капі�
талом у банківський системі України відповідає
інтересам розвитку національної фінансової си�
стеми, сприяє залученню іноземних інвестицій та
розширенню ресурсної бази, а також соціально�
економічного розвитку держави.

У період фінансової кризи 2008–2009 рр.
вітчизняні банки отримали значні збитки внас�
лідок багатьох причин, які призвели до негатив�
них наслідків. Тому державі необхідно розробля�
ти основні напрямки реформування банківської
системи, спрямовані на її оздоровлення та по�
дальший розвиток.
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація. Досліджено методику оцінки ефективності дивідендної політики. Обґрунтовано показники приX
бутковості корпоративних прав. Проведений аналіз дивідендної політики українських акціонерних товариств.

Ключові слова: дивідендна політика, ефективність дивідендної політики, виплата дивідендів.

Summary. The methods of estimation of efficiency of dividend policy are investigational. The indexes of profitability
of corporate rights are reasonable. Conducted analysis of dividend policy of the Ukrainian jointXstock companies.

Key words: dividend policy, efficiency of dividend policy, payment of dividends.
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Постановка проблеми. Ефективність дивіден�
дної політики оцінити надзвичайно складно.
Висновки щодо ефективності дивідендної політи�
ки можна зробити на основі аналізу показників

прибутковості корпоративних прав, від значення
яких залежать обидві складові доходів власників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналі�
зу ефективної дивідендної політики присвячені
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численні теоретичні дослідження. Основні теоретич�
ні розробки в названому аспекті належать В. М. Су�
торміній, О. О. Терещенко, М. В. Грідчіній та ін.

Мета статті — проведення аналізу показників
дивідендної політики. Методикою проведення
досліджень є аналіз коефіцієнтів.

Виклад основного матеріалу. Доходи власників
можуть бути у формі підвищення курсової вар�
тості та (або) дивідендів. До показників прибут�
ковості корпоративних прав можна віднести:

1) чистий прибуток, що припадає на одну
просту акцію: розраховується діленням суми чи�
стого прибутку, який належить власникам про�
стих акцій, на кількість простих акцій;

2) дивіденди на одну просту акцію: розраховуєть�
ся діленням суми оголошених дивідендів на кількість
простих акцій, за якими сплачуються дивіденди;

3) коефіцієнт цінності акцій: розраховується
діленням ринкової ціни однієї акції на дивіденд
з однієї простої акції;

4) рентабельність акції — виражений у відсот�
ках показник, який є обернено пропорційним до
коефіцієнта цінності акцій;

5) коефіцієнт дивідендних виплат: відношен�
ня маси дивіденду до суми чистого прибутку;

6) відношення ринкового курсу до чистого
прибутку на одну акцію: характеризує взаємо�
зв’язок між чистим прибутком підприємства та
курсом його акцій і показує, скільки річних при�
бутків на одну акцію потрібно, щоб окупилися
кошти, вкладені в акцію;

7) відношення ринкового курсу акцій до по�
казника Сash�flow на одну акцію: характеризує
взаємозв’язки між ринковим курсом і чистим
грошовим потоком підприємства [3, с. 230–231].

Акціонери, розглядаючи фінансову звітність
емітента, цікавляться насамперед показниками,
пов’язаними з доходами і дивідендами з однієї
акції, поточною ціною (курсом) акції на ринку
капіталів, тобто узагальненими, підсумковими
даними фінансової ефективності корпорації.

Можна виділити дві групи показників, які
характеризують дивідендну політику:

— коефіцієнти обігу акціонерного капіталу;
— коефіцієнти оцінки ринком капіталу до�

хідності акцій.
У першій групі базовим, фундаментальним

показником є коефіцієнт чистого прибутку на
одну акцію, визначений за формулою:

Чистий прибуток
Кількість звичайних  акцій в обігу

. (1)

Важливість коефіцієнта полягає в тому, що в
кінцевому підсумку він визначає інвестиційні
можливості корпорації.

З погляду акціонера, більш важливою є сума
виплачених дивідендів на одну акцію. З цією
метою обчислюється показник дивідендних ви�
плат на одну звичайну акцію за формулою:

Дивіденди в грошовій формі за звичайними  акціями

Кількість акцій в обігу
.(2)

На підставі розглянутих вище коефіцієнтів
розраховуються два взаємозалежні і взаємодопов�
нювальні показники:

— коефіцієнт дивідендних виплат (payout ratio);
— коефіцієнт кратності покриття дивідендів

прибутком.
Фінансові аналітики уважно вивчають рух

цих показників і будують стратегію економічно�
го розвитку корпорації.

Коефіцієнт дивідендних виплат визначаєть�
ся за формулою:

Дивіденд на 1 акцію
Чистий прибуток на 1 акцію

100× . (3)

Коефіцієнт кратності покриття дивідендів
прибутком — обернений до коефіцієнта дивіден�
дних виплат. Він визначається за формулою:

Чистий прибуток на 1 акцію
Дивіденд на 1 акцію

. (4)

Показник визначає стратегічну можливість
виплат дивідендів. Висока кратність покриття
показує, що дивіденди захищені від ризику їх
невиплати навіть у тих випадках, коли прибуток
скорочується.

У фінансовій літературі зазначається, що
нормальним є показник кратності 2,4 раза, що
еквівалентно 42 % коефіцієнта виплати диві�
дендів. Наведена в літературі інформація показує
середнє значення коефіцієнта в межах 3 разів по
країнах з розвиненою ринковою економікою, в
окремих галузях економіки — від 2 до 4 разів.

Для оцінки потенційного зростання корпо�
рації використовується коефіцієнт реінвестуван�
ня, що розраховується за формулою:

Коефіцієнт реінвестування  

Прибутковість капіталу  Коефіцієнт утримання.

=
× (5)

Коефіцієнт утримання є дуже важливим по�
казником впливу дивідендної політики на перс�
пективний економічний розвиток корпорації. Він
розраховується за формулою:

Коефіцієнт утримання  

Прибуток на 1 акцію  Дивіденд на 1 акцію
Прибуток на 1 акцію

100%.

=
−= × (6)

Коефіцієнт прибутковості капіталу, який
можна було б використовувати для економічного
розвитку:

Прибуток
Прибутковість капіталу  

Власний капітал
= .(7)

На вторинному ринку під впливом попиту і
пропонування щодня формується поточна ціна
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(курс) на кожну акцію в обігу. Курс акції визна�
чає привабливість акцій для інвесторів. Вона
визначається через два показники:

1) мультиплікатор курсу акції, або коефіцієнт
P/E;

2) мультиплікатор дивіденду акції.
Коефіцієнт P/E визначається за формулою:

P Поточна ціна акції
E Чистий прибуток на 1 акцію

= . (8)

Коефіцієнт P/E — співвідношення ціни і при�
бутку на одну акцію — є фундаментальним показ�
ником привабливості акції для інвестора. У довго�
строковій перспективі корпорація�емітент зі ста�
більно високими коефіцієнтами прибутковості за�
безпечує привабливість своїх акцій для інвесторів.
Коефіцієнт викликає особливий інтерес в інвес�
торів, які розраховують у майбутньому одержати
приріст капіталу, вкладеного в акції. Як зазначаєть�
ся у фінансовій літературі, високий показник зни�
жує можливість поглинання корпорації її конкурен�
тами, і навпаки: корпорація розширює свої мож�
ливості купувати інші фірми шляхом обміну акці�
ями, а не у формі оплати грошовими коштами.

Коефіцієнт P/E публікується щодня в біржо�
вих бюлетенях і фінансовій пресі.

Другий показник — мультиплікатор дивіден�
ду акції — характеризує відношення поточної ціни
акції до дивіденду. Він визначається за формулою:

Поточна ціна акції
Дивіденд на 1  акцію

. (9)

Зростання курсу акцій корпорації на фінан�
совому ринку підвищує капіталізацію акцій,
вартість фірми зростає [2, с. 314–320].

За певних обставин ефективною буде така ди�
відендна політика, за якої забезпечується зростан�
ня ринкової ціни корпоративних прав. У традицій�
ному розумінні рішення власників щодо дивідендів
чи реінвестування прибутку залежить від очікува�
ної рентабельності власного капіталу підприємства
(Р

В
) та від ставки зовнішніх доходів (р) за альтерна�

тивних вкладень відповідного обсягу капіталу на
ринку. Доки Р

В
> р, з погляду прибутковості влас�

никам доцільно реінвестувати весь чистий прибу�
ток. У такому разі ринковий курс акцій зростати�
ме. Навпаки, якщо Р

В
< р, то для власників вигід�

нішим буде розподіл прибутку. Згідно з класичним
підходом алгоритм розрахунку ринкового курсу
корпоративних прав має такий вигляд [3, c. 231]:

ВД П Д Р р
КА

р

( ) /+ − ×
= , (10)

де КА — ринковий курс корпоративних прав
(акцій);

П — чистий прибуток на одну акцію;
Д — дивіденди на одну акцію.
Оцінюючи ефективність дивідендної політи�

ки, необхідно враховувати, що класична форму�
ла (курс акцій прямо пропорційний дивіденду й
обернено пропорційний відсотковій ставці за
альтернативними вкладеннями) застосовується на
практиці далеко не в усіх випадках.

Нині в Україні переважає тенденція до не�
виплати дивідендів взагалі або сплати мінімаль�
них дивідендів за залишковим принципом. Біль�
шість вітчизняних ВАТ взагалі не розробляє дов�
гострокової дивідендної політики.

Висновки. Виплата дивідендів залежить не
тільки від наявності та розміру прибутку акціо�
нерного товариства, а й від бажання власників
контрольного пакета акцій ухвалити рішення про
виплату дивідендів. Аналіз свідчить, що навіть за
наявності прибутку, достатнього для нарахуван�
ня дивідендів, власники контрольного пакета
акцій українських акціонерних товариств можуть
ухвалювати рішення про відмову від нарахуван�
ня дивідендів з таких причин:

— прагнення реінвестувати прибуток, макси�
мально використати внутрішні можливості для
подальшого розвитку підприємства;

— небажання власників контрольного паке�
та ділити прибуток з іншими акціонерами.

В Україні чимало акціонерних товариств
якщо й виплачують дивіденди, то їх ставка знач�
но менша від банківського відсотка. На сплату
дивідендів акціонерні товариства переважно
відраховують 1–5 % чистого прибутку, а часто
взагалі не нараховують дивідендів. Такий підхід
до дивідендної політики підсилюється браком
повноцінного фондового ринку, який, з одного
боку, є джерелом залучення додаткового капіталу
для корпорацій, а з іншого — через зміни ринко�
вої ціни акції змушує менеджерів корпорацій
поважливо ставитися до акціонерів, наділяти їм
«справедливу» частку прибутку акціонерного то�
вариства [1, с. 241–243].
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Анотація. Пропонована стаття розкриває проблеми розвитку бухгалтерського обліку в умовах міжнаX
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Summary. This article challenges the problems of development of accounting in the conditions of international
standardization.
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Постановка проблеми. В останні десятиліття
ХХ століття у розвитку суспільства та його діяль�
ності з’явилися принципово нові господарські
явища. В економічному світоустрої позначилася
тенденція глобалізації як більш високого ступе�
ня інтернаціоналізації діяльності, як особлива
стадія інтеграціі суспільного виробництва.

У загальнофілософському сенсі глобалізація
розглядається як нова ера в розвитку людської
цивілізації. Філософ В. Толстих пише: «Говорячи
про глобалізацію та глобальне суспільство в соціаль�
но�філософському плані, на наш погляд, слід зафік�
сувати факт становлення нового типу соціальності
і світоустрою, який буквально за всіма формами і
параметрами соціальної організації, влади, ідеології,
економіки, способу життя і т. д. відрізняється від
нині існуючого соціуму і світопорядку».

Таким чином, глобалізація не просто є при�
скоренням темпів інтернаціоналізаціі, що являє
тісно взаємопов’язані державні взаємовідно�
шення у всіх областях людської діяльності, а
якісно новим етапом світового розвитку.

