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СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ 
ВІДНОСИНИ

© І. О. Тарлопов, 2012

УДК 339.9:477 І. О. Тарлопов

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ АНТИЧНОГО СВІТУ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? 
(ЧАСТИНА ІI)

Анотація. Досліджена еволюція глобалізаційних процесів античного світу. Визначено джерело їх ви-

никнення та специфіка. Виявлені причини, які активізували процес створення глобальної економіки та їі 

подальший розвиток. Доведена необхідність здійснення подальших досліджень цього напрямку.

Ключові слова: розвиток економічних та політичних зв’язків, глобалізм, держава Агамемнона, старо-

давня Греція, військово-політична експансія, війна між країнами Античної Греції, класична цивілізація.

Summary. The evolution of global processes of the ancient world is searched. The source of their origin and speci-

ficity is identified. The reasons that have intensified the process of creating a global economy and its further develop-

ment were clarified. The expediency of further research in this area was proved.

Key words: development of economic and political links, globalizm, Agamemnon state, Ancient Greece, military 

and political expansion, ancient wаr between Greece states, classic civilization.

Постановка проблеми. Загальновизнаним є 

нормативне значення античної цивілізації у по-

дальшому розвитку Європи та Нового Світу. Краї-

ни, що розміщені на цих континентах, отримали 

неперевершені зразки політичних структур, ідео-

логічних доктрин та культурних звершень. Отже, 

цілком природнім залишається нескінченне звер-

нення до прикладу античності та незаперечним 

є дослідження античного досвіду і в наш час. Од-

нією з актуальних тем, навіяною бурхливими по-

діями сучасного світу, стає глобалізація, а природ-

нім бажанням — знайти відповідний прототип в 

античному світі. Всім добре відомо, які суперечки 

виникають навколо цієї проблеми та ті полярні 

реакції, що постають під час обговорення отрима-

них результатів — від захопленого й безмовчазного 

сприйняття до настільки ж категоричних запере-

чень. Але, незважаючи на це, тема глобалізації зна-

ходить своє відображення в античній історії й тому 

залишається досить актуальною як у прикладному 

відношенні, так і продуктивною в теоретичному 

плані. Слід відзначити, що значною зацікавленіс-

тю, з наукової точки зору, відзначаються не тільки 

глобалізаційні тенденції цього періоду, а й їх ідео-

логічна спрямованість, визначення в політичних 

теоріях стародавнього світу й сучасності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На-

уковий світ вже давно насичений чисельними 

дискусіями науковців і фахівців-практиків щодо 

визначення природи походження цього явища. 

Серед науковців, які здійснюють дослідження 

даної проблематики, слід виділити праці таких 

вітчизняних вчених: О. Азарян, В. Андрійчу-

ка, О. Білоруса, В. Будкіна, І. Бураковського, 

О. Власюка, А. Гальчинського, В. Гейця, Б. Губ-

ського, М. Дудченка, Г. Климка, А. Кредісо-

ва, Д. Лук’яненка, Ю. Макагона, О. Мозгово-

го, В. Новицького, Є. Панченка, Т. Панфілова, 

Ю. Пахомова, А. Поручника, В. Рокочі, А. Румян-

цева, В. Сіденка, С. Сіденко, С. Соколенка, А. Фі-

ліпенка, Т. Циганкової, І. Школи, О. Шниркова 

та багатьох інших. Проте окремі аспекти цієї про-

блематики досліджувалися без особливого акцен-

ту на явища глобалізму.

Метою статті є дослідження глобалізацій-

них процесів античного періоду як універсальної 

складової західно-європейських моделей світу із 

врахуванням історичної обмеженості античної 

цивілізації.

Виклад основного матеріалу. Наприкінці ІІІ 

тисячолітття до н. е. з півночі, з-за Дунаю на те-

риторію південної Греції прийшли племена ахей-

ців, які й заснували місто — фортецю Мікени. 

Історії не відомо, хто обрав їі місцерозташуван-

ня, але цей замок поєднав два горних перевали і 

перекрив єдину дорогу, що проходила між ними. 

Таким чином, Мікени отримали право контролю 

на проходження цього штучного кордону і поча-

ли отримувати за це значні доходи. Ахейці були 

досить войовничим народом, який досить час-

то здійснював піратські експедиції не тільки до 

Азійського узбережжя. Саме так на його території 

з’явилися азійські рабині. В будинках заможних 

громадян були гастрономічні прянощі — «імбир-

на трава» з Сірії, тмін з Єгипту, кунжут із Месопо-

тамії та Кіпру. Крім цього, також були фарбовані 

тканини з Ханаану. Всі шляхи й мости цього міста 

є досить унікальними для свого часу, в ньому іс-

нувала також і система дренажу [6]. Аналізуючи їх 

розміщення в просторі, слід зробити висновок про 

існування значної централізації влади в Мікенах і 

зв’язок цього міста з іншими містами-державами 

Аргоської рівнини — Аргосом, Тірінфом, Мідією 

та Просимною. У найвищій точці цього осеред-
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ку була розміщена вартова вишка, яка одночасно 

була й маяком. Тобто Мікени контролювали не 

тільки сушу, а й морські простори, встановлюючи 

свої правила їх проходження. Вражало й зовнішнє 

оформлення цього міста. Мікени були огорожені 

могутніми мурами, а вхідні ворота зверху при-

крашені кам’яними фігурами двох левів, які спи-

ралися лапами на колони. Всередині знаходився 

царський палац і будинки громадян [4].

Англійському вченому М. Вептрису вдалося 

розшифрувати таблички пільського та кноського 

архівів, знайдених раніше під час розкопок [13]. Їх 

зміст відображає соціально-політичний устрій дер-

жав Мікенської епохи та характеризує їх економіку. 

Країну очолював цар. Серед правлячої еліти він за-

ймав найвище становище, наділявся особливими 

правами й привілеями. Мав власну земельну ділян-

ку (теменос), яка за розміром перевищувала втричі 

інші, значну кількість слуг, серед яких виділяють 

«царського сукновала», «царського зброяра» тощо. 

Серед чиновників вищого рангу найближчим був 

«військокомандуючий», в обов’язки якого входи-

ло командування збройними силами. Найближче 

оточення царя також складали: жерці головних 

храмів країни, найвище військове командування, 

особливе місце серед яких займали командири за-

гонів бойових колесниць. Землероби й ремісники 

участі в управлінні країною не приймали.

Функціонування господарства царського па-

лацу забезпечували спеціально створені для цьо-

го загони робітників. Їх склад був зафіксований 

в окремих списках, де вказувалась кількість рабів 

жіночої й чоловічої статі, їх професії, місце праці та 

розмір пайка, який вони отримують. Чисельність 

таких загонів складала від 100 до 1300 осіб. Існува-

ли й окремі загони із жінок та чоловіків — рабів. 

Їх чисельність була до 10 осіб і згадують про них 

досить рідко. Окремо виділяють «бож’їх рабів» — 

служителів храму, які отримували землю від інших 

громадян і заступниками яких була храмова адмі-

ністрація. Серед ремісників домінували професії: 

ковалів, мулярів, кравців, теслярів, зброярів, юве-

лерів і парфюмерів. За свою працю вони отримува-

ли пайок з ячменя та інших продуктів. Всі ремісни-

ки розподілялися на дві категорії.

Перша категорія була на державній службі і 

працювала у царському палаці. Друга — вільні 

громадяни, які мали свою справу і знаходились 

у ньому тимчасово. До особливої категорії відно-

силися ковалі. Мешкаючи на території держави, 

вони постійно знаходилися під наглядом адміні-

страції. Метал для виконання заказів вони отри-

мували з казни палацу. Окреме місце в управлінні 

державою відводилось канцелярії. Крім писарів, 

до їі штату належала значна кількість чиновни-

ків, які були розпорядниками всіх робіт та суворо 

контролювали сплату податків у вигляді металу, 

золота, бронзи та сільськогосподарської продук-

ції. Закінчували склад службовців палацу глаша-

таї, кур’єри, інспектори й ревізори. Окремо велись 

«бухгалтерські» записи, в яких були відзначені 

всі результати праці. З нечисельних записів відо-

мо, що домінувала державна власність на засоби 

виробництва, приватній відводилося незначне 

місце. Усі стратегічні галузі були монополізовані 

державою. Незважаючи на високій рівень бюро-

кратії, апарат управління ефективно виконував 

свої функції. Таким чином, господарство держави 

ахейської епохи було могутньою розгалуженою 

економічною системою, яку успішно контролю-

вала адміністрація царського палацу. В більшості 

випадків використовувалася рабська праця, але в 

цілому рабство відзначалося низьким рівнем роз-

витку. Порівнюючи економіку Ахейської Греції з 

іншими моделями того часу, слід відзначити, що ії 

тип наближається до близькосхідного.

Вражає своєю розкішністю і царський па-

лац. Його прикрашали червоним, зеленим і білим 

мармуром. Археологічні знахідки свідчать, що 

червоний та зелений мармур добували у Кіпріано-

ні на півдні півострова Маті на Пелопоннесі [7]. 

Тобто Мікенський цар перевозив мармур з Мані 

в Арголоїду — це 125 миль морем, а потім 10 миль 

сушою. Це свідчить про відповідний технічний 

рівень розвитку цього міста та його мешканців. 

Виявлені археологами матеріали свідчать про роз-

міщення на території мікенської Греції диплома-

тичних установ інших країн [2]. Так, були знайде-

ні архіви єгипетського посольства, що датуються 

1380 р. до н. е. З цього видно, що це місто на той 

час було розвиненою цивілізованою державою. 

Отже, Мікени XІІІ ст. до н. е. мали всі ознаки ім-

перського міста, воно не тільки вдало контролю-

вало море і сушу, встановлювало свої «правила 

гри», а й продовжувало цивілізовано розвиватися, 

глобалізуючи таким чином навколо себе оточу-

ючий світ. До його складу могли входити й інші 

міста, яким було притаманне виконання певних 

функцій: Тіринф був портом, Аргос — головним 

ринком на рівнині, Навплія — розвиненим ку-

рортним містом тощо. Крім виконання функцій, 

ці міста мали і свій статус, який визначав юридич-

ні відносини з центром, і розраховували на його 

захист під час війни. Такі припущення підтвер-

джує легенда, згідно з якою Фіви й Орхомен були 

запеклими ворогами. Останній захищав себе і свої 

ірригаційні споруди на озері Копаїда ланцюгом 

фортець, найголовніша з яких розташовувалася 

у Гле. Фіви також мали фортифіковані споруди. 

Але Орхомен не зміг їм протистояти, був розгра-

бований, розбитий та поневічений, але військо із 

сусіднього Аргосу спалило Фіви [1].

Твори тогочасного епосу підтверджують, що 

три покоління Артридів у Мікенах виконували 

роль «старшого брата» в Південній Греції, були 

наймогутнішою династією і фактично здійснюва-
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ли управління цим регіоном. Враховуючи вище-

зазначене та економічний розвиток Мікенського 

царства, слід зробити висновок, що правителі того 

часу надавали військову допомогу, наймали од-

них і тих самих метців, пропагували однакові ідеї 

розвитку, а навколишні міста-держави визнавали 

перевагу Мікейського царства. Таким чином, вже 

в той час почали активізуватися глобалізаційні 

процеси античного світу. Враховуючи археологіч-

ні знахідки й здобутки фахівців-істориків (вироб-

ництво продуктів харчування і кількість земель, 

що оброблялися), чисельність населення в Міке-

нах складала 180 тис. осіб, Медії — 70 тис. осіб, 

Теринфі — 90 тис. осіб та 60 тис. осіб — в Аргосі 

[9]. Для забезпечення соціального спокою такого 

населення, лояльності друзів і перемоги над воро-

гами Агамемнону була потрібна добре озброєна 

армія, тобто військове мистецтво повинно було 

знаходитися в авангарді усіх видів діяльності. Лі-

тописи свідчать, що літні військові збори прово-

дились щорічно, а декілька сотен важкоозброєних 

бійців вже складали велику армію. Розшифровані 

тексти знайдених табличок згадують про 400 греб-

ців, 700 сухопутних вояків та 2000 резерву добре 

озброєних та загартованих бійців. Гомер у своїх 

творах Агамемнона та інших імператорів того часу 

називає «грабіжниками міст», які руйнують їх з 

метою отримання скарбів, золота, срібла, зброї, 

жінок і збільшення кількості рабів [14].

Першою колективною військово-політич-

ною експансією царства Ахейського був похід 

на Трою. Це та сама Троянська війна, яку Гомер 

оспівує в поемі «Іліада». Якщо вірити Гомеру, то в 

поході на Трою приймали участь майже всі облас-

ті ахейської Греції. Головнокомандувачем всього 

війська був обраний мікенський цар Агамемнон. 