Розвиток світогосподарських відносин у рам�
ках глобалізації став однією з об’єктивних умов
істотних змін як в українській системі бухгал�
терського обліку та звітності, так і в облікових
системах практично всіх країн. Причому відоб�
раження сучасних міжнародних процесів у націо�
нальних облікових системах становить складні,
багато в чому поки що не вирішені проблеми.

Поява глобалізованих фінансових ринків у
1970�і роки для розвинених країн і в 1980�і роки
для країн з ринковою економікою призвела до
того, що національні моделі системи бухгалтерсь�
кого обліку вже не могли розглядатися як повністю
відповідні господарські явища. Як зазначають
Б. Нідлз, Х. Андерсон, Д. Колдуелл: «Деякі пробле�
ми виникають тому, що бухгалтерський облік роз�
вивався в різних країнах різними шляхами. Все це
ускладнює діяльність компаній за кордоном».

У світовій обліковій практиці постала про�
блема гармонізації облікових методик, рішення
якої спочатку виразилося у формуванні Міжна�

родної дослідницької групи бухгалтерів (1966 р.),
куди увійшли фахівці Американського інституту
присяжних бухгалтерів, аналогічних інститутів
Канади, Англії, Уельсу, Шотландії, Ірландії, а
потім Комітету з міжнародних стандартів фінан�
сової звітності (1973 р.). Мета Комітету, як зазна�
чено у вступі до МСФЗ, полягає в досягненні
уніфікації принципів бухгалтерського обліку, ви�
користовуваних компаніями та іншими організа�
ціями для фінансової звітності скрізь у світі.

Розробка визнаних багатьма міжнародними
організаціями концепцій, норм і правил подан�
ня облікової інформації у фінансовій звітності є
далекоглядним кроком економічного співтовари�
ства, який має значення глобального рівня і ви�
рішує, у тому числі, проблему обмеженості ре�
сурсів. За допомогою МСФЗ можливо подати дані
про діяльність компаній, зрозумілі зацікавлено�
му користувачеві незалежно від його національ�
ної належності і територіальної віддаленості від
суб’єкта господарювання.

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Дос�
лідженню питань розвитку бухгалтерського обліку
в сільському господарстві та питань глобалізації
присвячено велика кількість праць як зарубіжних,
так і сучасних вчених�економістів та бухгалтерів,
зокрема Ф. Ф. Бутинця, О. Д. Гудзинського,
М. Я. Дем’яненка, В. Збарського, Г. Г. Кірейцева,
М. С. Пушкаря, Н. М. Малюги, П. Т. Саблука,
Л. К. Сука, П. Л. Сука та інших.

При цьому залишається актуальним роз�
гляд питання стосовно впливу процесів глоба�
лізації як на національну економіку, так і на
формування ефективної системи бухгалтерсь�
кого обліку в Україні.

Метою дослідження є вивчення питань, по�
в’язаних із впливом глобалізації економіки на
розвиток національної системи бухгалтерського
обліку, зокрема визначення рівня впливу глоба�
лізації на розвиток останньої, а також результатів
та наслідків зазначеного впливу.

Глобалізація як етап у розвитку світової еко�
номіки призводить до наступного:
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— подальшого розвитку відносин власності
в напрямку націоналізації великого корпоратив�
ного капіталу;

— зростання у світовій економіці ролі міжна�
родних злиттів;

— переростання національної економіки в
транснаціональну економіку;

— перетворення інформаційного чинника в
найбільш важливий фактор виробництва;

— якісно нового характеру співвідношення
конкурентних і планових початків комерційної
діяльності;

— існування національної вартості товару
поряд з інтернаціональною вартістю;

— становлення регіональних угруповань як
інтернаціональних суб’єктів незалежно від міжна�
родних економічних відносин.

Виклад основного матеріалу. Економічна транс�
формація — це безперервний процес видозмін,
перетворення структур, форм і способів економі�
чної діяльності. У сучасному світі інтенсивно
відбувається становлення і функціонування гло�
бальної економіки сталого розвитку. А це, в свою
чергу, потребує адекватного вимірювання фактів
господарської діяльності в усіх країнах світу.

Відповідно розвиток бухгалтерського обліку
можна розглядати як його зміну, удосконалення в
порівнянні з існуючим його станом. Потреба в удос�
коналенні існуючого стану будь�якого об’єкта ви�
никає у тому випадку, коли цей об’єкт перестає
відповідати вимогам його користувачів. Безпосеред�
німи користувачами системи бухгалтерського об�
ліку, перш за все, є керівники та управлінці на всіх
рівнях управління підприємством. Нині з посилен�
ням впливу глобалізації вітчизняна система бухгал�
терського обліку поступово зникає і на її зміну
приходить інша облікова система, яка є новою і не
відповідає інтересам і потребам управління. В умо�
вах глобалізації виникають і інші користувачі сис�
теми бухгалтерського обліку — глобальні. Відпові�
дно до вищезазначеного виникає необхідність у
розгляді питання стосовно впливу процесів глоба�
лізації на розвиток бухгалтерського обліку в Україні.
Аналізуючи погляди сучасних науковців з приводу
впливу глобалізації на розвиток бухгалтерського
обліку, бачимо існування різних точок зору. На
думку одних науковців, реформування бухгалтерсь�
кого обліку та приведення його до вимог міжнарод�
них стандартів сприяє його розвитку, інших — ре�
формування вітчизняного бухгалтерського обліку та
його стандартизація у відповідності до міжнарод�
них стандартів бухгалтерського обліку — не сприяє.
Поділяючи точку зору останніх, потрібно зазначи�
ти, що бухгалтерський облік починає змінюватися
на користь глобальних користувачів — світових
організацій. При цьому потреби та вимоги до бух�
галтерського обліку безпосередніх користувачів�
управлінців залишилися неврахованими, що зни�
жує ефективність управління підприємством.

Сьогодні законодавство зі сталого розвитку
мають всі розвинуті країни. В Україні також
підготовлено Стратегію та Законопроект «Ос�
новні засади сталого розвитку України на 2010–
2020 роки». Майбутню модель розвитку бухгал�
терського обліку необхідно пов’язувати з преро�
гативою запитів до нього від національних та
міжнародних інституцій, що забезпечуватимуть
реалізацію Концепції сталого розвитку у світі.

Але до цих пір у глобальному бухгалтерсько�
му середовищі «правила гри» встановлюють пред�
ставники сильніших економік, компанії яких і
фінансують роботу Ради з МСФЗ та розвитку
професії бухгалтера при ООН. Проте, виходячи з
останніх змін у світовій економічній політиці,
появи нових економічних зон росту (Китай, Бра�
зилія, Індія, Росія), збільшення критичної маси
представників різних країн у МФБ, є сподівання,
що ідеологія формування МСФЗ буде найближ�
чим часом змінюватись.

Існує думка, що коли США (близько 52 %
світової ринкової капіталізації) і Японія (9 %)
приймуть МСФЗ, ці стандарти в усіх відношен�
нях стануть глобальними. Решта країн, що поба�
жали включитися в світову економіку, буде про�
сто вимушена перейти на МСФЗ.

Представники кожної бухгалтерської систе�
ми переслідують власні цілі і не особливо заці�
кавлені у зближенні двох систем стандартизації
обліку. В процесі вжиття заходів щодо наближен�
ня GAAP US до МСФЗ останні піддаються біль�
шому редагуванню на основі GAAP US.

Ми прогнозуємо, що Концепція сталого роз�
витку сприятиме демонополізації зазначеної про�
блеми та залученню до участі в цьому процесі всіх
зацікавлених ТНК (транснаціональних компаній)
та країн під егідою ООН.

Нині існуюче одностороннє мотивування роз�
витку міжнародного бухгалтерського обліку з боку
ТНК має бути замінене мотивацією облікового за�
безпечення реалізації Концепції сталого розвитку.

Нинішній курс розвитку бухгалтерського
обліку в Україні все більше спрямовується на
приведення системи бухгалтерського обліку у
відповідність до вимог Міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ) — відбувається
стандартизація обліку.

Розпорядженням Кабінету Міністрів Украї�
ни від 24.10.2007 року було схвалено Стратегію
застосування міжнародних стандартів фінансової
звітності в Україні. В тексті цієї стратегії чітко
визначено, що зумовило реформування системи
бухгалтерського обліку із застосуванням міжна�
родних стандартів фінансової звітності, а саме:
«процес глобалізації світової економіки, посилен�
ня захисту прав інвесторів та забезпечення про�
зорості функціонування міжнародних ринків ка�
піталу зумовив нові підходи до удосконалення
методології розкриття економічної інформації



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 4(16)2011

186

про результати діяльності суб’єктів господарю�
вання, насамперед емітентів цінних паперів між�
народних фінансових ринків» [1, с. 17].

В Україні сьогодні ніхто не може дати одно�
значної відповіді на питання, чи вирішить «ук�
раїнські бухгалтерські проблеми» застосування
замість П(С)БО як національних стандартів —
МСФЗ, так само, як і навпаки. В Україні питан�
нями застосування МСФЗ займається Методоло�
гічна рада з бухгалтерського обліку Міністерства
фінансів. Розроблені та прийняті Мінфіном Ук�
раїни національні П(С)БО мають, за чинним за�
конодавством, не суперечити МСФЗ.

На сьогодні проблема вибору застосування
МСФЗ чи П(С)БО вітчизняними підприємствами
не є важливим чинником подолання економічної
кризи в Україні. Тим більше, ця проблема не може
розглядатися причиною зміни чинного законодав�
ства з бухгалтерського обліку, оскільки національні
П(С)БО в усіх суттєвих аспектах відповідають
МСФЗ, чим витримуються діючі законодавчі ви�
моги та рекомендації міжнародних організацій.

Але існуюча нині теоретична основа МСФЗ
(яка відповідає інтересам розвинутих країн) має
бути переглянута на прийнятну для ідеї сталого
розвитку нову бухгалтерську доктрину.

В основу такої доктрини покладено зняття
протиріччя між інформаційними інтересами гло�
бальних корпорацій розвинутих країн та інтере�
сами національних економік більшості країн,
інтересами підвищення соціальних та екологіч�
них стандартів людства. Останнє вимагатиме
розробки якісно нових стандартів фінансової
звітності. А саме забезпечення розкриття в нових
моделях фінансової (корпоративної) звітності:
функціонування людського капіталу; дотримання
соціальних стандартів; примноження фізичного
капіталу; відновлення природних ресурсів; дот�
римання вимог якості продукції та інших вимог
законодавства зі сталого розвитку. Всі зацікавлені
сторони повинні мати ідентичну загальнодоступ�
ну інформацію.

Проте як світове, так і національне сприй�
няття ідей та концепцій сталого розвитку усклад�
нює діяльність суб’єктів господарювання, поро�
джуючи збільшення трансакційних витрат, со�
ціальних та екологічних зобов’язань.

Науковцями доведено нездатність існуючої
системи МСФЗ протистояти, а тим більше, упе�
реджувати негативні тенденції сучасної глобаль�
ної економіки.

Основні проблеми запровадження МСФЗ:
1) одностороння мотивація їх розвитку від ТНК;
2) проблеми конвергенції GAAPСША та

МСФЗ ЄС;

3) неадекватність сьогоденню теоретичної бази;
4) імплементування проблем у національні

системи бухгалтерського обліку.
Незважаючи на розвиток та пропагування

МСФЗ, вони не отримали достатнього поширен�
ня в світі у зв’язку з нерівномірністю економіч�
ного розвитку країн, політичними особливостя�
ми, національними та історичними традиціями та
рядом інших об’єктивних обставин. Проте про�
цеси регіональної інтеграції мають глибоке ко�
ріння. Країни, що входять у регіональні угрупо�
вання, близькі територіально, історично, прак�
тично не мають мовних бар’єрів, традиційно еко�
номічно взаємопов’язані. Формування регіональ�
них угруповань зміцнює торговельні зв’язки,
сприяє прискоренню економічного зростання в
країнах�учасницях.

Висновки. Отже, діючі дотепер системи бухгал�
терського обліку, в силу їх заідеалізованих концеп�
туальних основ (егоїстичних чи унітарно�держав�
них, юридичних чи економічних, технологічних чи
інформаційних) неспроможні бути фундаменталь�
ною основою облікових систем у період викликів
та змін, появи нових вимог з боку економічних,
соціальних та природоохоронних систем управ�
ління. Сучасні глобальні зміни в світовому сере�
довищі вимагають адекватних змін від бухгалтерсь�
кої інформаційної системи та формують потребу
нової універсальності та якості світової мови бізне�
су, яким є бухгалтерський облік.

Удосконалення національних облікових систем
на основі гармонізації дозволить зблизити ди�
намічні характеристики діяльності, підтягнувши
менш розвинені в економічному відношенні краї�
ни до рівня більш розвинених. Інформація, отри�
мана в гармонізованих облікових системах і яка
володіє однаковими якісними характеристиками,
створить об’єктивні умови прискорення позитив�
них процесів та розвитку бізнесу в регіоні в цілому.

Узагальнюючи вищезазначені висновки, по�
трібно зазначити, що, враховуючи неминучий вплив
глобалізації на розвиток як економіки країни, так і
системи бухгалтерського обліку, яка існує в Україні,
потрібно перш за все враховувати та захищати по�
треби та інтереси національні, в іншому випадку
розвиток національної системи бухгалтерського
обліку буде відбуватися в протилежному напрямі.
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ТОРГОВЕЛЬНІ ЗНИЖКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ЇХ В ОБЛІКУ

Анотація. У пропонованій публікації розглядаються види торговельних знижок і порядок відображення
операцій з надання знижок у бухгалтерському обліку.

Ключові слова: торгівля, відпускна ціна, товари, роздрібна торгівля, торговельні знижки, постачальники, збут.

Summary. Thispublication addresses thekinds oftrade discountsandorderof reflection of transactionsto offer
discountsin accounting.

Key words: trade, the sale price, the goods, retail, trade discounts, suppliers, sales.

Постановка проблеми. За домовленістю сторін
постачальники можуть надавати торговим під�
приємствам знижки з відпускної ціни товарів.
Знижки є своєрідним інструментом із залучення
нових покупців, збільшення рівня продажів, за�
охочення постійних клієнтів. Таким інструментом
користуються практично всі суб’єкти господарю�
вання, зацікавлені в ефективному збуті своєї
продукції (товарів, робіт, послуг). Тому для них
актуальним є питання про правила відображен�
ня знижок у бухгалтерському обліку.

Аналіз останніх досліджень. Дослідженню цієї
проблеми приділяли велику увагу такі науковці,
як: Н. М. Грабова, В. В. Сопко, О. В. Лишилен�
ко, В. Д. Понікарпов, Ф. Ф. Бутинець, Й. Я. Дань�
ків та інші. Огляд літератури показав, що учені
досліджують ті або інші теоретико�методологічні
і практичні питання бухгалтерського обліку в
торгівлі, але такому аспекту, як надання знижок
покупцям як інструменту збільшення рівня про�
дажів та відображення цих операцій в обліку, при�
свячено недостатньо робіт. Практика показує, що
інформація, яку одержують менеджери, не по�
вністю задовольняє їх потреби.

Мета статті — розкрити теоретико�методо�
логічні і практичні питання бухгалтерського об�
ліку торговельних знижок.

Виклад основного матеріалу. У сучасній роз�
дрібній торгівлі великі супермаркети й інші ма�
газини роздрібної торгівлі зі значним вибором
товарів все частіше звертаються до такого методу
залучення покупців, як надання всіляких торго�
вих знижок. Застосування вказаного методу час�
то дає можливість отримувати додатковий при�
буток за рахунок збільшення товарообігу.

Знижка — умова операції купівлі�продажу,
при якій відбувається зменшення вартості про�
дажу товару [1, с. 394].

Знижки, як правило, пов’язані з формуван�
ням стійкого попиту на певний товар, завоюван�
ням ринку, стимулюванням постійних покупців
або з бажанням продавця у стислі строки позба�
витися від товару або продукції, що не має дос�
татнього попиту.

Основною метою надання знижок є:
— залучення до певної торговельної марки,

до товаровиробника або до підприємства торгівлі
покупців, які згодом можуть стати лояльними
клієнтами;

— згладжування падіння сезонного попиту на
ринку товарів (робіт, послуг) у період низької
купівельної активності;

— скорочення до мінімально можливого
рівня товарних запасів, схильних до впливу моди,
товарів, що не мають активного попиту, та товарів
зі строком зберігання (придатності, реалізації),
що закінчується;

— реалізація дослідних моделей і зразків то�
варів з метою ознайомлення з ними споживачів.

Згідно з ч. 4 ст. 15 Закону про захист прав
споживачів використання понять «знижки» чи
«знижена ціна» або інших аналогічних їм понять
дозволяється тільки, якщо:

— вони застосовуються до продукції, що реалі�
зується безпосередньо суб’єктом господарювання;

— такого роду знижка або зменшення ціни
надаються протягом певного та обмеженого пе�
ріоду часу;

— ціна продукції нижча за її звичайну ціну [2].
Існують різні види знижок. Так, Ф. Бутинець

пропонує наступну класифікацію знижок (рис. 1).

Рис. 1. Види знижок. Джерело: [1, с. 394]

Знижка за кількість товару, що купується,
надається покупцю, який закупив обумовлену
положенням про знижки партію товару.

Передсвяткові знижки надаються покупцям
у випадку закупівлі товарів у передсвяткові та
святкові дні.
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Сезонні знижки надаються покупцям у разі
сезонного розпродажу товарів, а також у випадку
сезонних закупівель товарів покупцями.

Знижка за придбання товару понад обумов�
лену суму надається покупцю у випадку, якщо
сума купівлі її перевищує обумовлену суму.

Спеціальні знижки надаються покупцям, у
яких продавець найбільш зацікавлений.

Конфіденційні знижки надаються на підставі
усної домовленості між сторонами.

Бонусні знижки надаються постійним покуп�
цям, якщо вони за певний період часу закупову�
ють обумовлену кількість товарів.

Знижки�сконто надаються покупцю у випадку
оплати вартості товару до настання строку платежу.

Н. Білова визначає, що найчастіше покупці
зустрічаються з такими видами знижок (рис. 2).

приклад, купальники, сонцезахисну косметику,
вентилятори тощо), а в кінці зими — відповідно
товари зимового асортименту (наприклад, хутряні
вироби, обігрівачі тощо).

Святкові знижки та знижки вихідного дня
відбуваються здебільшого напередодні свят (на
Новий рік та Різдво, День св. Валентина, 8 Берез�
ня, Великдень), у вихідні дні, у зв’язку з відкрит�
тям магазину або, наприклад, у зв’язку зі святку�
ванням знаменної для продавця дати.

Також надаються знижки на товари, що ма�
ють найменший попит або які наявні в декількох
розмірах, що залишилися (наприклад, остання
пара взуття).

Розмір знижки залежить від виду товару, об�
сягу продаж і встановлюється, як правило, у
відсотках до ціни товару або до вартості покупки.

Суму торговельних знижок (націнок) визнача�
ють або на підставі інвентаризаційних описів (обчис�
ленням торгової знижки за кожним товаром, внесе�
ним до опису, якщо наприкінці місяця проводилась
інвентаризація), або виходячи із середнього процента
торговельних знижок (націнок) до всієї маси реалі�
зованих і залишку нереалізованих товарів на підставі
спеціального наведеного далі розрахунку.

Порядок розрахунку торговельних знижок
(націнок):

1. До суми торговельних знижок (націнок) на
залишок товарів на початок місяця (кредитове
сальдо до рахунка «Торговельна націнка») додають
суму кредитового обороту за цим рахунком (одер�
жані знижки, зроблені націнки) і віднімають суму
обороту за дебетом рахунка (на інші списання).

2. До вартості реалізованих за місяць товарів
за продажними цінами (оборот за дебетом рахун�
ка «Собівартість реалізації») додають вартість
залишку товарів на кінець місяця (дебетове саль�
до рахунка «Товари»).

Обчислена сума знижок (націнок) на залишок
нереалізованих на кінець місяця товарів записуєть�
ся як кредитове сальдо субрахунка «Торговельна
націнка». Це дає змогу визначити купівельну ціну
залишку товарів як різницю між їх продажною
ціною і сумою знижок (націнок) на відповідну дату.

Сума знижок (націнок), які відносяться до
товарів реалізованих, списується способом «чер�
воного сторно» на дебет рахунка «Собівартість
реалізації» в кореспонденції з кредитом рахунка
«Торговельна націнка».

3. Діленням здобутої суми торговельних зни�
жок (націнок) на вартість реалізованих і зали�
шок нереалізованих на кінець місяця товарів і
множенням на 100 визначають середній процент
знижок (націнок).

4. Множенням вартості залишку нереалізова�
них на кінець місяця товарів на середній процент
знижок (націнок) і діленням на 100 визначають
суму торговельних знижок (націнок), які відно�
сяться до цього залишку.

Рис. 2. Види знижок. Джерело: [3, с. 19]

Рекламні знижки надаються всім покупцям,
інформацію про них зазвичай можна знайти у вітри�
нах та торговельних залах магазинів, у друкованих
ЗМІ, в Інтернеті, вона може звучати по радіо та з
екранів телевізорів, розміщуватися на транспорті.

Дисконтні знижки можуть використовувати
покупці, які здійснюють покупки в певному ма�
газині або придбавають товари однієї торговель�
ної марки. Дисконтну пластикову картку можна
отримати безоплатно при проведенні якоїсь рек�
ламної кампанії, а іноді її дарують при першій
купівлі, залучаючи в такий спосіб покупця до лав
постійних клієнтів. Такі знижки можуть бути
фіксованими (з чітко встановленим розміром
знижки у відсотковому виразі) або накопичуваль�
ними (розмір знижки визначається загальною
сумою сплачених грошей або кількістю покупок
за певний період — чим більше покупок зробить
покупець, тим вища буде знижка на картці).

Прогресивні знижки надаються при одночас�
ному придбанні декількох одиниць товару — чим
більшу кількість одиниць товару придбаває поку�
пець, тим вища знижка і відповідно нижча ціна.

Сезонні знижки та розпродажі зазвичай по�
чинаються наприкінці сезону. Так, у кінці літа
покупцю надається можливість придбати за зни�
женими цінами товари літнього асортименту (на�
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5. Відніманням із всієї суми торговельних
знижок (націнок) суми знижок (націнок), які
відносяться до залишку товарів, визначають суму
знижок (націнок), які відносяться до товарів ре�
алізованих (табл. 1).

Оскільки знижка надається покупцеві після
дати реалізації товару і покупець не може знати
фактичну вартість його придбання (зі знижкою чи
без неї), то він придбаває такий товар за вартістю,
зазначеною в документі постачальника з подаль�
шим коригуванням на суму наданої знижки.

У постачальника на суму знижок, наданих
покупцям за дострокову оплату товарів, зменшуєть�
ся дохід від реалізації і відображається в обліку у
складі інших вирахувань з доходу на субрахунку 704
«Вирахування з доходу». По дебету цього субрахун�
ка відображається сума наданих знижок, а по кре�
диту — списання суми вирахувань з доходу на
фінансові результати (дебет субрахунка 791 «Резуль�
тати операційної діяльності») [5, с. 82].

У податковому обліку знижки, надані після
продажу товарів, розглядаються як зміна суми ком�
пенсації вартості проданих товарів. Тому підпри�
ємство�продавець у цьому випадку повинно:

— зменшити валовий дохід відповідно до
п. 5.10 Закону про податок на прибуток [6];

— зменшити податкові зобов’язання з ПДВ
на підставі п. 4.5 Закону про ПДВ та виписати
Розрахунок коригування кількісних і вартісних
показників до податкової накладної (додаток 2
до податкової накладної) за умови, що покупець
є платником ПДВ [7].