Після довгої осади це місто було розбите та зни-

щене. В історії античного світу вже достатньо ска-

зано про «Троянського коня». «Не хоробрістю, а 

хитрістю була взята Троя», — пише Гомер у своїй 

поемі. Трагічна доля очікувала Агамемнона: після 

повернення на Батьківщину був зраджений дру-

жиною та нею і вбитий. Розкопки на північно-

східній частині Малої Азії, неподалік від пролива 

Дарданелли (місце, де знаходилась Троя), вияви-

ли поселення, що знаходилось на цьому місці та 

було зруйновано після довгої облоги приблизно в 

середині ХІІІ ст. до н. е. У ХІV ст. до н. е. багато-

чисельні ахейські поселення почали з’являтися 

на західному й південному узбережжі Малої Азії. 

Також їх присутність була зафіксована на остро-

вах Родос та Кіпр на сіро-фінікійскому узбережжі 

Середньоземного моря, а ще у ХV ст. до н. е. ахійці 

колонізували острів Крит, перетворивши його на 

плацдарм для просування своїх інтересів на схід 

та південь. Вдало поєднуючи піратство з торгів-

лею, у досить короткий період часу цей етнос стає 

впливовою політичною силою та створює держа-

ву Аххіява. За своєю могутністю вона складала 

конкуренцію таким могутнім державам того часу, 

як Єгипет, Вавілон, Асирія, встановила диплома-

тичні відносини з хетськими царями.

Кінець ХІІІ ст. до н. е. для мікенського цар-

ства видався дуже неспокійним. У цей період 

мешканці міст почали відтворювати старі й зво-

дити нові укріплення. Міцною стіною була пе-

рекрита єдина дорога, що пов’язувала Середню 

Грецію з Пелопеннесом. Із певним припущенням 

слід зробити висновок, що ахійці очікували з пів-

ночі якоїсь небезпеки та прагнули закрити від 

неї південь Балканського півострова. Її джерелом 

могли бути племена варварів, які мешкали на пів-

ночі та північному сході Балканського півострова. 

Їх мешканці відзначалися більш низьким рівнем 

розвитку та родинним устроєм. За невідомих при-

чин у кінці ХІІІ ст. до н. е. всі мешканці північ-

нобалканського регіону перейшли до наступу й 

почали громити всі області Середньої Греції, Пе-

лопеннесу та Малої Азії, залишаючи після себе 

самі руїни. Постраждало й господарство мікен-

ських поселень. Різке скорочення населення при-

звело до збитків у торгівлі та занепаду ремесла. 

Таким чином, на межі XIII–XII ст. до н. е. мікен-

ський світ зазнав страшних потрясінь, які оста-

точно зруйнували всю відтворювальну структуру 

ахейської цивілізації і сприяли розпаду могутніх 

мікенських держав на окремі міста, які пізніше 

були зовсім зруйновані північними племенами.

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Узагальнюючи все вищезазначене, констатуємо, 

що активний розвиток одних і підкорення інших 

сприяло розвитку ахейської цивілізації, залишаю-

чи інші країни на узбіччі історичного розвитку. Такі 

тенденціїї притаманні й сучасному світу, тобто гло-

балізаційні процеси існували як в античному світі, 

так і в сучасному. Яскравим прикладом ранньої гло-

балізації античного світу є держава Агамемнона в 

мікенській Греції. З розвитком економічних та полі-

тичних зв’язків на засадах етнічної єдності в ній по-

чали набувати обертів об’єднувальні тенденції, що 

відповідає сучасному підходу до визначення таких 

понять, як глобалізм та глобалізація світу.

Література

1. Аверинцев С. С. Древние цивилизации / 

С. С. Аверинцев, В. П. Алексеев, В. Г. Ардзин-

ба. — М. : Мысль, 1989. — С. 395–397.

2. Андреев Ю. В. От Евразии к Европе: Крит 

и Эгейский мир в эпоху бронзы и раннего желе-

за (III — нач. I тыс. до н. э.) / Ю. В. Андреев. — 

СПб. : Дмитрий Буланин, 2002. — С. 14–16.

3. Андреев Ю. В. Поэзия мифа и проза исто-

рии / Ю. В. Андреев. — Л. : Лениздат, 1990. — 221 с.

4. Андреев Ю. В. Раннегреческий полис (го-

меровский период) : избранные статьи / Ю. В. Ан-

дреев. — СПб. : Гуманитарная акад., 2003. — 445 с.



Світове господарство і міжнародні економічні відносини

15

5. Античная Греция: Проблемы развития по-

лиса / [отв. ред. Е. С. Голубцова]. — М. : Ладомир, 

1983. — Т. 1. — С. 10–12.

6. Бартонек А. Златообильные Микены / 

А. Бартонек ; [пер. с чеш. О. П. Цыбенко]. — М. : 

Наука, 1991. — С. 5–8.

7. Бенгтсон Г. Правители эпохи эллинизма / 

Г. Бенгтсон. — М. : Мысль, 1982. — С. 125–127.

8. Блаватская Т. В. Черты истории государ-

ственности Эллады / Т. В. Блаватская. — СПб. : 

Алетейя, 2003. — 407 с.

9. Блеген К. Троя и троянцы: Боги и герои го-

рода-призрака / К. Блеген ; [пер. с англ. О. И. Ми-

ловой]. — М. : Центрполиграф, 2002. — С. 15–17.

10. Борухович В. Г. Вечное искусство Элла-

ды / В. Г. Борухович. — СПб. : Алетейя, 2002. — 

459 с.

11. Вернан Ж.-П. Происхождение древнегре-

ческой мысли / Ж.-П. Вернан ; [пер. с фр.]. — М. : 

Прогресс, 1988. — 221 с.

12. Гаспаров М. Л. Занимательная Греция. 

Рассказы о древнегреческой культуре / М. Л. Га-

спаров. — М. : Новое лит. обозрение, 2006. — 

426 с.

13. Дройзен Г. История эллинизма / Г. Дрой-

зен. — М. : Наука, 2002. — Т. 1. — 450 с.; Т. 2. — 

392 с.; Т. 3. — С. 58–61.

14. Дэвис К. Дж. Демократия и классическая 

Греция / К. Дж. Дэвис ; [пер. с англ. Н. Н. Трубни-

ковой]. — М. : РОССПЭН, 2004. — С. 20–23.

15. Зайцев А. И. Культурный переворот в 

Древней Греции VIII–V вв. до н. э. / А. И. Зай-

цев. — СПб. : Изд-во СПбГУ, 2001. — 318 с.

16. Карпюк С. Г. Общество, политика и иде-

ология классических Афин / С. Г. Карпюк. — М. : 

ИВИ, 2003. — 310 с.

17. Кахил Т. Греческое наследство / Т. Ка-

хил. — М. : Ладомир, 2006. — 268 с.

18. Колесников М. А. Греческая колонизация 

Средиземноморья (опыт анализа миграционного 

механизма) / М. А. Колесников. — Киев, 2003. — 

158 с.

19. Кошеленко Г. А. Греческий полис на эл-

линистическом Востоке / Г. А. Кошеленко. — М. : 

Наука, 1979. — 295 с.

20. Латышев В. В. Очерк греческих древ-

ностей. Ч. 1 / В. В. Латышев. — СПб. : Алетейя, 

1997. — 280 с.



16

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

© Л. И. Антошкина, В. А. Висящев, 2012

УДК 331.101 Л. И. Антошкина,

В. А. Висящев

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
КАК СИСТЕМНАЯ ЗАДАЧА

Анотація. Розглянуто механізми створення інтелектуального капіталу, природу і наслідки його не-

рівномірного розподілу в світі, вплив рівня використання інтелектуального потенціалу на конкурентоспро-

можність країн.

Ключові слова: інтелектуальний потенціал, конкурентоспроможність, світова економічна криза.

Summary. Mechanism of creating of intellectual capital, the nature and consequences of its unequal distribution 

in the world, influence of the level of usage of intellectual potential on competitiveness of the countries are considered.

Key words: intellectual potential, competitiveness, the world economic crisis.

Постановка проблемы. Чем сложнее и про-

тиворечивее становятся задачи общественного 

развития, тем выше становится интерес к дей-

ствительным возможностям интеллекта и науки в 

изобретении способов их решения. Сталкиваясь с 

различного рода препятствиями, чаще всего соз-

данными самими людьми (от ресурсных дефици-

тов до мировых экономических кризисов), чело-

вечество вновь и вновь обращается к одним и тем 

же вопросам: почему эти препятствия возникли, 

можно ли было их предвидеть и предупредить, 

как исключить их в будущем? К науке адресуются 

не только такие вопросы, но и претензии, несмо-

тря на то, что сама наука находится в постоянном 

поиске ответов на эти и многие другие вопросы; 

состояние поиска выражает суть самой науки, а 

дискуссии отражают напряжение поисков.

Человечеству, однако, неинтересны научные 

дискуссии — ему нужны результаты. Но в дискуссиях 

по разным вопросам познания окружающего мира 

человечество не замечает нарастающего напря-

жения научной мысли относительно собственных 

возможностей науки. Выводы об ограниченности 

интеллекта, временном аспекте его возможностей в 

познании мира встречают даже негодование людей 

(дескать, мы же содержим науку, а она смеет гово-

рить о невозможности решения таких-то и таких-то 

вопросов). Нередко подобный прессинг загоняет 

учёных в депрессивное состояние, но чаще — по-

буждает их подстраиваться под господствующие на-

строения в обществе и «выдавать» ему желаемое за 

действительное, то есть наука превращается в квази-

науку, особо опасную сферу интеллектуальной дея-

тельности, потому что, перестав быть честной, она 

«помогает» обществу жить химерами и уничтожать 

всякий инакомыслящий интеллект.

Проблема, таким образом, заключается в 

том, что перевес прагматизма в требованиях к 

науке зачастую входит в противоречие с действи-

тельными её возможностями. К особо печальным 

последствиям это приводит в слабых странах, где 

возможности науки ограничены не только объек-

тивными факторами общемирового характера, 

но и ничтожными ресурсами на её содержание: 

не обращая внимания на объективные факторы 

(чаще всего, даже не зная их), власть очень «уме-

ло» распоряжается ресурсной базой по принципу 

«дам не дам». Именно в таких условиях рождается 

квазинаука, особенно в таких сферах, как исто-

рия, экономика, философия, социология.

Цель раздела — дать авторское толкование 

диалектики возможностей интеллекта и науки, 

которое помогло бы регулированию ожиданий и 

требований в отношении их результативности.

Изложение материалов исследования. Зна-

ние сегодня имеет огромный авторитет не пото-

му, что наука открыла многие законы мирозда-

ния, а потому, что оно дало возможность создать 

огромные материальные богатства. Поэтому всё, 

что преподносится наукой, как правило, стано-

вится такой же сакральной истиной, как когда-

то религиозные постулаты.

Наука объявила, что она способна объяс-

нить все явления жизни, открывать объектив-

ные истины, изменять физическую природу и 

природу человека. Однако, логически осмысляя 

мир, наука его упрощает, так как видит только те 

проявления жизни, которые поддаются наблю-

дению и классификации. Отсюда и берёт начало 

завышенное ожидание научных результатов со 

стороны общества и его властей.

История хранит в своей памяти множество 

свидетельств такого рода: маниакальное требова-

ние главарей третьего рейха к учёным Германии 

создать оружие «возмездия» не иначе как к сере-

дине 40-х годов; гонка в создании атомного ору-
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жия, в которую загнали учёных администрации 

США и сталинский режим; безумные требования 

вождей ознаменовать очередные съезды партии 

запусками космических аппаратов; поставленные 

ими в ранг важнейших государственных задач на-

уки программы изменения климата, например, 

путём поворота сибирских рек; из древней и но-

вейшей истории известны факты попыток вла-

стителей вторгнуться с помощью науки даже в 

лоно Создателя — получить эликсир бессмертия.

Безумство власти, чаще всего невежествен-

ной, но могущественной, так или иначе, переда-

валось на массы простых людей, которыми было 

легко манипулировать, когда властям требова-

лось организовывать процессы против науки и 

отдельных её представителей. Нечто подобное 

можно было наблюдать в 2008–2009 годах, в раз-

гар мирового финансово-экономического кризи-

са, когда в среде политиков стала муссироваться 

спасительная для их имиджа идея ответственно-

сти учёных, не сумевших предвидеть кризис. 