Підприємство «Лотос», що здійснює оптову
торгівлю будівельними матеріалами, реалізувало
підприємству роздрібної торгівлі�платнику ПДВ
плитку тротуарну на суму 150000 грн. (без ПДВ —
125000 грн.; ПДВ 20 % — 25000 грн.). Первісна
(купівельна) вартість товару — 120000 грн. (без
ПДВ — 100000 грн.; ПДВ 20 % — 20000 грн.).

За умовами договору за дострокову оплату
відвантаженого товару (протягом трьох банківсь�
ких днів із моменту відвантаження) покупцю
надається знижка «сконто» в розмірі 4 %, тобто
6000 грн. (150000 грн. х 4 % : 100 %).

У податковому та бухгалтерському обліку ці
операції відображаються такими записами (табл. 2).

Відмінність у підходах зумовлює й розбі�
жності у схемах відображення товарних опера�
цій. Наприклад, компанія отримала товарів на
$ 1,000, але очікується дострокова оплата рахун�
ка зі знижкою у $ 10.

Варіант брутто:
1. Оприбутковування товарів:
Дт Товари 1,000
Кр Рахунки до сплати 1,000.
2. Сплата за товари:
Дт Рахунки до сплати 900
Кр Грошові кошти 900
3. Економія коштів у зв’язку з достроковою

оплатою рахунку:
Дт Рахунки до сплати 100
Кр Прибутки та збитки 100.
Таким чином, при використанні варіанта

брутто виникає два недоліки:

Таблиця 1
Розрахунок розподілу торговельних знижок (націнок)
на залишок нереалізованих на кінець місяця товарів

і на товари реалізовані

Джерело: [4, с. 425].

Для привертання уваги покупців до свого
товару та стимулювання постійних клієнтів про�
давці використовують такі варіанти:

— надання знижок у момент продажу товару.
При такому варіанті покупець отримує знижку відра�
зу, наприклад, за дисконтною пластиковою карткою,
за флаєром або в результаті моментального розігра�
шу розміру знижки за допомогою лототрона;

— надання знижок після продажу товару.
Типовим прикладом таких знижок є знижки
«сконто» — знижки за оплату раніше встановле�
ного строку. Ці знижки характерні для оптових
продавців, але в окремих випадках їх застосову�
ють і в роздрібній торгівлі, наприклад, при про�
дажі товару з відстроченням платежу.

Розглянемо детальніше облік знижок з ціни
товарів, що надаються після дати реалізації.
Особливістю обліку торговельних знижок у за�
рубіжних країнах є те, що вони пов’язуються не
з певними видами товарів, а з термінами сплати
рахунків. Якщо підприємство сплачує рахунки
контрагента раніше обумовленого терміну, воно
отримує знижку й сплачує меншу суму (простро�
чення платежу тягне за собою сплату пені). Та�
кий підхід призводить до формування за кожним
видом товару двох видів цін: брутто — ціна, що
вказана у товарному документі (рахункові, фак�
турі, накладній), та нетто — брутто�ціна за міну�
сом знижки за дострокову оплату.
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Таблиця 2
Порядок обліку знижок, наданих після продажу товарів

Джерело: [8, с. 21].

1) Завищена на $ 100 собівартість оприбут�
кованих товарів;

2) На цю ж суму відображений нереальний
прибуток.

Варіант нетто:
1. Оприбутковування товарів:
Дт Товари 900
Кр Рахунки до сплати 900
2. Оплата за товари:
Дт Рахунки до сплати 900
Дт Торговельна знижка 100
Кр Грошові кошти 1,000.
3. Економія коштів у зв’язку з достроковою

оплатою:
Дт Грошові кошти 100
Кр Прибутки та збитки 100.
Як наслідок величина нереального прибутку

коректується контрпасивним рахунком «Торго�
вельна знижка». Це має такий вигляд:

Дт Прибутки та збитки 100
Кр Торговельна знижка 100.
Слід визнати, що абсурдним виглядає запис

по кредитуванню рахунка «Грошові кошти» на
$ 1,000, а не на $ 900. Окрім того, у момент опри�
бутковування товарів ніхто не свідомий того, чи
будуть вони оплачені достроково.

На перший погляд, наведені записи вида�
ються складними. Проте сам підхід, пов’язаний
з наданням знижки саме з суми рахунка за до�
строковий платіж, а не з ціни тих чи інших то�
варів, є цілком виправданим у ринкових умо�
вах: грошові кошти є таким же товаром, як і
будь�який інший. Вони теж мають свою ціну й,
отже, чим скоріше вони обертаються, тим важ�
ливішою є величина цієї ціни.

Висновки. За домовленістю сторін постачальни�
ки можуть надавати торговим підприємствам зниж�
ки з відпускної ціни товарів. Від точності обчислен�
ня собівартості реалізованих торговельних знижок

залежить реальність виявленого фінансового резуль�
тату: завищення реалізованих торгових знижок (на�
цінок) призводить до необґрунтованого збільшення
прибутку, а зниження — до його зменшення.

У відповідності до прийнятої в Україні мето�
дології обліку у випадку, коли очікується достро�
кова оплата рахунка зі знижкою у 100 грн., бух�
галтерські проведення можуть мати такий вигляд
(виходячи з того, що доцільним, на наш погляд,
є варіант брутто�ціни):

1. Оприбутковування товарів:
Дт Товари 1000
Кр Розрахунки з постачальниками та підряд�

чиками 1000
• Оплата товарів:
Дт Розрахунки з постачальниками та підряд�

чиками 900
Кр Розрахунковий рахунок 900
3. Економія коштів у зв’язку з достроковою

оплатою:
Дт Товари 100
Кр Розрахунки з постачальниками та підряд�

чиками 100
У нашому випадку рахунок «Прибутки та

збитки» не задіяний у операції, надходження то�
варів відображається за реальною вартістю, кре�
дитовий оборот рахунка «Розрахунки з постачаль�
никами та підрядчиками» відображає фактичну
погашену кредиторську заборгованість.
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УДК 657 Н. В. Рунчева

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

Анотація. Стаття розкриває перспективи впровадження нових інформаційних технологій, що базуються
на сучасних програмних продуктах.

Ключові слова: управлінський облік, інновації, новітні технології, програмні продукти, управлінські рішення.

Summary. This article reveals the prospects for introducing of new information technologies based on modern
software products.

Key words: management accounting, innovations, new technologies, software, management decisions.

Постановка проблеми. Сьогодні від бухгал�
тера будь�якої галузі чекають не тільки акурат�
ного ведення обліку, правильного розрахунку
заробітної плати та податків, точного відобра�
ження проводок по документах, своєчасного
надання звітності до податкової інспекції та по�
забюджетних фондів, а також і кваліфікованих
порад у сфері управління підприємством під час
пошуку шляхів скорочення витрат, для більш
раціонального використання коштів, що знахо�
дяться у розпорядженні, для збільшення обо�
роту та прибутку. Багато часу й сил іде на об�
робку чималої кількості документів, контроль
оформлення тієї чи іншої господарської опе�
рації та угоди, на виконання обтяжливих ариф�
метичних розрахунків, перевірки даних на су�
міжних ділянках обліку, не говорячи про пошук
причин різноманітних невідповідностей. Крім
того, бухгалтеру потрібно регулярно досліджу�

вати велику кількість змін інструкцій та законів,
які регламентують ведення бухгалтерського об�
ліку та оподаткування, а за необхідності опера�
тивно вносити потрібні коригування. Особливо
непросто це робити, якщо той чи інший зако�
нодавчий акт вступає в силу «заднім числом».
Обов’язковою складовою роботи бухгалтерів та�
кож є підготовка великої кількості довідок та
звітів як для внутрішнього користування, так і
для надання в різні інстанції. І, напевно, люди�
на, яка має приблизне уявлення про бухгалте�
рію, із розмов знає, як важко буває готувати
квартальні та річні баланси. Очевидно, що ви�
конати весь вищезазначений обсяг задач, при�
чому в строго визначені податковими органами
строки (не зробивши при цьому жодної помил�
ки), без використання комп’ютерних технологій,
проблематично. Саме тому все більша кількість
бухгалтерів або вже використовують, або нама�
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гаються придбати спеціалізовані комп’ютерні
системи в області бухгалтерського обліку [1].

Метою дослідження є обгрунтування перспек�
тив упровадження комп’ютерних технологій в
обліковий процес для прийняття оптимальних
управлінських рішень.

Виклад основного матеріалу. Нині одним з ос�
новних завдань системи обліку є забезпечення до�
стовірною інформацією як внутрішніх, так і зов�
нішніх користувачів, зацікавлених у діяльності
господарюючого суб’єкта. Форми та обсяги бух�
галтерських даних повинні бути такими, щоб ці
особи могли приймати рішення щодо розгляну�
того підприємства. Необхідність оперативного
реагування на складну кон’юнктуру ринку і
швидко мінливу економічну ситуацію вимагає
перебудови внутрішньої мікроекономіки підпри�
ємства, постановки управлінського обліку та на�
ближення фінансового обліку до міжнародних
стандартів, оптимізації процесів управління, які
слід автоматизувати.

Автоматизація облікової діяльності підприєм�
ства містить у собі безмежні можливості не тільки
в оперативному контролі фінансів, товарів та інших
активів з пасивами, а й в області їх аналітики. На
основі отриманих даних у керівництва підприємства
з’являється інструмент імітаційного моделювання,
який дозволяє йому прогнозувати наслідки тих чи
інших управлінських кроків. У свою чергу, це при�
зводить до зниження ступеня невизначеності в
процесі аналізу, а також оперативного і стратегіч�
ного планування діяльності підприємства.

Таким чином, важко перебільшити зна�
чимість упровадження нових інформаційних тех�
нологій, що базуються на сучасних програмних
продуктах. Відповідно до цього автоматизована
форма ведення обліку наразі стає найбільш ефек�
тивною і оптимальною порівняно з іншими, тому
що не тільки відповідає вимогам бухгалтерського
обліку, але й дозволяє вирішувати завдання, що
стоять як перед керівництвом компанії та під�
розділів, так і співробітниками.

З одного боку, для ефективного використан�
ня інформаційних технологій систему обліку не�
обхідно структурувати з тим, щоб дані заносили
в програму один раз із зазначенням всієї необ�
хідної аналітики для подальшої обробки. Дослі�
дження та оптимізація існуючих бізнес�процесів,
тобто організаційного устрою процесу виникнен�
ня та обліку інформації про діяльність підприєм�
ства, дозволяють ефективно використовувати
техніко�технологічні досягнення.

З іншого боку, процес упровадження автома�
тизованих систем — складний комплекс заходів,
який може торкатися як окремих галузей обліку,
так і роботи організації в цілому. У зв’язку з цим
тільки грамотне впровадження інформаційних
технологій буде сприяти не тільки прискоренню
виробничих і управлінських процесів, але і збіль�

шенню прибутку, зменшенню витрат, а також
служити одним із факторів подальшого стабіль�
ного розвитку підприємства.

Сучасний рівень розвитку наукових техно�
логій змушує підприємства незалежно від форм
власності застосовувати прикладні пакети бухгал�
терських програм. Однією з негативних рис су�
часного ринку бухгалтерських програм є те, що
продавці не адаптують їх під конкретне підпри�
ємство, тому виникають певні труднощі у роботі
з цими продуктами, і підприємства змушені за�
лучати до роботи інженерів�програмістів для
подальшої доробки й адаптації програми.

Як відомо, в моменти, коли новий закон лише
починає набирати чинності, виникає багато штра�
фонебезпечних ситуацій для будь�якого підпри�
ємства, бо не всі підводні камені вивчено і врахо�
вано. Тому для керівників фірми постає багато
нових та невизначених питань, які необхідно ви�
рішити, і саме в цей час виникає дуже багато не�
правильних рішень та помилок. Для зменшення
впливу цього фактора невизначеності є лише один
вихід — мати необмежений доступ до інформації,
щоб у будь�який момент можна було з легкістю
вирішити певне питання, лише прочитавши її. Так,
існує практика досить активного застосування
таких інформаційно�довідкових систем, як «Нало�
ги и бухучет», а також «ЛІГА: практикум керівни�
ка», в яких зібрано всю законодавчу базу з остан�
німи змінами та доповненнями. Також інформа�
цію про останні зміни в законодавстві керівницт�
во фірм дізнається через світову мережу Internet,
лише кілька хвилин — і ви на офіційному сайті
Президента України або «Урядового кур’єра».

Існує багато програмних продуктів, які дозво�
ляють автоматизувати розрахунок інвестиційних
проектів, забезпечити вибір варіанта стратегії роз�
витку. Серед них потрібно виокремити — ЕХСЕL
фірми Місгоsoft та Ргоgесt Ехреrt Ргоfessional
фірми РRО�ІNVЕSТ�СОNSULTING. Засобами
програми ЕХСЕL можливо автоматизувати різні
табличні розрахунки, вона є гнучкою у викорис�
танні. Проте для планування доходів необхідні
неабиякі знання з теорії планування, а також знан�
ня мови програмування ЕХСЕL. Засобами ж про�
грамного продукту Ргоgесt Ехреrt Ргоfessional мож�
на повністю автоматизувати вибір інвестиційного
напрямку без особливих затрат часу на підготовку
та, власне, сам процес планування. Справа в тому,
що ця програма позиціонується на ринку як про�
грама для складання бізнес�планів. Вона повністю
враховує питання оподаткування, відсотків по
кредитах та інші тонкощі [2].

Бурхливий розвиток інформаційних техно�
логій і обчислювальної техніки надає фахівцям
широкі можливості в створенні усе найефектив�
ніших фінансових моделей через планування
можливих майбутніх стратегій як моделювання
майбутнього. Розвиток моделювання у фінансах
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іде по шляху створення моделей, здатних усе
більш адекватно описувати реальність.

Необхідність урахування впливу безлічі дина�
мічно змінюваних у часі факторів обмежує засто�
сування статичних методів, що можуть бути реко�
мендовані тільки для проведення попередніх роз�
рахунків, з метою орієнтованої оцінки ефективності
проекту. Ефективнішими, які дозволяють розраху�
вати проект з урахуванням безлічі зазначених фак�
торів, є динамічні методи, засновані на імітаційно�
му моделюванні. Імітаційна фінансова модель
підприємства, побудована за допомогою Ргоjесt
Ехрегt 7, забезпечує генерацію стандартних бухгал�
терських процедур і звітних фінансових документів,
як наслідок реалізованих у часі бізнес�операцій. Під
бізнес�операціями розуміються конкретні дії,
здійснювані підприємством у процесі економічної
діяльності, результатом яких є зміни в обсягах і
напрямках руху потоків коштів. Ці моделі відобра�
жають реальну діяльність підприємства через опис
грошових потоків (надходжень і виплат) як подій,
що відбуваються в різні періоди часу.

Використання імітаційних фінансових моде�
лей у процесі планування й аналізу ефективності
діяльності підприємства (інвестиційного проекту)
є дуже потужним і дієвим засобом, що дозволяє
«програти» різні варіанти стратегій і прийняти
обґрунтоване управлінське рішення, спрямоване
на досягнення цілей підприємства. У процесі
здійснення їх діяльності використовують розрахун�
ки, в основі яких лежать важкопрогнозовані фак�
тори, як: показники інфляції, плановані обсяги
збуту і багато які інші, для розробки фінансового
плану й аналізу ефективності проекту застосо�
вується сценарний підхід, який передбачає прове�
дення альтернативних розрахунків з даними, що
відповідають різним варіантам розвитку проекту.

Робота з Ргojесt Ехрегt 7 може бути представ�
лена у вигляді наступних основних кроків: пер�
ший — побудова моделі; другий — визначення по�
треби у фінансуванні; третій — розробка стратегії
фінансування; четвертий — аналіз фінансових ре�
зультатів; п’ятий — формування і друк звіту;
шостий — введення й аналіз даних про поточний
стан проекту в процесі його реалізації». Їх сутність
у програмі полягає в побудові моделі. Процес по�
будови моделі є найбільш трудомістким і вима�
гає значної підготовчої роботи зі збору й аналізу
вихідних даних. Різні модулі Ргojесt Ехрегt неза�
лежні і доступні користувачу практично в будь�
якій послідовності. Проте відсутність деяких не�
обхідних вихідних даних може блокувати доступ
до інших модулів програми. Незалежно від того,
чи ми розробляємо детальний план доходів, чи
хочемо зробити попередній експрес�аналіз про�
екту, ми повинні ввести вихідні дані:

• дата початку і тривалість проекту;
• перелік продуктів і/чи послуг, виробництво

і збут яких здійснюватиметься в рамках проекту;

• валюта розрахунку чи дві валюти розрахун�
ку для платіжних операцій на внутрішньому і
зовнішньому ринках, а також їхній обмінний курс
і прогноз його зміни;

• перелік, ставки й умови виплат основних
податків;

• стан балансу, якщо підприємство діюче,
включаючи структуру і склад наявних активів,
зобов’язань і капіталу підприємства на дату по�
чатку проекту.

Наступним етапом процесу побудови моделі
є опис плану розвитку підприємства (проекту).
Для цього необхідно ввести наступні вихідні дані:

• інвестиційний план, в т. ч. календарний
план робіт із указанням витрат і використовува�
них ресурсів;

• операційний план, включаючи стратегію
збуту продукції чи послуг, план виробництва,
план персоналу, а також виробничі витрати і на�
кладні витрати.

Взагалі, Ргоjесt, Ехрегt 7 — комп’ютерна сис�
тема, яка призначена для створення фінансової
моделі нового чи діючого підприємства незалеж�
но від його галузевої приналежності і масштабів.
Побудувавши за допомогою Ргojесt Ехрегt 7 фінан�
сову модель інвестиційного проекту, можна:

1) розробити детальний план доходів і визна�
чити потребу в коштах на перспективу;

2) визначити схему фінансування підприєм�
ства, оцінити можливість і ефективність залучен�
ня коштів з різних джерел;

3) розробити план розвитку підприємства чи
реалізації інвестиційного проекту, визначивши
ефективнішу стратегію маркетингу, а також стра�
тегію виробництва, що забезпечує раціональне
використання матеріальних, людських і фінансо�
вих ресурсів;

4) програти різні сценарії розвитку підпри�
ємства, варіюючи значення факторів, здатних
вплинути на його фінансові результати;

5) сформувати стандартні фінансові докумен�
ти, розрахувати найрозповсюдженіші фінансові
показники, провести аналіз ефективності поточ�
ної і перспективної діяльності підприємства;

6) підготувати бездоганно оформлений стра�
тегічний план інвестиційного проекту, який цілком
відповідає міжнародним вимогам, російською,
українською і декількома європейськими мовами.

Для визначення потреби у фінансуванні по�
трібно зробити попередній розрахунок проекту, в
результаті якого визначається ефективність про�
екту без урахування вартості капіталу. В результаті
розробки стратегії інвестування підприємств виз�
начається обсяг коштів, необхідний і достатній для
покриття дефіциту капіталу в кожен розрахунко�
вий період часу з кроком один місяць. Після виз�
начення потреби у фінансуванні розробляється
план фінансування. Вітчизняний користувач має
можливість описати два способи фінансування: за
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допомогою залучення акціонерного капіталу; за
допомогою залучення позикових коштів.

У процесі розробки стратегії фінансування
проекту користувач має можливість промоделю�
вати обсяг і періодичність виплачуваних диві�
дендів, а також стратегію використання вільних
коштів (наприклад, розміщення коштів на депо�
зит у комерційному банку чи придбання акцій
сторонніх підприємств). Аналіз ефективності проX
екту. В процесі розрахунків Ргojесt Ехрегt авто�
матично генерує стандартні звітні бухгалтерські
документи: звіт про прибутки і збитки; бухгал�
терський баланс; звіт про рух коштів; звіт про
використання прибутку.

На основі даних звітних бухгалтерських до�
кументів здійснюється розрахунок основних по�
казників ефективності і фінансових коефіцієнтів.
Користувач може розробити кілька варіантів про�
ектів відповідно до різних сценаріїв їхньої реа�
лізації. Після визначення найімовірнішого сцена�
рію проекту він приймається за базовий. На його
основі виробляється аналіз чутливості і визнача�
ються критичні значення важливіших факторів,
що впливають на фінансовий результат проекту.

Таким чином, аналіз фінансового стану під�
приємств надає змогу розробити висновки та
пропозиції щодо поліпшення їх фінансового ста�
ну, враховуючи наступні рекомендації:

поXперше, розробити єдину методику аналізу
фінансових показників діяльності підприємства;

поXдруге, скласти спеціальне програмне за�
безпечення для проведення комп’ютерного ана�
лізу фінансового стану. Подібну програму слід
розробити для проведення внутрішнього управ�
лінського обліку та контролю;

поXтретє, для того, щоб забезпечити керів�
ництво фірми своєчасною та правильною інфор�
мацією, слід застосовувати систему «Клієнт: банк»,
яка дозволить протягом робочого дня в будь�який
момент перевірити стан поточного рахунку;

поXчетверте — пропонується застосовувати
для більш наочного надання інформації для ке�
рівництва підприємством управлінський звіт за
напрямками діяльності, це дозволить приймати
рішення, які будуть грунтуватися на фактичних
облікових даних.

Після завершення аналізу проекту формуєть�
ся звіт. У Ргojесt Ехрегt передбачений спеціаль�
ний генератор звіту, що забезпечує компонуван�
ня і редагування звіту за бажанням користувача.
У звіт можуть бути вбудовані не тільки стандартні
графіки і таблиці, але також таблиці і графіки,
побудовані користувачем за допомогою спеціаль�
ного редактора. Також користувач має можливість
доповнити звіт коментарями у вигляді тексту.
Контроль за ходом реалізації проекту. В Ргojесt
Ехрегt передбачені засоби для введення фактич�
ної інформації про хід реалізації проекту. Акту�
альна інформація може вводиться щомісяця.

На основі введеної актуальної інформації і
плану формується звіт про неузгодженість плано�
вої і фактичної інформації, який може бути ви�
користаний у процесі управління проектом.
Розділ «Проект» є першим у змісті Ргоіест Ехрегt
і доступний після відкриття чи створення проек�
ту. Він призначений для введення загальної
інформації про проект, налаштування модулів
розрахунку і відображення даних проекту. Цей
розділ складається із шести модулів: Заголовок;
Список продуктів; Текстовий опис; Відображен�
ня даних; Налаштування розрахунку; Захист про�
екту. Діалоги модулів дозволяють ввести необхі�
дну інформацію про найменування проекту, тер�
міни його реалізації, сформувати перелік реалі�
зованої продукції, встановити захист від несанк�
ціонованого доступу до даних проекту, а також
зробити налаштування програми для розрахунку
і відображення отриманих результатів.

Важливим елементом ефективного стратегі�
чного розвитку підприємств різних галузей є ви�
користання передових комп’ютерних технологій.
А саме Програма Ргojесt Ехрегt Professional v.7.00
дає змогу порівняти та вибрати кращу із множи�
ни стратегій розвитку підприємства. Важливою
особливістю цього програмного продукту є також
можливість коректування вибраної стратегії під
час виконання проекту (наприклад, зміна ставки
рефінансування НБУ, курсу долара, зміна подат�
кового законодавства та ін.).

Автоматизація обліку дозволила підняти на
новий рівень процес вимірювання, реєстрації та
обробки господарських операцій, а так само фор�
мування бухгалтерської та управлінської звітності.
Це дозволило говорити про створення нової фор�
ми бухгалтерського обліку — автоматизованої.