Видимо, другие сейчас времена, потому что эта 

«идея» не озаботила общество, но сам по себе пре-

цедент многозначителен и обусловливает необхо-

димость усиления бдительности в защите науки 

от заинтересованных политиков и их лакействую-

щих помощников из сферы квазинауки. Поэтому 

остаётся актуальной мысль Альберта Эйнштейна: 

«Мы должны помнить, что мы неспособны видеть 

мир в его реальности. То, что мы видим и что мы 

не видим, определяют наши теории, стереотипы 

мышления, культурные клише…» [1].

Наука видит и рассматривает только физиче-

ский материальный мир, однако мир метафизи-

чен. Наука воспринимает мир как загадку, которую 

можно расшифровать, в то время как мир для чело-

века как был, так и остался неразгаданной тайной.

В середине XIX века Иммануил Кант заявил, что 

объективных истин не существует, что человеческий 

разум не способен понять мир, и сформулировал 

идею абсолютного субъективизма. Кант отрицал ка-

кую-либо взаимосвязь между тем, как мы восприни-

маем мир, и тем, каков он на самом деле [2].

Человек воспринимает окружающее через 

созданные им категории, не существующие в 

природе, используя анализ, а последний рассма-

тривает явления через систему количественных 

измерений: пространство измеряется сантиметра-

ми, метрами, километрами; время — секундами, 

минутами, часами. Реальный же мир существует 

вне количественных категорий, он характеризу-

ется качествами. Логика — основной инструмент 

анализа; как средство познания мира она конеч-

на; природа же недоступна логике, она непре-

рывна и бесконечна. Мир многомерен, объёмен; 

логика же одномерна и линейна.

Интеллект обладает способностью понимать 

и анализировать только застывшие формы, низ-

шие формы жизни, в то время как главным каче-

ством всех жизненных явлений выступает их не-

прекращающееся изменение.

Интеллект берёт любое явление в его стати-

ке, выделяет его из потока жизни, затем его рас-

членяет, анализирует каждую отдельную часть 

и только потом включает найденную информа-

цию в уже существующие структуры знаний. Но 

жизнь материи и нематериальных явлений про-

исходит как изменение в процессе многочислен-

ных взаимосвязей всех частей.

Аналитический метод — это что-то вроде 

скальпеля хирурга: он может дать нам представле-

ние о механизме тела, но не даёт целостного знания 

о здоровье человека на операционном столе. Ло-

гический анализ, отделяя одно явление от другого, 

разрывает взаимосвязи, снимает противоречия, за-

ложенные во всех жизненных процессах, и создаёт 

принципиально нечто иное — искусственный мир.

«Способен ли человек разумом понять 

мир?» — задаёт вопрос современная наука, поте-

рявшая веру в своё всесилие. На этот вопрос от-

вечает Библия. Адам был изгнан из Рая за то, что 

вкусил от яблока Познания. В Раю он наслаждал-

ся безмятежным существованием; приобретя зна-

ние, он был обречён на вечное страдание, потому 

что знание приносит страдание. «Знание умно-

жает Печали» — это библейская истина. Человек 

утратил свою невинность, то есть невежество, ко-

торое позволяло ему быть счастливым.

Согласно Библии, разум человеку был дан 

не Богом, а Дьяволом, предложившим человеку 

яблоко греха, яблоко Познания. Человек, вкусив 

от яблока, возомнил себя равным Богу, но он не 

понимал тогда, и очень часто не понимает сейчас, 

что Высшим Разумом обладает только Создатель. 

А тот разум, который получил Человек, даёт ему 

возможность открывать лишь низшие истины фи-

зического мира, высшие же — метафизические ис-

тины — ему недоступны. По мере своей эволюции 

он будет приближаться к ним. Вот почему абсур-

дны требования к науке дать сейчас, немедленно 

то знание, которое ей объективно непосильно и к 

которому она, возможно, придёт в будущем, когда, 

усиленный временем, разовьётся её Интеллект.

Библия, в определённом смысле, — концепту-

альная философская система; в гигантском обоб-

щении она показывает основные принципы, на 

которых стоит мир, и наиболее близка к Истине. В 

образах, созданных Библией, физический и духов-

ный мир слиты в единое целое; знание, наука же 

видят только физическую сторону мира, а общество 

и человека — как его часть. Наука поэтому не в со-

стоянии немедленно, по заказу или приказу, создать 

единую картину мира. Вместо неё она предлагает 

множество догадок, концепций; каждый может вы-

брать ту, которая ему наиболее близка, и считать её 

правильной, отвергая остальные как неправильные.
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Все открытия основных законов природы 

были сделаны случайно (хотя есть и противопо-

ложное мнение: законы были открыты благодаря 

достижению критической массы фактов, когда 

количество перешло в новое качество; но именно 

этот миг и является случайностью): кому-то упа-

ло на голову яблоко, и — миг озарения — был от-

крыт закон всемирного тяготения; кто-то оставил 

в лаборатории немытые пробирки, и — снова миг 

озарения — были открыты вирусы; кому-то во 

сне пришла математическая формула, и пришло 

решение проблемы флаттера в авиации… Много-

численные случайные открытия были сведены в 

широкую панораму, но большую её часть до сих 

пор составляют белые пятна. Разум — это не ключ 

к двери, открыв которую, человек может увидеть 

мир во всём его объёме; разум лишь заглядывает 

в замочную скважину и видит плоскую картинку. 

Человек может лишь догадываться о том, что су-

ществует вне её. Наука — это сумма догадок, не 

сведенных в единую систему.

Наука претендует на понимание мира, хотя 

и не в состоянии (пока) соединить все существу-

ющие концепции в единое органическое целое, 

а религия утверждает, что мир разумом непозна-

ваем, и предлагает просто верить, так как един-

ственно правильную концепцию мира знает толь-

ко Тот, кто его создал.

Если человек не может до конца понять за-

коны не им созданной природы, то может ли он 

понять хотя бы законы общества, которое он соз-

дал сам? Наука об обществе базируется на фактах, 

факты же могут интерпретироваться по-разному, 

и каждая концепция общественного устройства 

использует те же факты по-своему. Сотни кон-

цепций были созданы, но стало ли более понятно, 

по каким законам живёт и развивается общество? 

Все открытые законы общественного развития, 

так же как и законы природы, основывались 

на догадках, будь то догадки Карла Маркса или 

Зигмунда Фрейда. Как говорил экономист Джон 

Мейнард Кейнс, «современная цивилизация 

создала искусственную картину мира, и мы, как 

водяные пауки, скользим по поверхности, не по-

нимая, что происходит под тонкой плёнкой в глу-

бине вод» [3]. Ему вторит Олдос Хаксли: «Научная 

абстракция живёт в сознании масс, как абсолют-

ная истина, хотя в ней нет ни истинного знания 

реального мира, ни понимания происходящих со-

бытий» [4]. По поводу разного толкования одних 

и тех же фактов довольно едко высказался Пре-

зидент США Рональд Рейган: «Марксист — это 

человек, который сумел прочитать «Капитал», а 

антимарксист — тот, кто его понял» [5].

До середины XIX века философия пыталась 

ответить на фундаментальные вопросы бытия, 

и, в определённой степени, она на эти вопросы 

отвечала, так как рассматривала мир в его орга-

ническом единстве. С началом индустриальной 

революции философия утратила свои позиции, 

уступив место теоретической и практической на-

уке, в которых началось отделение одних видов 

знания от других. Как и в индустрии, в науке ста-

ло цениться лишь знание специализированное.

По определению русского философа В. Со-

ловьёва (1853–1900 гг.), «…(цивилизация), обо-

собив отдельные элементы, довела их до крайней 

степени развития, какая только возможна в их 

отдельности, но, без внутреннего органического 

единства, они лишены живого духа, и всё это бо-

гатство является мёртвым капиталом» [6].

Мысль развивает другой русский философ 

Н. Фёдоров (1829–1903 гг.): «Разделение на два 

разума, теоретический и практический, привело к 

двум невежествам, ибо неучёные и сами признают 

себя людьми тёмными, а учёные сами же не при-

знают своё знание объективным… Таким образом, 

разница между учёными и неучёными заключается 

в том, что неучёные верят в возможность для чело-

века знания, а учёные пришли к полному убежде-

нию, что знание для человека невозможно» [7].

Престиж философии, отвечающей на вопрос 

о смысле бытия, резко упал, зато высоко поднялся 

престиж прикладной науки, отвечающей на вопро-

сы устройства быта. Новому времени, времени 

Прогресса, потребовались не философы, объясня-

ющие мир, а люди, изменяющие мир (зачастую при 

этом не понимающие смысла и последствий таких 

изменений; это им принадлежит уничижитель-

ное определение философии как науки сытых); эти 

люди — узкие специалисты, знающие только свою, 

отдельную от других, сферу. Для радикалов, как в 

области техники, так и в экономике и социологии, 

определяющим было разрушение существующе-

го (материальных ценностей или общественного 

устройства — не имеет значения), потому что его 

они считали причиной эксплуатации и неравно-

правия. Фактически, ничего не создавая, они мало 

задумывались о природе своего собственного бы-

тия (как правило, весьма благополучного).

Противоречия, создаваемые такими «узкими 

специалистами», подбрасывали философам всё но-

вые аргументы для самозащиты. Испанский фило-

соф Ортега-и-Гассет заметил: «Его (специалиста) 

нельзя назвать образованным, так как он полный 

невежда во всём, что не касается его специальности. 

В то же время, в глазах общества, он не невежда, так 

как он «человек науки» и знает в совершенстве свой 

крохотный участок знаний. Его нужно называть 

учёным невеждой, и это означает, что во всех вопро-

сах, ему неизвестных (а их подавляющее большин-

ство), он поведёт себя как знаток. … эти люди сим-

волизируют власть науки и осуществляют реальную 

власть, формируя общественное мнение. Их вар-

варство — непосредственная причина деградации 

знаний и самого общества» [8].
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В том же духе высказался великий драматург 

Бернард Шоу: «Специалист — это человек, на-

тренированный не понимать ничего выходящего 

за пределы его специальности». Комментируя те-

орию Адама Смита о разделении труда, Шоу пи-

шет: «Современный работник на фабрике иголок 

должен быть в 10 раз менее умён и опытен, чем 

ремесленник, делавший иголки в одиночку. Что 

же мы получили? Вместо одного умного мы полу-

чили 10 идиотов и дешёвые иголки в придачу» [9].

Конечно, все эти эскапады гуманитариев не 

следует обобщать и распространять, например, на 

специалистов прикладных сфер деятельности, где 

без точного знания и умения по своей специаль-

ности человек ничего путного сделать не сумеет. 

Не могут отрицать гуманитарии и того факта, что 

и специализация науки привела к огромным до-

стижениям в практической сфере. Но при этом 

произошло её разделение на множество замкну-

тых отраслей знания, что привело к тому, что ни-

кто не в состоянии увидеть мир в его целостно-

сти, в его объёме. Впрочем, специализация — это 

лишь один из примеров действия философского 

закона единства и борьбы противоположностей. 

В практической плоскости его применение пред-

полагает, что для максимизации достоинств того 

или иного явления нужно минимизировать его 

недостатки, следовательно, имеется в виду опти-

мизация как способ нахождения разумного реше-

ния. Любая специализация — и в производстве, и 

в науке — предполагает разделение труда, которое 

нельзя доводить до абсурда.

Единственное, что объединяет специализи-

рованные виды науки, — количественный подход 

ко всем проблемам, то есть математика. И. Кант 

говорил, что всякое знание настолько наука, на-

сколько в ней математики [2]. Предвосхищал эту 

веру в числа Пифагор, который создал не только 

«пифагоровы штаны», но целую философскую 

школу, последователи которой видели в цифрах 

единственный достоверный факт. Пифагор видел 

в числах сущность природы и считал, что, зная за-

коны цифр, можно найти ключи к природе.

Вера в силу цифр приобрела особое значение 

в индустриальную эпоху — на числах базировался 

весь технический прогресс, создающий огром-

ные материальные ценности. Качественный, чув-

ственный опыт слишком расплывчат, и хотя он 

даёт широкое представление о мире, он не про-

дуктивен как инструмент создания материальных 

ценностей. Научный подход, математика, то есть 

нахождение количественной оценки всех вещей 

и явлений, предлагает конструктивные методы 

решения конкретных проблем и в то же время 

создаёт мир символов, подменяя объём жизни го-

раздо более понятным миром в одном измерении. 

Математизация особенно важна в тех сферах ис-

следования явлений, где субъективизм в воспри-

ятии одинаковых фактов особенно велик, напри-

мер, в экономике.