У ході впровадження автоматизованих систем
відбувається структуризація облікових даних з
метою забезпечення можливості їх обробки тех�
нічними засобами, поряд з організаційними пе�
ретвореннями. Завдяки цьому з’являється мож�
ливість враховувати й аналізувати результати
діяльності в розрізі різних аналітик, наприклад,
підрозділів, конкретних співробітників, викону�
ваних проектів та ін. Внаслідок цього облік на�
буває практичної значимості для менеджменту
компаній, оперативно надаючи необхідну інфор�
мацію в потрібному форматі.

Таким чином, упровадження автоматизова�
них систем з метою ведення фінансового та уп�
равлінського обліку, а також управління ресур�
сами підприємства стало одним із пріоритетних
завдань для багатьох організацій. У зв’язку з цим
виникла необхідність у визначенні методів і
стандартів при реалізації вказаних проектів, які
дозволять знизити ризик втрати вкладень у про�
грамне забезпечення і досягти поставлених
цілей, спрямованих на підвищення ефективності
діяльності підприємства.
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У ході проведеного дослідження були отри�
мані наступні основні результати і висновки:

1. Розвиток бухобліку та підвищення його ролі
як інформаційного джерела в процесі управління
господарюючим суб’єктом підтверджується виді�
ленням в його структурі фінансового та управ�
лінського обліку, що вирішують свої завдання свої�
ми методами з метою задоволення інформаційних
потреб зовнішніх і внутрішніх користувачів.

2. Інформація, що збирається, яка обліковуєть�
ся і надається користувачам у процесі ведення уп�
равлінського і фінансового обліку — складний ком�
плекс, який необхідно обробляти за допомогою об�
ліково�управлінського програмного забезпечення.

3. Використання техніко�технологічної бази, а
також організаційних заходів дозволяє вести бу�
хоблік в автоматизованій формі, яка характери�
зується низкою особливостей, розкритих у роботі.
Ця форма дозволяє значно прискорити облікові
роботи за рахунок заміни численних рутинних опе�
рацій, обробкою їх у рамках програмних продуктів.

4. Систему обліку необхідно піддати органі�
заційно�технічному структуруванню в процесі ав�
томатизації. Його організаційною основою є ви�
ділення бізнес�процесів підприємства і взаємо�
зв’язків між ними, аналіз яких дає чітку картину
того, що і як має бути враховано з метою отри�
мання достовірної та адекватної інформації. Ви�
значений таким чином формат облікових даних
служить основою для технічної обробки в рамках
сучасних програмних продуктів.

5. Визначені в роботі організаційно�технічні
заходи�етапи впровадження автоматизованих
систем управління необхідні для успішного про�
ведення процесу і відповідності отриманого ре�
зультату визнаним стандартам якості. Обгрунту�
ванням для виділення і проведення розглянутих
етапів у процесі створення єдиної інформаційної
системи підприємства служать численні теоре�
тичні та практичні дані, отримані в результаті
досліджень і аналізу прикладів упроваджень.

6. Процес упровадження характеризується
підвищеним рівнем ризику у зв’язку зі значни�
ми обсягами витрат часу, коштів і праці. Таким
чином, облік основних факторів ризику та їх
своєчасне нівелювання необхідні для успішної
реалізації процесу впровадження й отримання
позитивних результатів.

7. Ефективність використання автоматизова�
них систем необхідно оцінювати, розглядаючи як
матеріальну, так і нематеріальну складову. Такий
підхід забезпечує можливість оцінити всі переваги,
які дає проект автоматизації, а не тільки грошову.

8. Практична апробація основних положень
роботи відображена на прикладі впровадження

автоматизованої системи обліку й управління на
вітчизняному підприємстві роздрібної торгівлі.
Проведені розрахунки доводять необхідність і
прибутковість упровадження автоматизованих
систем з метою оптимізації процесу управління
товарними і грошовими потоками. А про підви�
щення ефективності управління після автомати�
зації можна судити за різноманітністю товарно�
го асортименту, його розширення, а також за
збільшенням прийомів і схем обслуговування
клієнтів, покупців.

9. Отримані теоретичні та практичні результа�
ти показують ефективність використання автома�
тизованої форми ведення бухгалтерського обліку на
основі застосування систем класу ERP для управ�
ління господарською діяльністю торгової компанії.
Результати та висновки проведеного дослідження
можуть бути рекомендовані для підприємств про�
мислово�виробничого і торгового типу, а також
постачальницько�збутових організацій.

Висновки. Для успішного вирішення пробле�
ми менеджерам фірми пропонується:

1. Своєчасно виявляти та аналізувати пробле�
му, щоб з’ясувати, що призвело до її появи, й
надалі намагатися її вирішити.

2. Не витрачати час на непотрібні рішення,
що не впливають на ефективність роботи під�
приємства.

3. Постійно оцінювати ефективність проце�
су прийняття, а потім й реалізації рішення.

4. Не приймати декілька рішень з одного й
того ж питання.

5. Залучати до процесу прийняття рішень
працівників, що мають до них відношення вже на
ранніх етапах роботи, враховуючи їх кваліфіка�
цію та ступінь складності проблеми.

У сучасних умовах розвитку ринкових відно�
син відповідно необхідні спеціалісти в області
управління з сучасним мисленням, які сміливо
можуть використовувати в своїй діяльності ос�
танні надбання в науці управління, експеримен�
тувати з новими напрямками розвитку методів
прийняття управлінських рішень.
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РЕЦЕНЗІЯ
НА НАВЧАЛЬНОQМЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
«ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.030504 «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»,
ПІДГОТОВЛЕНИЙ Д. Е. Н. АНТОШКІНОЮ Л. І., К. Е. Н. ГОРЯЧОЮ О. Л.

Відродження економічної могутності Украї�
ни у світовому співтоваристві буде в першу чер�
гу визначатися стабільністю розвитку базових га�
лузей національного господарства і їхніх первин�
них ланок — підприємств, що створюють това�
ри для задоволення зростаючого й постійно
мінливого попиту на них. Забезпечення стійко�
го розвитку підприємств, у свою чергу, буде за�
лежати від вибору ефективної стратегії викори�
стання й формування їхнього потенціалу. Сучас�
не становище більшості українських підпри�
ємств, як і всього національного господарства у
світовій економіці, не відповідає їх природному
й інтелектуальному потенціалу.

Конкурентоздатність продукції більшості ук�
раїнських підприємств нижча від багатьох західних
через істотно більшу витрату економічних ресурсів
на одиницю виробленої продукції, а також через
структуру факторів виробництва, яке не відпові�
дає сучасним вимогам стійкого економічного роз�
витку. Соціально�політичні й інституціонально�
економічні перетворення, здійснені в країні в ос�
танні роки, значно ускладнили навколишнє сере�
довище ділових відносин українських підпри�
ємств, зробивши її джерелом багатьох погроз еко�
номічного, соціального й іншого характеру. У цьо�
му зв’язку забезпечення стійкого економічного
розвитку підприємств викликає необхідність фор�
мування нової концепції стратегічного плануван�
ня ефективного використання потенціалу з орієн�
тацією не тільки на внутрішні можливості, але й
на можливості й погрози зовнішнього навколиш�
нього середовища. Найважливішим елементом цієї
нової концепції стратегічного планування має бути
використання потенціалу підприємств у нових
умовах їхнього господарювання.

Перехід економіки України до ринкових від�
носин призвів до радикальних змін у плануванні,
управлінні та контролі виробничо�господарської
діяльності суб’єктів господарювання, трансфор�
мації системи управління комерційними організа�
ціями. Зовсім іншими стали цілі підприємництва,
засоби їх досягнення, економічна основа суспіль�
ства. Діяльність підприємства в сучасних ринко�
вих умовах супроводжується різноманітними ри�
зиками. Перед керівниками підприємств виника�
ють задачі прогнозування, оцінки потенціалу, ри�
зиків і створення ефективної системи управління.
В цих умовах зростає роль формування й оцінки
поточних і перспективних можливостей підпри�
ємства, тобто його потенціалу.

Сьогодні потенціал підприємства виділений
у самостійну сферу комерційної діяльності і є
комплексом професійних послуг з підготовки та
надання рекомендацій у сфері обліку та еконо�
міки, фінансів і права, а також допомоги з їх
практичного застосування, що дає можливість
суб’єкту господарюванню використовувати най�
кращі способи адаптації управлінського середо�
вища в конкретній ринковій ситуації. Тому, пе�
реслідуючи мету в розгляді потенціалу підприєм�
ства, керівництво суб’єктів господарювання нама�
гається отримати інформацію з різних аспектів
своєї господарсько�фінансової діяльності.

Дисципліна «Потенціал і розвиток підпри�
ємства» є суттєвим елементом вивчення діяль�
ності економічних та фінансових підрозділів
суб’єктів господарювання, досконалої стратегі�
чної політики підприємств. Опанування курсу
«Потенціал і розвиток підприємства» є важли�
вою складовою підготовки фахівців у сфері
фінансів та економіки.

Навчально�методичний посібник «Потенціал
і розвиток підприємства» становить значний інте�
рес як з наукової, так і з практичної точки зору і,
на наш погляд, є суттєвим вкладом у вирішення
важливого завдання — розвитку теорії, методо�
логії оцінки потенціалу підприємства в Україні,
подальшого поліпшення трудового потенціалу.
Авторами вдало поєднано питання теорії і прак�
тики потенціалу підприємства, простежується
комплексність та системність у викладі матеріа�
лу, який здійснено у відповідності до навчальної
програми з курсу «Потенціал і розвиток підпри�
ємства». Використання ситуаційних вправ та зав�
дань, шляхом їх індивідуального виконання, є
важливим елементом в опануванні курсу з набут�
тя навичок і вмінь з майбутньої професії.

Навчально�методичний посібник «Потенці�
ал і розвиток підприємства» надає можливість
студентам на незначний період опинитись у ролі
спеціаліста, від рішень якого залежить дос�
товірність наведеної інформації в обліковому
процесі суб’єкта господарювання, такий підхід
сприяє закріпленню набутих знань, дозволяє
наблизити навчальний процес до реальної прак�
тичної діяльності з перевіркою готовності до са�
мостійної практичної роботи. Досягнення такої
мети відбувається на імітуванні ситуаційних зав�
дань із діяльності діючого підприємства.

Необхідно зауважити, що автори навчально�
методичного посібника впоралися з поставле�
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ним завданням. Викладений матеріал у рецен�
зованій науковій праці повинен послужити фор�
муванню власного світогляду майбутніх фахівців
з економіки в оцінці господарських процесів,
створити підґрунтя в розумінні закономірностей
потенціалу та розвитку на підприємствах. На�
вчально�методичний посібник дає змогу через
вирішення наведених ситуаційних завдань і
вправ сприймати потенціал підприємства з фор�
муванням і пошуком думки про знаходження і
відтворення нових методів і прийомів контролю
на підприємстві. Разом з тим категоріальний
аналіз такого підходу дозволяє дослідити його
концептуальний зміст, встановити його за�
лежність і новизну, теоретико�пізнавальну зна�
чимість та визначити певний внесок у процес
економічного пізнання дослідження потенцілу
підприємств, економічного базису вчень та ас�
пектів реалій сучасності.

Незначним зауваженням можна відмітити, що
необхідно було б більш розширено подати інфор�
мацію до виконання практичних завдань (звичай�
но, це обмежено кількістю навчальних годин кур�
су), оскільки реалії сьогодення диктують особли�
ву значимість контрольних процесів у суспільстві.

Рецензований навчально�методичний по�
сібник «Потенціал і розвиток підприємства» по�
винен посприяти як придбанню студентами
практичних навичок оволодіння знаннями з по�
тенціалу підприємства та техніки його проведен�
ня на суб’єктах господарювання, так і формуван�
ню власного світосприймання в пізнанні мето�
дології економічного контролю.