Язык цифр, как и язык слов, — это символы 

вещей и явлений, а символы не являются вещами 

и явлениями, которые они символизируют. Вера 

в цифры как абсолютную истину, открывающую 

все загадки природы, выражается общепринятой 

формулой — «слова могут врать, но цифры врать 

не могут». Этот священный романтизм, тем не 

менее, современным человеком в значительной 

степени развеян — врать, оказывается, могут 

и цифры. Цифры в век Разума превратились в 

язык новой религии — науки, и сегодня резуль-

таты, которые выдаёт машина, работающая с 

числами, — компьютер, вызывает такой же свя-

щенный трепет у непосвящённых в его устрой-

ство, как когда-то бормотание шамана.

В фильме 30-х годов XX столетия «Волшеб-

ник страны Оз», где волшебник представляет соз-

данную им машину для предсказания будущего, 

обнаруживается, что за машиной стоит волшеб-

ник, и машина говорит то, что он ей сам прика-

зал; обман раскрывается. Но тогда, в тридцатые 

годы, ещё не было компьютера, и уважение к ма-

шине ещё не достигло уровня сегодняшней почти 

религиозной веры во всесилие машины.

Числа в индустриальный век приобрели не-

бывалый престиж, стали частью культуры и обла-

дают мистической властью над людьми, которые 

видят мир через цифры и оценивают свою жизнь 

в цифрах. Экономическую науку, например, ча-

сто обвиняют в ошибках при оценке состояния 

национального мирового хозяйства, в запазды-

вании её рекомендаций, в неумении предсказы-

вать будущее хотя бы на ближайшее время и т. д. 

Однако справедливость таких обвинений сомни-

тельна: оценка экономической наукой настоя-

щего строится на цифрах статистики (которая, 

по определению Марка Твена, относится к выс-

шей форме лжи), отчётов компаний и отдельных 

граждан, причём все знают о манипуляциях при 

составлении отчётов (а многие с удовольствием 

ими пользуются для обмана государства, партнё-

ров, акционеров). В чём же виновата наука? Не в 

том ли, что показывает, как в зеркале, уродливый 

облик «пациента» (то есть экономики), в то вре-

мя как этот «пациент» хотел бы видеть своё пре-

красное отражение? Почему не принимается во 

внимание, что «игра в цифры» является увлека-

тельным занятием властей, политиков, которые, 

когда им «мешают» неразумные учёные-эконо-

мисты, могут и наказать, сгноить?

Здесь уместно напомнить ставшее афориз-

мом ещё в 30–40-е годы прошлого века выражение 

выдающегося советского экономиста, академи-

ка С. Г. Струмилина: «Лучше страдать за высокие 

темпы, чем сидеть — за низкие». Эта мрачная шут-

ка одного из крупнейших статистиков XX века 
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(кстати, прожившего почти сто лет) лучшим об-

разом объясняет истоки квазинауки: какой уж тут 

поиск Истины, если за неё голову могут оторвать, 

а за выведенную «справную» цифру — наградить?..

В наше время учёных-экономистов, которые 

объективно характеризуют «достижения рыноч-

ных реформ», на эшафот уже не ведут, пользу-

ются «гуманными» способами уничтожения: за-

крывают отделы и целые институты (в Украине, 

например, уже не осталось отраслевых институтов 

экономического профиля, резко сокращено фи-

нансирование таких же институтов системы НАН 

Украины), «унифицируют» экономические спе-

циальности в аспирантуре и докторантуре, дела-

ют многое другое (в том числе и на персональном 

уровне), чтобы «упорядочить» поиск Истины.

Что же касается попыток экономической 

науки представить будущее, то все особенности 

её упражнений с настоящим в полной мере влия-

ют и на прогнозирование, с той лишь разницей, 

что требующиеся для этого цифры экономисты 

придумывают сами.

Если человек способен видеть мир только че-

рез систему символов, а не таким, каким он реаль-

но существует, то почему его интуитивное видение, 

вне системы символов, совпадает с интуицией дру-

гих людей? Гегель объяснял этот феномен суще-

ствованием Высшего Разума, который формирует 

каждое индивидуальное сознание по одним и тем 

же законам. Там, где индивидуальная интуиция со-

впадает с принятой обществом системой символов, 

там и лежит объективная истина. Следовательно, 

объективное мнение есть ни что иное, как мнение, 

принятое в данной культуре. Объективным мнение 

становится тогда, когда оно выражается в приня-

тых обществом стереотипах, и это особенно ярко 

проявляется при сопоставлении видения мира раз-

личными культурами. Мы видим мир не столько в 

его физической конкретности, сколько в формах 

стереотипов, воспитанных с детского возраста в 

каждой определённой культуре.

Джон Дьюи (John Dewey), лидер амери-

канской философии первой половины XX века 

(1859–1952 гг.), считал, что поиск истины, то есть 

пассивное наблюдение того, что нас окружает, 

должно уступить место активному исследованию, 

которое ставит перед собой задачу «объективной» 

трансформации объекта изучения. Как пример 

он приводит выделение металла из руды. Руда 

не может быть применена в практике непосред-

ственно, так же как сырые пищевые продукты, 

которые становятся приемлемыми как еда лишь 

после их активной обработки. То же относится к 

убеждениям: они становятся истинными лишь в 

том случае, если они прошли обработку в процес-

се восприятия общей культуры [10].

Когда-то люди верили в то, что земля пло-

ская, и в то время это была объективная истина. 

Ниспровергать её было смертельно опасно: ко-

стры инквизиции «работали» весьма интенсивно 

до тех времён, пока церковников не сменили на 

поле борьбы с инакомыслием политики, а также 

«соратники» из среды научного сообщества. Но 

взамен истин, за отстаивание которых в древности 

карали варварскими способами, пришли новые, 

защита которых в условиях современных реалий 

требует от их носителей не меньшего мужества. 

Сегодня мы верим, что мы одни во Вселенной, и 

это тоже объективная истина, в которую верует 

большинство, потому что у меньшинства ещё нет 

необходимой массы фактов.

Наука когда-то служила аристократии; ари-

стократия искала ответы на глобальные вопросы 

мироздания, у неё было достаточно времени на 

размышления. И наука, выполнявшая желания за-

казчика, искала ответы на вопросы о смысле бы-

тия, смысле человеческой жизни. В эпоху Просве-

щения появился новый заказчик — буржуазия, и 

наука начала искать ответы на главный вопрос для 

нового класса: как увеличить своё материальное 

богатство. Знание, приложимое в практике жизни, 

стало важнейшим капиталом в процессе рождения 

и укрепления нового, созидающего класса.

Может показаться, что «истины», формы 

видения мира в каждой национальной культуре 

складываются стихийно. Но, как правило, они на-

правляются идеологией — религиозной, полити-

ческой, экономической, а идеология формируется 

властным истеблишментом и созданной им систе-

мой «идеологической поддержки». Русский фило-

соф Лев Шестов (1866–1938 гг.) отмечал: «Истина 

признаётся таковой, когда она даёт не постижение 

мирового порядка, а реальную власть над людьми, 

когда она социально организует массу» [11]. Фрэн-

сис Бэкон (Francis Bacon) (1561–1626 гг.) утверж-

дал: «Knowledge is power» («Знание — это власть»; 

мы более знакомы с произвольным переводом 

«Знание — это сила»), и добавлял, что реальной 

властью над умами обладают не те, кто открывает 

объективные истины, а те, кто их создаёт [12].

Истина не открывается — она творится; тво-

рится силой. Государство создавало и контроли-

ровало новые истины, те истины, которые были 

ему выгодны, потому и сложилось убеждение, что 

сила и есть истина. Наиболее наглядно эту си-

стему воплотили тоталитарные режимы XX века; 

они создавали новые истины, которые использо-

вались для «социальной организации масс».

Когда образование, воспитывающее аб-

страктное мышление, стало всеобщим, стало 

возможным внедрять абстракции новых истин 

в массы. Все идеологии XX века — коммунизм, 

фашизм, демократия — находились в конфликте 

друг с другом, но общим для них были абстракт-

ные идеи, оторванные от реальности: в одном 

случае — «мировое братство», в другом — «зов 
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крови», в третьем — «свобода индивида». Наи-

более жизнеспособной оказалась демократия, так 

как её идеологией является прагматизм, и прежде 

всего — американский тип демократии, который 

использует все виды науки, все её формы, имею-

щие прикладное, практическое применение для 

создания новых истин.

Американская демократия построена на идее 

равенства, и не только социального, но и равен-

ства в знании; таким образом, идея о высшем и 

низшем знании была отвергнута. Переводя этот 

принцип в идеологию, американская система де-

мократии сумела закрепить на всех уровнях — от 

конституционного до бытового — новый тип ис-

тины: истина одного человека не хуже и не луч-

ше, чем истина другого. Если все равны, каждый 

может думать, что и как он хочет. С другой сторо-

ны, если все равны, никто не должен считать своё 

мнение лучше, чем мнение других, — ни прези-

дент, ни клерк, ни рабочий. Подвергать сомнению 

идеи и вкусы других, значит считать себя лучше 

других, а это уже демонстрация неравенства.

Равенство мнений выражается формулой — 

«Everybody has a right to his opinion». Мнение лю-

бого человека, вне зависимости от его обществен-

ного статуса, интеллектуальных способностей и 

знаний, воспринимается как равное всем другим 

мнениям. Равенство ценности всех мнений делает 

представления, которые разделяются большин-

ством, объективной истиной. А индивид, будь то 

самовлюблённый политик или рядовой гражда-

нин, чьё мнение отличается от общепринятого, 

перестаёт доверять своему личному опыту и верит 

только тому, что исходит от большинства.

Таким образом, складывается своеобразный 

общественный консенсус, при котором возобла-

давшая истина (например, в результате выборов) 

правит людьми до тех пор, пока её противники 

не сумеют убедить большинство в своей право-

те — принципы демократии их в этом не ограни-

чивают. Например, после триумфальных выбо-

ров в ноябре 2008 года сейчас Президента США 

не ругает или не критикует только ленивый или 

безразличный. Однако все считают это нормаль-

ным процессом улучшения руководящей истины 

или поиска новой, а вопрос, кто персонально 

понесёт её дальше, для абсолютного большин-

ства граждан значения не имеет.

У демократии вообще, а демократии амери-

канской в частности, много противников и не 

меньше сторонников. Противники наблюдаются 

исключительно в странах с диктаторскими режи-

мами, системами правящего религиозного фана-

тизма, то есть в странах с очень низким жизненным 

уровнем и примитивными социальными показа-

телями. Но эта категория стран и их режимов не 

представляет особого интереса с точки зрения ме-

ханизмов поиска истины, знания, путей дальней-

шего развития; к большому несчастью для соседей 

таких стран — это тупиковая ветвь эволюции чело-

вечества, сосредоточенного в этих странах.

Более интересны сторонники демократии. 

Для чистоты анализа их следует подразделить на 

две категории: умных и не очень. Первые — это 

высокоразвитые страны, история движения ко-

торых к демократии с учётом всевозможных зиг-

загов насчитывает гораздо больше столетий, чем 

двухсотлетняя история США (точнее — 234 года). 

Эти страны принято считать странами Первого 

мира, их — около 30. Путь этих стран осваивают 

некоторые государства Латинской Америки, Юго-

Восточной Азии, внося в поиск истины развития 

национальное своеобразие и потому достаточно 

быстро развиваясь экономически и социально.

Однако, кроме них, есть и такие развиваю-

щиеся страны, «вожди» которых, всячески де-

монстрируя приверженность американской де-

мократии, строили политику на основе убогой 

хуторянской идеологии, исключительности своего 

мнения, якобы полностью соответствующего мыс-

лям и чаяниям подданных масс. Как оказалось, 

это тоже тупиковый путь, на котором «топталась» 

формально демократическая страна; в итоге тако-

го «демократического развития» были поставлены 

под сомнения главные ценности демократии — 

равенство мнений, неограничиваемый никакими 

условиями поиск истины, высшая ценность ин-

теллекта, определяющее значение образования и 

науки, знания и его практического воплощения. 

Но, возможно, благодаря хотя бы формальной де-

мократии, персонифицированный антипод этих 

ценностей не успел прорасти слишком глубоко ни 

в обществе, ни в образовании, ни в науке, благо-

даря чему общественная консолидация позволит 

выйти из тупика на путь подлинного развития.

Американская экономическая цивилизация, 

сделавшая любой труд эпицентром жизни, сумела 

построить хотя и не безупречную, но эффективно 

работающую систему, в которой неконструктив-

ное инакомыслие, подрывающее основы обще-

принятого мировоззрения (его суть — эволюция 

лучше всякой революции), нейтрализовано всем 

строем жизни общества равных. Просветитель 

Жан-Жак Руссо (1712–1778 гг.) писал: «… в пра-

вильно функционирующем обществе люди долж-

ны быть всегда чем-то заняты. У них не должно 

быть времени на размышления. Размышления 

приводят к желанию узнать больше, понять боль-

ше, чем другие, а это приведёт к неравенству» [13]. 