Вважаємо, що рецензований навчально�ме�
тодичний посібник «Потенціал і розвиток
підприємства» може бути виданий і рекомендо�
ваний у використанні при підготовці студентів
спеціальності «Економіка підприємства».

Т. Г. Логутова,
доктор економічних наук,

професор,
Приазовський державний технічний університет,

м. Маріуполь



198

АННОТАЦИИ
Антошкина Л. И. Новые тенденции на мировом

рынке интеллектуального труда. — С. 12.
Аннотация. Обозначены и проанализированы

современные процессы трансформирования ми�
рового рынка труда.

Ключевые слова: интеллектуальный труд, фи�
нансово�экономический кризис, мировой рынок,
рынок труда, мировая экономика.

Антошкин В. К. Международная система конQ
троля и противодействия коррупции. — С. 22.

Аннотация. Исследованы политика и прак�
тика контроля коррупционных схем в госуправ�
лении, финансах и бизнесе, а также механиз�
мы противодействия им, применяемые между�
народными организациями и регуляторами раз�
витых стран.

Ключевые слова: коррупция, антикоррупци�
онная политика, глобализация.

Бабарыка Е. В. Государственная поддержка
инновационной сферы: украинский и зарубежный
опыт. — С. 27.

Аннотация. В статье проведены исследования
отечественной государственной поддержки инно�
ваций и государственного регулирования инно�
вационных процессов в сравнении с зарубежным
опытом. Разработаны рекомендации относитель�
но государственной поддержки инновационной
деятельности в Украине.

Ключевые слова. Инновация, государствен�
ная политика, венчурный бизнес, интеллекту�
альная собственность, патенты, авторское пра�
во, технологии.

Белков А. И., Балашова М. В. Формирование
брендов как тенденции развития мирового угольноQ
го рынка в условиях глобализации. — С. 32.

Аннотация. Тенденции развития мирового
рынка угля, на котором в настоящее время про�
исходят значительные изменения, связаны с
трансформацией структуры рынка, перспектив�
ными объемами сбыта на отдельных региональ�
ных рынках и связанными с ними изменениями
основных игроков. Функции, выполняемые тор�
говыми марками на деловом рынке, сходны с по�
требительским рынком. Для потребителей на
угольном рынке особенно важны две функции
торговых марок: первая связана с гарантией ста�
бильного качества, а также технологической
ценностью конкретного угля, что, в свою оче�
редь, обеспечивает безопасность производства (в
том числе и экологическую), а вторая — со зна�
чением определенного бренда угля и репутации

компании�производителя для трейдеров и ко�
нечных потребителей.

Ключевые слова: мировой угольный рынок,
ценообразование на угольном рынке, экспорте�
ры угля, потребители угля, конкуренция на топ�
ливном рынке, бренд�менеджмент.

Бучакчийская Ю. А. Местные бюджеты как
финансовая база местного самоуправления. —
С. 157.

Аннотация. В статье рассмотрены теорети�
ческие аспекты формирования и использования
местных бюджетов. Определена их роль в сис�
теме финансового обеспечения органов местно�
го самоуправления, проанализирована структу�
ра доходов и расходов местных бюджетов, их ди�
намика за последние годы. Предложено соб�
ственное видение подходов к сбалансированию
доходов и расходов местных бюджетов.

Ключевые слова: местные бюджеты, доходы
местного бюджета, местные налоги и сборы, меж�
бюджетные отношения.

Вареник О. Ф. Усовершенствование системы
материального стимулирования труда персонала
предприятия. — С. 98.

Аннотация. В статье рассмотрена система сти�
мулирования труда персонала предприятия, ее со�
ставляющие. Определены пути совершенствова�
ния системы материального стимулирования тру�
да персонала.

Ключевые слова: персонал предприятия,
система стимулирования труда, материальное
стимулирование труда, нематериальное стиму�
лирование труда, заработная плата, социальные
выплаты.

Геориева А. И. Развитие бухгалтерского учета
в условиях глобализации. — С. 184.

Аннотация. Статья раскрывает проблемы раз�
вития бухгалтерского учета в условиях междуна�
родной стандартизации.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, глоба�
лизация, международные стандарты учета.

Горячая О. Л. Стратегия инновационного разQ
вития производственного потенциала промышленQ
ных предприятий. — С. 103.

Аннотация. Статья посвящена проблеме по�
строения стратегии инновационного развития
производственного потенциала промышленных
предприятий.

Ключевые слова: инновационное развитие,
производственный потенциал, новые технологии,
ресурсосбережение.
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Иваненко О. В., Фоменко А. А. Модели и меQ
тоды управления запасами на предприятии в услоQ
виях неопределенности. — С. 108.

Аннотация. В статье рассмотрены модели и
методы управления запасами на предприятии,
обоснован выбор модели с фиксированной пе�
риодичностью заказа.

Ключевые слова: модели управления запаса�
ми, запас, логистика, оптимизация.

Иванова И. С. Тенденции формирования интелQ
лектуального капитала Украины. — С. 57.

Аннотация. В статье освещены современные
параметры интеллектуального капитала Украины
и проведен анализ динамики его формирования.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал,
формирования, тенденции, параметры, интеллекту�
альная собственность, интеллектуальный продукт.

Исаева Т. Н. Оценка эффективности инвестиQ
ционных проектов в условиях неопределенности при
помощи нечеткоQмножественной модели. — С. 112.

Аннотация. Публикация посвящена анализу
и особенностям применения нечетко�множе�
ственной модели в инвестиционном проектиро�
вании. Рассмотренная в статье модель позволяет
получить общую оценку эффективности инвес�
тиционного проекта в случае «размытых» данных.

Ключевые слова: инвестиции, инвестицион�
ный проект, инвестиционное решение, условия
неопределенности и риска, принятие решения.

Клименко А. А. Современное экологическое соQ
стояние земельных ресурсов и первоочередные заQ
дачи по их воспроизведению. — С. 63.

Аннотация. Интенсивность разрушения и
деградации почв, состояние которых определяет
не только эффективность агропромышленного
комплекса, здоровье окружающей среды в целом,
но и уровень национальной безопасности и эко�
номической независимости страны, ускоренно
растет. Восстановление села, развитие аграрного
производства, сохранение земли как общенарод�
ной собственности — это гарантия существова�
ния и перспектив Украины.

Ключевые слова: деградация, эрозия, эро�
дированность, мелиорация, модернизация,
окультуривание, реформа, плодородие, сево�
оборот, технология.

Княженко И. И. Агропродовольственная фунQ
кция государства в системе регулирования социальQ
ноQэкономических процессов. — С. 67.

Аннотация. В соответствии с государствен�
ной регуляторной политикой впервые опреде�
лена агропродовольственная функция государ�
ства и экономико�правовой механизм ее реали�
зации в системе регулирования социально�эко�
номических процессов.

Ключевые слова: государство, экономика, аг�
ропродовольственная сфера, политика, функция,
экономико�правовой механизм, регулирование.

Коленченко Л. П. Инфраструктура рынка поQ
требительских товаров: тенденции и перспективы
развития. — С. 74.

Аннотация. В статье исследовано понятие
инфраструктуры рынка потребительских товаров,
раскрыта сущность ее формирования и развития,
обозначены принципы и факторы, которые по�
влияли на соответствующий процесс, выделены
основные направления ее развития.

Ключевые слова: рынок, потребительский
рынок, инфраструктура рынка, инфраструктура
рынка потребительских товаров.

Комарова И. В. Финансовое обеспечение агQ
рарного сектора Украины за счет бюджетных
средств. — С. 161.

Аннотация. Исследована доля затрат на аг�
рарный сектор в ВВП и бюджетах страны. Вы�
явлены соотношения между прямыми и непря�
мыми видами поддержки, а также главные тен�
денции, сложившиеся в государственном фи�
нансировании отрасли.

Ключевые слова: государственное финанси�
рование аграрного сектора, прямая поддержка,
непрямая поддержка, бюджетные расходы на
сельское хозяйство.

Кондратьева Т. А. Методология прогнозироваQ
ния объёмов продаж предприятий курортноQрекреQ
ационной индустрии. — С. 116.

Аннотация. В статье разработан прогноз раз�
личными моделями прогнозирования продаж
номеров гостиницы «Евро» и избран самый оп�
тимальный вариант.

Ключевые слова: гостиница, прогнозирова�
ние, тренд, индекс сезонности, линейная модель,
степенная модель, экспоненциальная модель,
логарифмическая модель.

Лепёхина Е. В. Управление предприятиями
машиностроительной отрасли с использованием
прогрессивных технологий. — С. 119.

Аннотация. В статье рассмотрено применение
стратегического планирования и стратегическо�
го управления. Исследовано внедрение прогрес�
сивных технологических процессов на конкрет�
ном предприятии. Выведена динамика данных
процессов на промышленных предприятиях по
городам и по видам экономической деятельнос�
ти Херсонской области.

Ключевые слова: ресурсы, стратегическое
планирование, стратегическое управление, коор�
динация стратегий, эффект синергии, рациональ�
ное использование фондов, эффективность, при�
быльность предприятий, конкурентоспособность.

Марченко В. М. Эффективность инновационQ
ной деятельности машиностроительных предприяQ
тий. — С. 124.

Аннотация. В статье приведены основные
направления повышения эффективности инно�
вационной деятельности машиностроительных
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предприятий в современных рыночных услови�
ях. Предложено к использованию программу�таб�
лицу, с назначением ответственных за операции
разработки и внедрения инноваций, что позво�
лит повысить эффективность каждой стадии ин�
новационной деятельности.

Ключевые слова: инновационная деятель�
ность, инновации, эффективность, стадии инно�
вационного процесса, ноу�хау, стратегическое
планирование, машиностроение.

Межеевски Д. МеждународноQправовые аспекQ
ты реагирования на предотвращение террористичесQ
ких актов. — С. 36.

Аннотация. Статья носит характер историчес�
ки�правового исследования. В своей статье автор
представил обзор процессов формирования анти�
террористического права от Гаагской конвенции
1907 года до современных правовых международ�
ных урегулирований. Особому анализу были под�
даны акты международного права, создаваемые в
последнее двадцатилетие в рамках Европейского
Союза, Организации Безопасности и Сотрудниче�
ства в Европе и Организации Объединённых На�
ций. Автор обращает внимание на то, что только
решительные и согласованные действия по про�
филактике и по созданию актов международного
права, направленные на борьбу с международным
терроризмом, могут существенным образом про�
тиводействовать этому явлению.

Ключевые слова: терроризм, террористичес�
кие акты, акты международного права по предот�
вращению терроризма.

Межеевски Д. Экономические условия обеспеQ
чения глобальной безопасности. — С. 44.

Аннотация. Статья посвящена системному
исследованию влияния современных экономичес�
ких процессов на обеспечение глобальной безо�
пасности. В первой части статьи охарактеризова�
но развитие процессов глобализации в следующих
аспектах: экономическом, политическом и куль�
турном. Автор считает, что эти процессы генери�
руют как существенные вызовы, так и угрозы для
современной системы мировой безопасности. Вто�
рая часть статьи посвящена исследованию эконо�
мических условий обеспечения безопасности.

Ключевые слова: глобальная безопасность,
глобализация, экономический процесс, экономи�
ческий кризис.

Олейник Т. И. Внутренние факторы капиталиQ
зации процессов восстановления основных средств
аграрного производства. — С. 129.

Аннотация. В статье рассмотренны актуаль�
ные проблемы процессов внутренней капитали�
зации аграрного сектора Украины, которая име�
ет воспроизводительную функцию основных
средств сельскохозяйственного производства.

Ключевые слова: капитал, капитализация,
основные средства, прибыль, амортизация, инве�
стиции, управление.

Олексенко М. В. Депозитная политика комQ
мерческих банков Украины на современном этаQ
пе. — С. 166.