При кажущейся парадоксальности этого утверж-

дения в нём содержится глубокий смысл — раз-

мышления есть функция специализированного 

интеллекта, учёного, занимающегося наблюде-

ниями за явлениями природы и общества, ос-

мысливающего эти явления, устанавливающего в 

них закономерности и обозначающего появление 
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новой истины; всех других людей размышления, 

мечтательность уводят от главной сути их обязан-

ностей (этакий тип Обломова).

Америка реализовала идею Руссо, идею пра-

вильно функционирующего общества. Она во-

площена в основном документе США — в Де-

кларации Независимости: «Каждый имеет право 

на поиски счастья». Каждый занят поиском, ему 

посвящена вся жизнь без остатка; времени на 

размышления не остаётся. В глазах занятых де-

лом людей размышления — бессмысленное, бес-

плодное занятие, отвлекающее от главной цели, 

и незнание людьми Системы делает её власть над 

людьми абсолютной. «Знать что-то об обществе и 

понимать его — далеко не одно и то же… пони-

мание общества не даётся автоматически, опы-

том жизни в этом обществе. Виртуозы по умению 

жить в обществе обычно являются полными кре-

тинами в понимании его, а те, кто понимает своё 

общество (что встречается чрезвычайно редко), 

как правило, бывают плохо приспособленными к 

практической жизни в нём», — отмечал русский 

философ и писатель А. Зиновьев (р. 1922 г.) [14].

Современный человек нуждается не в зна-

нии (в абстрактном смысле), а в информации, 

которую можно применить в практике жизни. В 

цивилизации бизнеса человек делающий — это 

человек полноценный, а человек просто думаю-

щий — неполноценен, потому что ничего не соз-

даёт, а своими размышлениями может внести со-

мнение в целях жизни в умы людей полноценных. 

Ирония в том, что, по логике бизнеса, в катего-

рию неполноценных включаются не по виду про-

фессиональной деятельности, а по уровню полез-

ности этой деятельности, то есть в этой компании 

могут находиться не только интеллектуалы, но и 

практики, не приносящие конкретной пользы, но 

живущие за счёт общества.

Европа пестовала свой класс интеллектуалов, 

рассматривая его как высший слой общества; Аме-

рика же изначально видела в интеллектуальной 

деятельности лишь форму паразитирования. Ли-

дер первой протестантской колонии, основанной 

в болотах Вирджинии в начале XVII века, капитан 

Смит провозгласил основной принцип выживания 

на новом континенте: «Кто не работает, тот не ест» 

(в евангелической традиции эта формула припи-

сывается апостолу Петру); выживание в нечелове-

ческих условиях дикой природы требовало отказа 

от интеллектуальной деятельности, не ведущей к 

конкретным результатам. Эта позиция изменялась 

во времени, но общество, ставящее только матери-

альные цели, продолжало игнорировать высшие 

вопросы бытия. Интеллектуальный поиск не от-

вечает на вопросы повседневной жизни, а они есть 

главные в условиях экономической демократии. 

Работа интеллекта оценивается лишь тогда, ког-

да она воплощается в конкретном и продаваемом 

продукте; всё остальное обычно называют интел-

лектуальным вздором (intellectual rubbish).

Стремление понять процессы, происходя-

щие в обществе, всегда было угрозой для статус-

кво управляющего класса. Понимание принци-

пов, на которых построена система власти, может 

привести к конфронтации, к попыткам изменить 

систему. Особенно наглядна эти опасность в тота-

литарных обществах и в странах, где слабость по-

литической власти компенсируется неформаль-

ной властью теневых (коррупционных структур).

Советские власти не раз убеждались в угрозе, 

которую несла в себе интеллигенция. Она нахо-

дилась под подозрением и контролем с момен-

та возникновения «пролетарского государства»; 

многие были высланы, оставшиеся были выде-

лены в особую группу «спецов», «технарей», го-

товых служить любой системе. Страх советской 

власти перед научной и культурной элитой имел 

иные формы и иные корни, нежели американ-

ский антиинтеллектуализм, но их объединяло 

одинаковое понимание того, что реальное зна-

ние, постижение общественных процессов, ме-

ханизма власти благодаря образованному классу 

может широко распространиться в обществе.

Американская демократия никогда откры-

то не преследовала свою интеллигенцию, но так 

же, как и советская система, нейтрализовала 

интеллектуальный класс, предложив ему стать 

высокооплачиваемыми «спецами», професси-

оналами, знающими только своё дело, а для 

«мыслителей» создала академическую, универ-

ситетскую контролируемую автономию (встре-

чаются даже определения типа «университетская 

резервация» [15]). Заметим, что попасть в такие 

«резервации» — несбыточная мечта многих учё-

ных и специалистов разных стран мира.

Хотя сами условия экономического обще-

ства выталкивают «мыслителей» на обочину по-

литической жизни (парадокс, но на этой «обо-

чине» большинство интеллектуалов никакого 

дискомфорта не испытывают), система нуждается 

в исполнителях конкретных задач, а не в ренес-

сансных гениях с широким кругозором. Системе 

нужны специалисты, не вникающие во все то, 

что лежит за пределами их профессиональных 

знаний, но готовые высокоэффективно служить 

режиму в обмен на адекватные их ценности сти-

мулы. Не настаивая на безупречности своего 

суждения, авторы допускают, что именно такая 

«изолированность» способствует учёному полу-

чать выдающиеся научные результаты, постоянно 

воспроизводить инновации, оплодотворять ими 

экономику, наращивая тем самым высочайший 

уровень её конкурентоспособности.

Традиционная борьба мнений в советских 

условиях, а теперь — в постсоветских странах от-

носительно широкой фундаментальной или уз-
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кой специализации учёных в США и других стра-

нах Первого мира однозначно решена в пользу 

конкретного профессионализма. Их опыт пока-

зывает, что на ограниченном пространстве новое 

знание находят быстрее и чаще, чем на широком 

поле ответственности. Для «сшивания» отдель-

ных «кусочков» знаний в панораму достаточно 

единиц гениев, владеющих широким интеллек-

туальным кругозором.

При такой организации науки (а ей соответ-

ствует и вузовская система подготовки молодых 

научных кадров) гораздо быстрее находят отве-

ты на все современные вызовы экономическо-

го, экологического, технического, социального, 

политического характера. Большое количество 

гениев нерентабельно в условиях массового про-

изводства, они так же непродуктивны и в стандар-

тизированной индустрии культуры и пропаганды. 

Они мешают упорядоченному функционирова-

нию системы и часто противопоставляют себя су-

ществующим властям, потому что в большинстве 

претендуют на роль духовных лидеров общества.

Современное образованное и информиро-

ванное общество не желает содержать чрезмер-

ное количество философов по той причине, что 

высшее знание перестало быть привилегией оди-

ночек (как во времена сибаритствующего гения 

Жан-Жака Руссо, содержание которого было по 

карману тогдашней аристократии), а также по-

тому, что их рассуждения о природе неравенства 

людей в условиях рыночной демократии давно 

потеряли актуальность и заинтересованную вни-

мать этим рассуждениям аудиторию. Что же ка-

сается количества гениев в прикладных сферах 

науки, то его рост не только не ограничивается, 

но и всячески поощряется.

Сама структура технологической цивилиза-

ции, вне зависимости от решений управляющей 

элиты, воспитывает у людей нежелание понимать 

всё, что находится за пределами их конкретной 

деятельности. Никто не задумывается, как ра-

ботают телевизор, телефон, автомобиль; милли-

оны людей пользуются компьютером, но мало 

кто знает его устройство. Компьютеризация всей 

экономики создала огромные богатства и в то же 

время сделала жизнь менее понятной. Желание 

любопытствующих понять принципы работы 

окружающей нас со всех сторон техники, не имея 

специальных технических знаний, может приве-

сти к её поломке. Единственно возможный выход 

из такого положения — пользоваться и не думать.

Общественные отношения также достигли 

такого же уровня сложности, как используемая че-

ловеком техника. Не нужно понимать фундамен-

тальные принципы этих отношений, необходимо 

ими пользоваться, не задумываясь. Система жизни 

вырабатывает недоверие к собственным мыслям, 

собственным решениям и вместо инструментов 

понимания предоставляет набор инструментов 

адаптации к существующим условиям. Да и сам 

индивидуальный, непосредственный опыт в высо-

коспециализированном обществе не даёт ключей к 

небывалому по широте набору декораций, штам-

пов, клише и эвфемизмов, скрывающих истинный 

механизм социальных процессов. Поэтому попыт-

ки понять процессы окружающей жизни выглядят 

как жалкие претензии осмыслить не поддающийся 

пониманию мир. Вся система в целом формирует 

жизнь, где каждый отдельный человек живёт вну-

три своего социального кокона; этим коконом — 

«атомом», не желающим знать того, что лежит за 

пределами его социальной ниши, можно легко 

манипулировать, не применяя прямого насилия, а 

лишь манипулируя сознанием.

Подобные идеи — продукт философов; ход 

их мыслей, сущность их тревог в наше время 

мало отличаются от древности. Философов очень 

беспокоит такая трансформация человеческого 

сознания: экономическое благополучие превра-

тило жизнь людей в бездуховное существование, 

они всё менее стремятся к постижению Высшей 

Истины бытия, их всё меньше занимает вопрос 

природы неравенства людей, духовного самосо-

вершенствования и т. д.

Экономисты парируют: интеллектуальное, 

экономическое и социальное неравенство людей, 

их разные физические и умственные возможно-

сти — это объективный фактор их природы, дока-

занный в том числе и философами; идея равенства 

людей от природы — антинаучна, она только по-

рождает у них иллюзии, а «бунтарям» вкладывает в 

руки якобы научный аргумент для ниспровержения 

существующего строя и его материальной основы, 

от чего людям становится только хуже; красивая 

сказка итальянского философа и поэта Томмазо 

Кампанеллы (1568–1639 гг.) об «идеальной об-

щине», нарисованная им в книге «Город солнца», 

была выстрадана им в муках 27-летнего тюремного 

заключения, но этично ли современным филосо-

фам пропагандировать ту же фантазию, сидя, как 

правило, во дворцах и зная, что далеко не все про-

стые люди труда имеют подобные условия и что в 

заботах о хлебе насущном им особенно и некогда 

думать о возвышенном (хотя в выходные дни мно-

гие из них посещают свою церковь).

Экономисты задают философам вопрос: 

следует ли понимать их так, что «бездуховная» 

жизнь — это «жребий» людей высокоразвитых 

стран, где благополучие совсем отвлекает их от 

поиска Высшей Истины, а в бедных странах люди 

живут высокодуховно, и нищета только помогает 

им в думах об этой Истине? Не есть ли это пример 

фарисейства, и не льют ли они фактически воду 

на мельницу тех сил, которые хотели бы помешать 

людям добиваться благополучия, экономической 

и социальной стабильности, более справедливого 
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распределения общественного продукта, не при-

бегая при этом к революционным средствам, а 

используя только механизмы демократии?

Наконец, самый мощный аргумент экономи-

стов в споре с философами: экономическое бла-

гополучие людей в развитых странах не ниспосла-

но им свыше, а является результатом приложения 

мощного Интеллекта, для развития которого за-

трачиваются огромные духовные силы и матери-

альные средства; они указывают всем остальным 

путь, который следует пройти для достижения 

такого же благополучия; следовательно, поиск 

Истины в современных условиях состоит не в аб-

страктных размышлениях, а в конкретных дей-

ствиях по раскрытию всё новых возможностей че-

ловеческого Интеллекта. Утверждения об упадке 

духовности людей под влиянием материального 

благополучия — это и есть настоящий intellectual 

rubbish; они опровергаются бесчисленными при-

мерами достижений человеческого Духа, Интел-

лекта в постижении тайн природы и материи. 

Другое дело, что далеко не все они служат благому 

делу, не всегда моральны. Здесь экономисты усту-

пают дорогу философам и приглашают их пере-

ключить своё внимание с абстрактных вопросов 

Бытия на более актуальные причины некоторых 

аномалий в морали и нравственности, но не чело-

вечества вообще, а отдельных его групп — поли-

тиков, бизнесменов, учёных, деятелей культуры.

Свою традиционную нишу в этом споре зани-

мает и Церковь. Духовные пастыри многих рели-

гий мягко внушают пастве о важности духовного 

очищения, но, в отличие от настойчивых фило-

софов, не проповедуют радикализма и самоогра-

ничения во имя постижения Истины. Церковь 

более адекватно оценивает влияние на человека 

вызовов современности, но гораздо строже оцени-

вает воздействие на паству собственного примера 

в преодолении всевозможных искушений, нежели 

современные философы. Очень вероятно, что в 

дальнейшем именно от Церкви люди будут полу-

чать всё больше наставлений для преодоления ано-

малий в морали и нравственности. Этот оптимизм 

строится на том, что Церковь, особенно развитых 

стран, позитивно относится к науке, поддерживает 

образование, содержит огромное множество дет-

ских учреждений, то есть реально занимается раз-

витием интеллекта и нравственности человечества, 

начинающегося с детства. Подтверждается проро-

чество А. Эйнштейна: «Наука без религии хрома, 

религия без науки слепа… Подлинного конфликта 

между религией и наукой не может быть» [16].

Однако в более глубоком раскрытии возмож-

ностей интеллекта и науки человечество нуждает-

ся как никогда; полемика философов, экономи-

стов при участии Церкви будет способствовать 

поиску Истины, если все стороны дискуссии не 

оставят без внимания то обстоятельство, что в ре-

зультатах этого поиска корыстно заинтересованы 

внешне невидимые деструктивные силы. Их сущ-

ность изобразил Джордж Оруэлл (George Orwell) 

(1903–1950 гг.) в романах-антиутопиях «Скотный 

двор» (Animal Farm) и его продолжении «1984» 

[17]. Оруэлл изобразил возможное будущее миро-

вое сообщество как тоталитарный иерархический 

строй, основанный на изощрённом физическом и 

духовном порабощении, пронизанный всеобщим 

страхом и ненавистью. В книге «1984» впервые 

прозвучало выражение «Большой брат следит за 

тобой». Этой аллегорией обозначено неограни-

ченное всевластие Капитала, который фактиче-

ски правит «демократическим» обществом по-

средством созданной им Партии.

В тоталитарном обществе Оруэлла насилие 

применялось лишь в крайних случаях, всё было 

построено на убеждении. Чтобы выжить в ис-

кусственном мире, созданном Партией, необхо-

димо искренне поверить и принять её постулаты. 

Все граждане, как и герой романа Уинстон Смит, 

должны поверить и принять «истины», провоз-

глашённые Партией, — дважды два — пять, лёд 

тяжелее воды, — хотя это противоречит здравому 

смыслу и ежедневному опыту. Поверить же само-

му себе, своим чувствам, интуиции, собственно-

му опыту — означает стать бунтарём, противо-

поставить себя не только Системе, но и самому 

Обществу, даже близким людям. Партия учит, что 

индивидуальное восприятие мира не имеет ника-

кого отношения к реальности, оно субъективно, а 

значит — неверно. Если завтра Партия будет гово-

рить противоположное тому, что говорила вчера, 

то сегодняшняя истина становится правдивей ис-

тины вчерашней. Основная задача Партии — дать 

людям то знание, которое соответствует её инте-

ресам в данный момент.

Конечно, мир, созданный Оруэллом, — со-

циальная фантазия, однако у очень многих людей 

сохранились «рубцы», оставленные в их душах и на 

их телах подобной реальной Системой недавнего 

прошлого; нечто подобное проделывают с людьми 

аналогичные Партии во многих современных стра-

нах — как высокоразвитых, так и развивающихся: 

и в тех, и в других людям предлагается поверить в 

то, что мировой экономический кризис — это про-

сто «несчастный случай», а упадок экономики, 

рост нищеты, рост смертности и т. д. — это лишь 

аллюзии людей, не понимающих своего «счастья».

В реальном демократическом обществе не 

Партия, а все общественные институты заняты 

воспитанием сознания и восприятия мира, соот-

ветствующих общепринятым стандартам; началь-

ная подготовка массового сознания к принятию 

нужных истин проводится системой массового 

образования. Для того, чтобы эта система не пре-

вратилась в свою противоположность и не ста-

ла вырабатывать у людей способность не видеть 
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противоречий между общепризнанными истина-

ми и личным, непосредственным опытом, особую 

бдительность и ответственность должны прояв-

лять демократические институты, реальную роль 

должен играть общественный контроль, высшей 

ценностью общества должно стать право человека 

на личное мнение, а его защита — обязанностью 

всех видов власти; потребительское отношение 

к Интеллекту, науке и образованию должно сме-

ниться пониманием их определяющего значения 

для Будущего всех стран, всего человечества.

Выводы. В развитии человечества наука 

играла возрастающую роль: от привилегии та-

лантливых и даже гениальных одиночек она ста-

ла широкой профессией. Одновременно услож-

нялась система её зависимости от окружающего 

мира, власти, экономических факторов; чаще 

стали проявляться факты завышенных требова-

ний к её результативности, попытки подчинить 

её деятельность клановым интересам. Служе-

ние истине, что составляет первородную сущ-

ность науки, зачастую ставится в зависимость 

от её готовности вырабатывать истину особого 

рода, например, выгодную тем или иным силам. 

Такого рода давление на неё усиливается как в 

развитых демократиях, так и в развивающихся 

странах. Эта тенденция опасна для науки, для 

интеллектуального развития человечества и об-

условливает потребность усиления демократи-

ческих механизмов её защиты.
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СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Анотація. Розглянуто проблему обмеження тінізації економіки як одну зі сфер специфічного використання 

інтелектуального потенціалу кадрів державного управління, фінансової системи та реальної економіки.

Ключові слова: інтелектуальний потенціал, тіньова економіка, світова економічна криза.

Summary. The problem of limiting of shadowing of economy as one of the spheres of specific using of intellectual 

potential of the staff of state governing, financial system and real economy are considered.

Key words: intelectual potential, shadow economy, world economic crisis.

Постановка проблемы. Мировой экономиче-

ский кризис обнажил до сих пор неочевидную или 

скрываемую ввиду её невысокой опасности для го-

сударств Первого мира проблему «высокоэффек-

тивного» использования интеллекта менеджмента 

многих сфер общественной жизни для изобретения 

разнообразных схем теневой деятельности. Тене-

вая экономика как производственная или непро-

изводственная деятельность вне установленного 

государством правового поля существовала во все 

времена, однако её масштабы в высокоразвитых 

странах, особенно в условиях современности (на-

чиная примерно с 70-х годов прошлого столетия), 

не имели опасных размеров, достигая 5–8 % ВВП. 

Исследователи и политики этих стран связыва-

ли существование теневой деятельности главным 

образом с несовершенством законодательства, 

многообразием и несистемностью многочислен-

ных регуляторных актов. Что же касается субъек-

тивной стороны дела (сознательный уход бизнеса 

от установленных правил), то особых акцентов на 

ней не делалось под тем предлогом, что неправыми 

в оценках могут быть и надзирающие за поведени-

ем бизнеса представители государства (например, 

налоговых служб). Считались также и с нормами 

юридической практики, в частности — презумп-

цией невиновности, а также с нормами здравого 

смысла — зачастую для разоблачения отдельного 

мелкого мошенника в бизнесе нужно было потра-

тить значительно больше, чем он утаил.

Существует также научно доказанная связь 

между степенью развитости демократии и уров-

нем теневой экономики — до 5–8 % в странах 

высокоразвитой демократии (страны Первого 

мира); 25–30 % — в развивающихся странах; свы-

ше 50 % — в странах Третьего мира. Отсюда вы-

веден постулат — превентивные меры в борьбе с 

теневой экономикой не могут дать позитивного 

результата до тех пор, пока государственная си-

стема эволюционным путём не достигнет высших 

демократических стандартов.

Тем не менее взгляд на действенность этого по-

стулата, как и взгляд на проблему теневой эконо-

мики в целом, приходится менять или существенно 

корректировать во вновь открывшихся обстоятель-

ствах, с которыми столкнулись страны Первого 

мира и многие развивающиеся страны в период ми-

рового экономического кризиса. Высокие демокра-

тические стандарты стран Первого мира не спасли 

их от всплеска противоправной деятельности раз-

нообразного бизнеса. Возникла, таким образом, 

научно-практическая проблема, для разрешения 

которой требуются новые идеи и взгляды.

Цель статьи состоит в постановке и обосно-

вании нового подхода в рассмотрении феномена 

теневой экономики как следствия использова-

ния интеллектуального потенциала в различных 

сферах бизнеса, уровень которого значительно 

превышает интеллектуальный потенциал кадров 

государственного управления и контрольно-над-

зорных органов власти.

Изложение материалов исследования. Извест-

ный тезис о решающем значении кадров под-

тверждён длительным историческим опытом. Со-

временность даёт массу новых подтверждений его 

справедливости, однако этот факт далеко не всегда 

приносит обществу, государству должное удовлет-

ворение. В частности, с большим сожалением при-

ходится констатировать, что красивое утверждение 

о «несовместимости Гения и Зла» наши современ-

ники кардинальным образом «подкорректирова-

ли» и доказали, что эти два полюса человеческого 

проявления могут быть вполне совместны. Сферой 

бесчисленных доказательств этой констатации яв-

ляется теневая экономика.

Для более чёткого обозначения позиции авто-

ра в этом вопросе отметим, что феномен теневой 

экономики рассматривается им как исключитель-

но сложный комплекс переплетений очевидных, 

доказанных правил экономической деятельности 

в разных сферах и неких условных положений, по 

поводу которых могут быть разные толкования в 

зависимости от интеллекта, профессионализма, 

интересов, стимулов участвующих в дискуссии 

сторон. Под таким углом зрения рассматривается 

как неприемлемая практика грубого, наглого на-

рушения очевидных правил поведения; для осу-

ществления таких действий не требуется особого 

интеллекта; они, скорее, свидетельствуют об от-

сутствии какого-либо интеллекта у фигурантов. 
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Автор считает, что подобные факты вообще нет 

оснований связывать с теневой экономикой. Мы 

утверждаем, что теневая экономика, очищенная 

от явной уголовщины, — это сфера своеобразного 

«соревнования» интеллектов традиционно «про-

тивоборствующих» сторон — бизнеса и обслужи-

вающих его специалистов, с одной стороны, го-

сударства и поставленных защищать его интересы 

служащих, с другой стороны.

Кавычки к двум словам понадобились нам 

для обозначения вечной сложности проблемы 

изъятия части дохода одних другими, когда одни 

производят продукт, а другие изобретают прави-

ла его делёжки. При этом второй стороне особо 

и не требуется адекватный первой интеллект — 

обычный его дефицит с лихвой компенсируется 

силой приданного этой стороне репрессивно-

го аппарата. Тем не менее «уравнивание» силы 

сторон с помощью этого «довеска» в условиях 

«высокодемократичных стандартов» считается 

нецивилизованным занятием; «довесок» должен 

гоняться за уголовщиной, а служащие госуправ-

ления — «оттачивать» свой интеллект. Именно с 

этих позиций автор и рассматривает современ-

ные тенденции в теневой экономике.

Возвращаясь к тому факту, что в развитых 

странах уровень теневой экономики существенно 

ниже, чем в развивающихся, заметим, что миро-

вой кризис привёл это различие к ещё большему 

разрыву — в странах Первого мира её масштабы 

даже несколько снизились, а в развивающихся 

(особенно в России и Украине) резко выросли. 

Политические системы развитых стран сумели 

быстро и эффективно привлечь мощные интел-

лектуальные силы для выработки оперативных 

и стратегических решений, организовать свое-

образный «мозговой штурм» угрозы длительного 

разрушения экономики. Главными «продуктами» 

интеллектуального производства государствен-

ного управления стали выработанные на услови-

ях научно-политического консенсуса решения в 

бюджетной политике, которые при росте бюджет-

ных расходов и сокращении бюджетных доходов 

обеспечили поддержание спроса (в первую оче-

редь — потребительского).

Потребительский спрос стимулировался пре-

жде всего программами, основанными на налого-

вых вычетах (стимулирование покупки новых ав-

томобилей — более экономичных и экологически 

чистых; льготы при выплате ипотечных кредитов; 

временный выкуп за счёт бюджета проблемных ак-

тивов банков — программа TARP в США и т. д.). 

Хотя такая бюджетная политика привела к резкому 

разрастанию бюджетного дефицита во всех стра-

нах (в США к концу 2009 года — более 1,5 трлн. 

долларов), позитивные сдвиги в экономике и со-

циальном настроении намного превзошли отрица-

тельные последствия этой политики.

Денежная политика центральных бан-

ков этих стран (снижение учётной ставки до 

0–0,25 %; выкуп MBS — бумаг, обеспеченных 

ипотечными активами, и другие меры) сделала 

деньги почти бесплатными, а их введение в эко-

номику стало производиться почти насильно. В 

итоге резко выросли стимулы для инвестирова-

ния реальной экономики, а также практически 

отпала необходимость выводить капиталы за 

рубеж (в оффшоры или «налоговые гавани») [1]. 