Аннотация. В статье рассматриваются совре�
менные тенденции и проблемы депозитной по�
литики коммерческих банков Украины в услови�
ях трансформации рынка и вызовов финансово�
го кризиса. Выясненно место и роль депозитной
политики коммерческого банка в обеспечении
эффективности банковской системы, ее связь со
стабильностью кредитного рынка в отечествен�
ной економике.

Ключевые слова: проблемы депозитной поли�
тики, банковская деятельность.

Попова Н. А. НаучноQтеоретические основы
управления инновационным развитием на предприQ
ятии. — С. 133.

Аннотация. В статье рассматриваются основ�
ные вопросы теории инноваций, в частности по�
нятия инновации и инновационного процесса,
инновационного потенциала, классификация
стратегий инновационного развития предприятий.

Ключевые слова: инновации, инновационный
процесс, инновационные стратегии, инноваци�
онный потенциал предприятия.

Прохорова О. С. Торговые скидки и особенноQ
сти отражения их в учете. — С. 187.

Аннотация. В данной публикации рассматри�
ваются виды торговых скидок и порядок отраже�
ния операций по предоставлению скидок в бух�
галтерском учете.

Ключевые слова: торговля, отпускная цена,
товары, розничная торговля, торговые скидки,
поставщики, сбыт.

Руда Р. В. Сбалансированная система оценки
финансового потенциала предприятия. — С. 170.

Аннотация. В статье анализируются существу�
ющие подходы к оценке и диагностике финан�
сового потенциала предприятия (ФПП) на осно�
ве сущности сбалансированной системы показа�
телей (ССП). Автором определены основные
факторы, которые влияют на формирование по�
казателей эффективности относительно оценки
финансового потенциала предприятия.

Ключевые слова: ключевые элементы страте�
гии предприятия, критерии эффективности рабо�
ты предприятия, финансовое измерение и его
элементы в системе оценки финансового потен�
циала предприятия.

Рунчева А. С. Методические принципы эконоQ
мической оценки эффективности функционироваQ
ния отрасли зернопроизводства. — С. 78.

Аннотация. В статье предоставлено обоснова�
ние научных принципов и разработка практичес�
ких рекомендаций относительно усовершенство�
вания формирования конкурентоспособности и
повышения эффективности функционирования
зернопроизводства.
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Ключевые слова: субъекты зернопроизвод�
ства, зернопереработка, производственно�сбыто�
вая деятельность, бюджетные ссуды.

Рунчева Н. В. Внедрение инноваций в бухгалQ
терском учете. — С. 191.

Аннотация. Статья раскрывает перспективы
внедрения новых информационных технологий,
которые базируются на современных програм�
мных продуктах.

Ключевые слова: управленческий учет, инно�
вации, новейшие технологии, программные про�
дукты, управленческие решения.

Семененко К. Ю., Скригун Н. П., ЦымбаQ
люк Л. Г. Методы ценового стимулирования сбыта
и условия их использования. — С. 137.

Аннотация. Проведен анализ существующих
методов ценового стимулирования сбыта в сфе�
ре обращения в европейских странах. Доказана
возможность применения отдельных методов в
зависимости от тактической цели предприятия.

Ключевые слова: ценовое стимулирование,
прямое снижение цен, отсроченные возможнос�
ти, купонаж.

Семьян О. В. Интеллектуализация человечесQ
кого капитала предприятия. — С. 141.

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические
основы тенденций интеллектуализации человеческо�
го капитала. Проведен анализ уровня интеллектуа�
лизации человеческого капитала предприятия. Пред�
ложены направления повышения интеллектуализа�
ции человеческого капитала предприятия.

Ключевые слова: интеллектуализация, интел�
лектуальный капитал, человеческий капитал,
образование, знания, управление знаниями, ин�
теллектуализация человеческого капитала.

Соловьев В. И. Индекс инфляции как основной
показатель уровня денежноQкредитной безопасносQ
ти стран постсоветсткого пространства. — С. 173.

Аннотация. В данной статье раскрывается
сущность инфляционных процессов в контексте
их влияния на финансовую безопасность стран
постсоветского пространства. Исследованы ин�
дикативные значения инфляционных процессов
на фоне изменения уровня денежно�кредитной
безопасности стран СНГ.

Ключевые слова: инфляция, индекс инфля�
ции, денежно�кредитная безопасность, финан�
совая безопасность государства, курс нацио�
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Соловьев Д. И. Совершенствование терминолоQ
гии теоретического обеспечения функционирования
туристической сферы. — С. 82.

Аннотация. В статье рассмотрены трактовки
понятия «туризм», «внутренний туризм», «госу�
дарственное регулирование туристической сфе�
ры», рассмотрены принципиальные отличия
между понятиями «туристическая отрасль», «ту�

ристическая индустрия», «туристический бизнес»
и сформулировано на их основе понятие «тури�
стическая сфера».
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Степанова В. А. Современное состояние и перQ
спективы последующего развития банковской сисQ
темы Украины. — С. 177.

Аннотация. Исследованы особенности разви�
тия банковской системы Украины в период фи�
нансово�экономического кризиса. Проанализи�
ровано современное состояние банковской сис�
темы Украины в условиях глобализационных
процессов. Выявлены основные факторы влия�
ния на развитие банковской системы Украины.

Ключевые слова: банковская система Украи�
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Тарлопов И. О. Несоответствие национальных
интересов и общественных потребностей нациоQ
нальной экономики Украины. — С. 51.

Аннотация. Исследована динамика внешне�
экономической деятельности национальной эко�
номики Украины. Выявлено несоответствие на�
циональных интересов и общественных потреб�
ностей в экспортно�импортной деятельности на�
шей страны. Проведен содержательно�этимоло�
гический анализ двух вышеуказанных категорий.
Обоснована необходимость усовершенствования
модели их согласования.

Ключевые слова: экспорт, импорт, интересы,
потребности, полезность, нация, индивидуум,
стратегия, тактика.

Татьянич Л. С. Аспекты реформирования и
развитие форм собственности в аграрном секторе
экономики. — С. 88.

Аннотация. Рассмотрены проблемы частной
собственности как основного фактора рыночной
системы хозяйствования, освещены вопросы ре�
формирования сельского хозяйства и обобщения
опыта формирования собственности в сельском
хозяйстве Украины.

Ключевые слова: собственность, формы соб�
ственности, частная собственность, сельское хо�
зяйство.

Титова Н. В., Матвеев И. Н. Особенности
построения и внедрение единого информационного
пространства университета. — С. 146.

Аннотация. В данной статье рассматриваются
особенности разработки и внедрения единого
информационного пространства университета,
построенного на архитектуре Клиент — Сервер.
Были определены требования к оборудованию
компьютерной сети и программному обеспечению.

Ключевые слова: базы данных, автоматизиро�
ванное рабочее место, программное обеспечение,
единое информационное пространство.
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Трикоз И. В. Оценка социальноQэкономическоQ
го состояния сферы здравоохранения. — С. 93.

Аннотация. В статье осуществлено исследова�
ние социально�экономических показателей, кото�
рые характеризуют состояние охраны здоровья.
Проведён анализ заболеваемости населения и обес�
печенности его медицинским обслуживанием, оце�
нена экономическая ситуация в отрасли, предло�
жен комплекс мероприятий по улучшению функ�
ционирования сферы охраны здоровья в Украине.

Ключевые слова: социально�экономическое
состояние, сфера здравоохранения.

Харченко Н. В. Методика оценки эффективноQ
сти дивидендной политики. — С. 181.

Аннотация. Исследована методика оценки
эффективности дивидендной политики. Обо�

снованы показатели прибыльности корпоратив�
ных прав. Проведен анализ дивидендной поли�
тики украинских акционерных обществ.

Ключевые слова: дивидендная политика, эф�
фективность дивидендной политики, выплата
дивидендов.

Шило К. М. Структура трудового потенциала
Украины. — С. 150.

Аннотация. В статье освещены различные
подходы к компонентной структуре трудового
потенциала и обобщены основные группы мето�
дов изучения данной проблемы.

Ключевые слова: трудовой потенциал,
структура трудового потенциала, компонент�
ная структура, методы исследования, коэффи�
циенты.
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викладач кафедри фінансів і кредиту Бердянсь�
кого університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.
Свободи, 117�А.

Наукові інтереси: проблеми та перспективи
розвитку інвестиційної діяльності в Україні.

Тарлопов Ігор Олегович, завідувач кафедри мар�
кетингу Бердянського університету менеджменту
і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.
Свободи, 117�А.

Наукові інтереси: використання засобів
міжнародного маркетингу у зовнішньоекономіч�
ній діяльності України.

Татьянич Лідія Сергіївна, старший викладач
кафедри економіки підприємств Бердянського
університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.
Свободи, 117�А.

Наукові інтереси: державні фінанси та фінан�
си підприємств.

Тітова Наталя Володимирівна, доцент кафед�
ри інформаційних систем і технологій Бердянсь�
кого університету менеджменту і бізнесу, канди�
дат технічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.
Свободи, 117�А.

Наукові інтереси: математичне моделюван�
ня, електротехніка, інформаційні технології в
економіці.

Трикоз Ірина Володимирівна, старший викла�
дач кафедри менеджменту організацій Бердянсь�
кого університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.
Свободи, 117�А.

Наукові інтереси: стратегія інноваційного
розвитку ринку медичних послуг, інтелектуаль�
ний капітал.

Фоменко Анастасія Олексіївна, асистент ка�
федри інформаційних систем і технологій Бер�
дянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.
Свободи, 117�А.

Наукові інтереси: оцінка ризику програмних
проектів, веб�розробка, бази даних, геоінфор�
маційні системи і технології.

Харченко Наталія Вікторівна, доцент ка�
федри фінансів і кредиту Полтавської держав�
ної аграрної академії, кандидат економічних
наук, доцент.

36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3.
Наукові інтереси: управління дивідендною

політикою акціонерних підприємств.

Цимбалюк Людмила Георгіївна, доцент кафед�
ри маркетингу Національного університету хар�
чових технологій, кандидат економічних наук,
доцент.

01033, м. Київ, вул. Володимирська, 68.
Наукові інтереси: управління собівартістю.

Шило Катерина Михайлівна, асистент кафед�
ри менеджменту організацій Бердянського уні�
верситету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.
Свободи, 117�А.

Наукові інтереси: управління інноваційною
діяльністю, розвиток людського капіталу.
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Аспірантура

У Бердянському університеті менеджменту і бізнесу
відкрито аспірантуру зі спеціальностей:

08.00.04 — Економіка та управління підприємствами (за видами економічної
діяльності);

08.00.05 — Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;

08.00.07 — Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
08.00.11 — Економіко�математичне моделювання

з відривом та без відриву від виробництва.

До аспірантури приймаються особи, що мають вищу освіту і кваліфікацію
спеціаліста або магістра.

Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора наступні документи:

• заяву,
• особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою,
• автобіографію,
• копію диплома про вищу освіту,
• медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086!О,
• посвідчення про складені кандидатські іспити,
• список опублікованих наукових праць і винаходів або реферат з

обраної наукової спеціальності та складають конкурсні вступні
іспити: зі спеціальності, філософії та іноземної мови.

Паспорт, диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто.

Прийом документів до 15 вересня 2011 р.

Документи подавати або надсилати за адресою:

• Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, буд. 117!А, к. 309,
відділ аспірантури.

• Довідки за телефоном (06153) 6�48�57.
• Додаткову інформацію можна отримати на сайті:

http://bumib.edu.ua/.

Спеціалізована вчена рада
У Бердянському університеті менеджменту і бізнесу функціонує спеціалізо!

вана вчена рада К 18.143.01, яка має право приймати до розгляду та проводити
захисти дисертацій на присвоєння наукового ступеня кандидата економічних
наук за спеціальностями:

08.00.03 — «Економіка та управління національним господарством»,

08.00.04 — «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної
діяльності)».

• Довідки за телефоном: (06153) 64!9!45;

• Додаткову інформацію можна отримати на сайті: http://bumib.edu.ua/.