Вследствие этих мер сократились главные «ста-

тьи» теневой экономики развитых стран — со-

крытие доходов от налогов и незаконное перека-

чивание капиталов за рубеж. Произошло это без 

использования принудительных мер; сработали 

хорошо продуманные стимулы, которые сделали 

крупное жульничество невыгодным.

Заметим, что не обошлось и без превентив-

ных мер — под угрозой судебного преследования 

многие тысячи состоятельных граждан, например, 

США, были вынуждены вернуть в страну (с по-

следующей уплатой налогов) капиталы, «припря-

танные» в оффшорах. Однако и эта мера была ос-

новательно продуманной — страдающие от такой 

деятельности своих бизнесменов страны выстро-

или безукоризненную программу международной 

обструкции стран-«налоговых гаваней» — Швей-

царии, Люксембурга, Австрии, Лихтенштейна, 

Бельгии, Андорры и др. Ряд стран из перечислен-

ных вовремя поняли ожидающие их проблемы 

международных санкций и заставили своих бан-

киров предоставить информацию о крупнейших 

вкладчиках из США, Великобритании, Германии, 

Франции и др. Остальное было делом техники 

налоговых служб и финансовой разведки этих 

стран — большая часть вывезенных без налогооб-

ложения капиталов была возвращена.

На этом фоне можно рассматривать как уни-

кальную по бездеятельности или по неспособно-

сти воспользоваться даже опробованным мировым 

опытом позицию государственного менеджмента 

стран СНГ [2, с. 58–69]. Правда, в авторитетных 

деловых изданиях встречаются и другие объясне-

ния природы такой позиции: дело не в низком ин-

теллектуальном уровне высших госслужащих, а в 

запредельном уровне коррупции в этих странах [3].

Спор по поводу интеллектуального уровня 

властного истеблишмента разных стран можно 

увязать с состоянием их экономики, не прибегая 

даже к специальной статистике. Но общеизвест-

ные факты свидетельствуют: правительства раз-

витых стран к выработке антикризисной стратегии 

привлекли выдающихся специалистов (среди них, 

в частности, — почти все Нобелевские лауреаты 

по экономике) и значительно увеличили госзаказ 

университетам на подготовку дефицитных спе-

циалистов. Все крупные компании традиционно 

приглашают в качестве научных консультантов 
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ВУЗовских профессоров; банки, инвестиционные 

и страховые компании активно завлекают высоки-

ми зарплатами и бонусами талантливую научную 

молодёжь. В таких обстоятельствах практически 

нет оснований ставить вопрос о соотношении ин-

теллекта кадров госуправления и экономики.

Иначе выглядят ситуация в развивающихся 

странах, в частности, в Украине. В глубоком науч-

ном исследовании проблемы доктор экономиче-

ских наук, профессор И. К. Бондарь [4] доказала, 

что интеллектуализация человеческого потенци-

ала экономики Украины характеризуется высо-

кими показателями, возрастающей тенденцией в 

уровне образованности населения, численности 

кадров с высшим образованием, имеющих учё-

ные степени и звания, в количестве выданных 

охранных документов на изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы.

Однако заметим, что все эти позитивные 

характеристики выражают лишь потенциал, ре-

зерв, уровень использования которого в условиях 

стагнирующей легальной экономики совершенно 

неудовлетворителен. Унизительным для страны 

фактом является «расцвет» теневой экономики, 

то есть получается, что нельзя уйти от предполо-

жения, что интеллектуализация кадров относится 

в основном к кадрам теневой экономики Укра-

ины. Однако поскольку реальная (легальная) и 

теневая экономика — это две стороны одной ме-

дали, можно говорить о специфическом украин-

ском опыте мимикрирования интеллектуальных 

кадров, умеющих эффективно осуществлять в 

рамках легальной экономики теневые схемы.

На примере развитых стран доказана возмож-

ность решить эту проблему если не со 100 %, то с 

очень высоким уровнем использования кадров для 

развития легальной экономики. Для этого, конеч-

но, необходимы надлежащие стимулы у кадров 

экономики и соответствующий интеллектуальный 

уровень государственного менеджмента, на чём 

авторы уже акцентировали внимание читателя. И 

хотя в исследовании [4] отдельно не рассматривал-

ся вопрос интеллектуальности кадров госуправле-

ния, множество свидетельств в открытой печати 

и наши личные наблюдения показывают наличие 

здесь серьёзной проблемы. Так, в публикации [5] 

приводятся факты массового взяточничества в 

аппаратах управления разного уровня, сведения о 

большом числе специалистов аппарата с поддель-

ными дипломами, об особом увлечении украин-

ских политиков всевозможными титулами — часто 

поддельными, о регулярно возникавших на госу-

дарственной верхушке скандалах по поводу обра-

зования чиновников министерств, Секретариата 

(сейчас — Администрация) Президента, Службы 

безопасности Украины, о том, что ставшее мод-

ным увлечение чиновничества научными степеня-

ми привело к их обесценению, и т. д.

Конечно, всё это можно было бы связать с 

проявлением обычных человеческих слабостей, 

недостатками воспитания и культуры, если бы 

речь шла о простых обывателях, а не о людях, 

принимающих важные решения на государствен-

ном и региональном уровнях, оценивающих ис-

полнение законов, в разработке которых сами же 

и участвуют, поставленных защищать интересы 

государства. Теневая экономика создаёт для таких 

людей массу соблазнов, подавить которые они 

зачастую не в состоянии, в том числе и по при-

чине недостаточного интеллектуального уровня. 

Можно сколько угодно говорить о сложности, 

деликатности этой темы, но все эти «увиливания» 

не снимают из рассмотрения главный вопрос: по-

чему теневая экономика стала фактором угрозы 

украинской государственности?

Независимые эксперты считают, что теневая 

экономика составляет около 50 % официально-

го ВВП Украины [6]. В абсолютных значениях 

объём неучтённого ВВП, созданного главным 

образом мошенническим интеллектом (или ге-

нием — без всякой иронии), составил за 6 меся-

цев 2009 года 420 млрд. гривен (по курсу — около 

50 млрд. долларов). Самым «затенённым» секто-

ром среди легальных видов деятельности в укра-

инской экономике считается торговля: уровень 

теневого оборота здесь достигает 50 % от размера 

официального ВВП этого сектора. Официально 

за первую половину 2009 года в отрасли создано 

добавленной стоимости на 64 млрд. грн., то есть 

теневой оборот достиг 32 млрд. грн.

Второе место по уровню тенизации занима-

ют строительство и торговля недвижимостью — 

7,4 млрд. грн., или 37 % от легального оборота.

На третьем и четвёртом местах по непрозрач-

ности деятельности находятся финансовый сек-

тор и сельское хозяйство — теневой оборот 27 %; 

в абсолютных цифрах это составляет 10 млрд. грн. 

в секторе финансов и 4,4 млрд. грн. — в аграрном 

секторе (за первое полугодие 2009 года).

На пятом месте находятся интеллектуаль-

ные гении перерабатывающей промышленности, 

где в тени формируется более 20 % официально-

го ВВП этого сектора. Поскольку это наиболь-

ший сегмент отечественной экономики (18,6 % в 

структуре ВВП страны), то его «вклад» в тень так-

же весьма значителен — 16,3 млрд. грн.

Разумеется, пьедестал не ограничивается «по-

чётной» пятёркой. Однако его продолжение мало 

интересно, потому что во всех случаях практически 

одинаковы методы деятельности собственников и 

менеджмента — сокрытие реальных оборотов от 

налогообложения и «минимизация» уплачивае-

мых налогов. Рассмотрение технологии такой де-

ятельности не входит в задачи автора; гораздо ин-

тереснее акцентировать внимание на творческом 

процессе изобретения огромного множества хит-
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роумных теневых схем, которые, несмотря на вы-

сокую забюрократизированность государственной 

контрольно-надзорной системы, позволяют гени-

ям теневого бизнеса проводить их «между Сциллой 

и Харибдой» из множества законов, подзаконных 

актов, инструкций, регламентов.

Автор не склонен преувеличивать значение 

утверждений о роли коррупции [3] в преодолении 

опасностей, которым подвергаются «мореплавате-

ли» — теневые дельцы, и, несмотря на традиционно 

высокую роль коррупции на постсоветском про-

странстве, утверждает, что зачастую исследователи 

муссированием темы коррупции пытаются умалить 

действительно высокий интеллектуальный уровень 

работающих в теневой экономике кадров, который, 

как бы ни было прискорбно это признавать, суще-

ственно выше, чем у кадров госаппарата.

При этом они забывают, что многие гении 

теневой экономики — это «дети» и «внуки» про-

шедших жёсткую карательную школу советских 

«цеховиков» (ставших впоследствии крупными 

деятелями экономик независимых государств), 

что они в большинстве имеют первоклассное об-

разование, в том числе и полученное в ведущих 

зарубежных университетах (а не купленные ди-

пломы), что они в основном молоды, амбици-

озны и оценивают свой труд гораздо выше, чем 

позволяет им государство. И не следует искать в 

этих утверждениях некий вектор симпатий авто-

ра; феномен теневой экономики, а следователь-

но, и особые качества работающих на неё специ-

алистов, возник не сегодня, поэтому и проблему 

необходимо рассматривать во всей её сложности.

Почему бы не повернуть направление дис-

куссии от вопроса выявления, преследования, 

наказания таких специалистов к теме такого их 

стимулирования, когда им было бы максимально 

выгодно, комфортно, безопасно выйти из тени, 

работать на легальную экономику? Конечно, в 

этом случае придётся признать многие неприят-

ные для государства вещи — несовершенство (и 

даже абсурдность) многих регуляторных актов, их 

противоречивость, отсталость от эффективного 

мирового опыта индикативного госуправления, 

низкий профессионализм кадров многих госор-

ганов и госпредприятий. Характерно, что, по за-

падной статистике, 30 % топ-менеджеров таких 

органов и госпредприятий (или предприятий с 

большой долей государства) ничего не понима-

ют в сути доверенного им дела или бизнеса, хотя 

многие имеют степень MBA [7].

Второе предложение автора состоит в том, 

что следует подвергнуть более глубокому изуче-

нию систему теневой деятельности в главных её 

сферах и срочно установить требующие упорядо-

чения параметры нормативной базы, а также бо-

лее чётко обозначить проблемы профессиональ-

ной подготовки кадров контрольно-надзорных 

органов, по которым они очевидно отстают от 

уровня кадров теневой экономики.

Как отмечалось выше, торговля оказалась ли-

дером по степени непрозрачности. Необходимо 

заметить, что общий торговый оборот в Украине 

в 2008 году превысил 1,3 трлн. грн. Из этой суммы 

около 80 % пришлось на оптовый товарооборот. 

Данному сегменту торговли эксперты не склонны 

приписывать излишнюю тенизацию, так как её 

доля не сильно отличается от уровня тени в других 

отраслях. В этом сегменте значительная часть (бо-

лее половины оборотов) приходится на внешнеэко-

номические товарообменные операции, контроль за 

которыми осуществляют (прямо или косвенно) ми-

нистерства торговли, иностранных дел, органы без-

опасности, финансовой разведки отдельных стран, 

а также международные организации. В них занят 

серьёзный интеллектуальный корпус, который дей-

ствует на хорошо отработанной нормативной базе 

и эффективных стимулах. Давняя задача, которую 

он пытается решить для снижения уровня тенево-

го оборота, состоит в искоренении международных 

взяток чиновникам сторон за получение различных 

разрешений. Компании, занимающиеся междуна-

родной торговлей, традиционно списывали с при-

читающихся с них налогов расходы на эти взятки, 

что, конечно же, было противоправным.

Для пресечения такой практики Организа-

ция экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), насчитывающая 30 стран-членов, приня-

ла Конвенцию о борьбе с подкупом иностранных 

государственных должностных лиц в междуна-

родных деловых операциях. Договор, вступивший 

в силу в 1999 году, дал ОЭСР мощный инструмент 

против коррупции. Эта организация играет важную 

роль в борьбе с трансграничными взятками — пре-

ступлением, которое вызывает серьёзную мораль-

ную и политическую озабоченность, подрывает 

добросовестное государственное управление и 

экономическое развитие, нарушает международ-

ную конкуренцию, ложится позорным пятном на 

репутацию и реально грозит судебным преследова-

нием корпорациям и их руководителям.

В настоящее время Конвенцию поддержи-

вают 38 государств; кроме членов ОЭСР, это — 

Аргентина, Болгария, Бразилия, Израиль, Сло-

вения, Чили, Эстония и Южная Африка. Они 

приняли национальные законы об уголовной от-

ветственности за международные взятки. Ни одна 

из этих стран не даёт компаниям права списывать 

с налогов расходы на взятки, как это практикова-

лось в некоторых странах до конца 90-х годов. И 

все они принимают меры к тому, чтобы предот-

вращать, выявлять, расследовать и доводить до 

суда дела о взятках за рубежом.

Конвенция требует, чтобы подписанные стра-

нами законы распространялись как на физических 

лиц, так и на компании, которые обещают, предла-
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гают или фактически дают взятки. При этом учи-

тываются также подкуп через посредников и сдел-

ки в пользу третьей стороны (например, супруги 

должностного лица). Страны должны считать меж-

дународную взятку преступлением даже в тех слу-

чаях, когда контракт был бы предоставлен взятко-

дателю и без неё, исключительно по достоинству. 

Подкуп считается преступлением независимо от 

того, была ли принята взятка или чиновник фак-

тически предоставил незаконное преимущество, а 

также независимо от того, встречает ли коррупция 

в данной стране терпимое отношение и носит ли 

массовый характер. Участники Конвенции также 

обязаны устанавливать для пресечения взяток эф-

фективные и соразмерные санкции.

На основании Конвенции в 38 странах-

участницах в стадии расследования находят-

ся более 250 дел. За последние 10 лет около 

150 компаний, включая такие известные, как Lu-

cent Technologies и Siemens AG, а также отдель-

ные граждане, в том числе должностные лица 

корпораций, подверглись санкциям за междуна-

родное взяточничество и смежные преступления 

в странах пребывания. Компании выплатили 

многомиллионные штрафы (в долларах США и 

евро), а ряд руководителей были наказаны ли-

шением свободы на сроки до 5 лет [7, с. 4]. Это 

примечательно, если учесть, что до подписания 

Конвенции подкуп иностранных чиновников 

был преступлением лишь в отдельных странах, 

а большинство компаний считало взятки просто 

составной частью международного бизнеса.

Эксперты считают, что сформированная к на-

стоящему времени нормативная база регулирова-

ния международной торговли имеет высочайший 

интеллектуальный уровень. Однако для пресече-

ния теневой деятельности компаний этого недо-

статочно; необходимо было создать адекватную си-

стему мониторинга, то есть технику и технологию 

современного качества и подготовленные высоко-

профессиональные кадры. Действующая согласно 

Конвенции процедура мониторинга осуществля-

ется Рабочей группой по взяткам, составленной из 

представителей стран-участниц. Жёсткая система 

контроля международных товарообменных опера-

ций осуществляется на основе перекрестных оце-

нок, что побуждает страны соблюдать свои обяза-

тельства по Конвенции, позволяет обмениваться 

идеями и передовым опытом.

Созданная в 1961 году как межгосударствен-

ная организация для координации экономической 

политики и согласования программ помощи раз-

вивающимся странам, ОЭСР выполняет не только 

функции барьера для коррупции и теневых сделок, 

но и содействует странам с высоким их уровнем в 

подготовке профессионалов. Однако при отсут-

ствии надлежащей активности со стороны таких 

стран борьба с их теневыми дельцами ведётся глав-

ным образом со стороны западных контрагентов. 

Допускаем, что именно поэтому уровень теневого 

оборота во внешней торговле Украины ниже, чем 

во внутриэкономической деятельности.

Следует заметить, что сказанное относится ис-

ключительно к деятельности крупных украинских 

компаний, осуществляющих внешнеэкономиче-

ские операции. Абсолютное большинство малых 

и средних предприятий, ведущих международный 

бизнес, по-прежнему являются сферой преимуще-

ственно теневых операций и коррупции, причём 

для этого они не прибегают к каким-либо интел-

лектуальным ухищрениям; таможенные вопросы 

решает примитивная взятка, а «государево око», 

несмотря на огромный ущерб стране, в такие «ни-

зины» не заглядывает. Именно в силу особой опас-

ности такого «бизнеса» ОЭСР добивается (пока без 

особого успеха), чтобы в сферу действия Конвен-

ции вошли все страны с развивающейся экономи-

кой. Руководство этой организации считает, что 

к борьбе с индивидуальными и корпоративными 

взятками должны присоединиться как ключевые 

(Китай, Индия, Россия), так и более мелкие игро-

ки международных рынков (в том числе Украина). 

В процессе расширения сферы бизнеса этих стран 

за рубежом жёсткие стандарты, предусмотренные 

Конвенцией ОЭСР, должны служить им междуна-

родным ориентиром в борьбе с теневой экономи-

кой, помогать переносить эти стандарты и на внут-

риэкономические сферы.

Об очевидной необходимости такого орга-

низационно-интеллектуального сотрудничества 

для Украины свидетельствует неспособность 

(или нежелание) государства противопоставить 

что-либо действенное постоянно множащимся 

«инновациям» теневых специалистов почти во 

всех сферах экономики.

Одной из них является розничная торгов-

ля. «Ноу-хау» её деятелей во всех постсоветских 

странах стала «базарная экономика» — жёсткое 

сплетение бесконтрольности, вседозволенно-

сти, непрозрачности и коррупции. Общий обо-

рот в розничной торговле Украины за 10 месяцев 

2009 года составил 362,3 млрд. грн. На долю дей-

ствующих главным образом в тени 2,7 тыс. про-

дуктовых и промтоварных рынков «базарной эко-

номики» пришлось около 80 млрд. грн., то есть 

25 % от общей розницы (без учёта продаж через 

рестораны). По пессимистическим оценкам экс-

пертов, доля теневого оборота на этих рынках 

может достигать 90 %, то есть, как бы в издёвку 

над властью, собственники всё же показывают ле-

гальный оборот в размере 10 %.

Из-за очень сложной и коррумпированной 

разрешительной системы большие теневые по-

токи традиционно характерны для строительного 

сектора Украины. Эксперты отмечают, что Украи-

на занимает 181-е место из 183 стран по простоте 
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получения разрешений на строительство. Поэтому 

многие дельцы изначально закладывают опреде-

лённую сумму на «решение» вопросов при полу-

чении разрешений. В докризисные годы она со-

ставляла 20–40 % стоимости проекта, естественно, 

это всё происходило в тени. Такая ситуация в стро-

ительстве ни в коей мере не связана с интеллекту-

альными различиями фигурантов обеих сторон. 

Здесь более уместно говорить о полном тождестве 

уровней и интересов: все прекрасно понимают 

преимущества основной в мире заявительной сис-

темы на любое легальное предпринимательство; 

все знают, что никакое строительство нельзя на-

чинать без всесторонней экспертизы застройщи-

ка и проекта. Однако чиновникам и бизнесменам 

не требуется ни то, ни другое, так как в практике 

прочно утвердился набор простых и привычных 

«технологий». Для радикального изменения ситуа-

ции прецедент должно создавать государство, взяв 

за основу, например, принципы Конвенции ОЭСР 

о борьбе с подкупом чиновников.

Среди всех секторов украинской экономики 

сравнительно высокий интеллектуальный уро-

вень кадров характерен для финансового. В зна-

чительной мере — это следствие интенсивного 

сращивания финансовой системы страны с за-

рубежными финансовыми организациями, ко-

торое происходит в виде слияний и поглощений 

коммерческих банков Украины и других стран; 

одновременно внедряються лучшие банковские 

технологии, методы подготовки персонала и си-

стемы его стимулирования. В настоящее время 

доля иностранного капитала в украинской бан-

ковской системе составляет около 35 %.

На украинском рынке страхования нерези-

дентам подконтрольны более 90 % компаний, а 

доля иностранного капитала достигла 30 %. Тем 

не менее этот, на первый взгляд, респектабель-

ный сектор является одним из лидеров теневой 

экономики. Условно финансовый сектор можно 

разделить на две составляющие. Первая состоит 

из законопослушных и почти прозрачных финан-

совых учреждений. Вторая — из тех, кто состоит 

на службе у теневой экономики. Ведь без участия 

финансистов не обходится практически ни одна 

схема по минимизации или уклонению от нало-

гообложения. Большая часть деятельности таких 

участников финансового рынка, естественно, на-

ходится в тени. Эксперты отмечают, что обычно 

банки не участвуют в теневых операциях, так как 

их деятельность сильно зарегулирована, однако 

закрывать глаза и, соответственно, зарабатывать 

на клиентах, которые используют нелегальные 

схемы, банки не стесняются. Они просто обслу-

живают клиентов — законопослушных или тене-

вых. Они не всегда знают, чем реально занимается 

клиент. Или специально не замечают этого. Ино-

гда банки ставят на поток обслуживание теневых 

схем, зарабатывая, как минимум, на обналичива-

нии денег клиента.

Мы полагаем, что эксперты упрощают си-

туацию в банковской сфере. Не знать род занятий 

клиента может рядовой клерк банка, но высший 

менеджмент владеет полной информацией о кли-

ентах, поэтому в теневые схемы банки не втяги-

ваются «коварными» клиентами, а включаются 

вполне осознанно, нередко выступая их инициато-

рами. Факты банкротства ряда системных банков 

ещё в докризисный период («Украина», «Надра», 

Проминвестбанк и др.) не были следствием слу-

чайных обстоятельств, а стали результатом вполне 

управляемых действий, из-за которых «сгорели» 

вклады тысяч мелких абонентов. Давно ведущая-

ся дискуссия по поводу количества необходимых 

экономике страны банков перешла в схоластиче-

ский спор, потому что речь должна идти не о коли-

честве банков, а их качестве. Участники дискуссии 

упорно не замечают того факта, что практически 

все мелкие банки, не соответствующие нормати-

вам НБУ, продолжают функционировать именно в 

теневой сфере, для обслуживания которой и созда-

вались. Именно эти «детали» объясняют причины 

высокой тенизации финансового сектора.

Можно предположить, что продолжающаяся 

экспансия западных банков (в чём многие экс-

перты усматривают чуть ли не угрозу националь-

ной безопасности Украины) естественным обра-

зом устранит действительную опасность в виде 

«серой», коррумпированной части финансовой 

системы. Но это процесс длительный, а потому 

приходится уповать на то, что быстрее произой-

дёт количественное и качественное совершен-

ствование специальных государственных служб 

противодействия финансовым гениям (продол-

жающим доказывать совместность Зла и Гения).

Важно подчеркнуть, что и в этом случае Украи-

не нет надобности изобретать свой «путь». В запад-

ных странах, где финансовые системы неизмеримо 

больше, а следовательно, больше и соблазнов, на-

учились достаточно успешно решать проблемы ин-

тересов государства, бизнеса и простых вкладчиков.

Для ухода от налогообложения и отбеливания 

«серых» или «чёрных» средств наиболее часто ис-

пользуются страховые компании. По некоторым 

оценкам, из 480 зарегистрированных в Украине 

страховщиков реально работает не более полови-

ны. Доля компаний, которые так или иначе уча-

ствуют в отмывании средств, составляет около 

30 %. Интеллектуальное творчество теневых дель-

цов здесь также изобилует инновациями, которые 

достойны занять почётное место в мировом опыте 

мошенничества. Самые распространённые схе-

мы — это страхование рисков предприятий на не-

суразно большие суммы для уменьшения базы на-

логообложения и придумывание фантастических 

ситуаций, вызывающих страховой случай. Делает-
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ся это в полной уверенности, что работникам на-

логовых служб не хватит внимательности, желания 

(или ума), чтобы разобраться в существе дела.

Можно, например, застраховать завод в пус-

тыне на миллиард от наводнения, затем перестра-

ховать этот риск у нескольких системных страхов-

щиков и возвратить собственнику предприятия 

наличными с определённым дисконтом за услуги. 

Эта, несколько утрированная, схема характеризует 

распространённую практику. Как и в ситуации фи-

нансового сектора, изменить положение на рынке 

страхования может более глубокое проникновение 

на этот рынок западного страхового бизнеса. Но 

поскольку детенизация страхового рынка не мо-

жет откладываться до лучших времён, необходи-

мо срочно ужесточать судебное преследование 

фигурантов за уклонение от налогов (практика 

устрашающих наказаний за подобные престу-

пления, введенная в США в 30-е годы прошлого 

столетия, оказала весьма сильное воздействие на 

«интеллектуалов» криминального мира). Хоро-

ший эффект может дать метод экспертирования 

сомнительных страховых сделок опытными спе-

циалистами законопослушных страховых компа-

ний. Полагаем, что опасаться проявления «кор-

поративной этики» в этом случае не следует, так 

как серьёзному страховому бизнесу «теневики» на-

носят ущерб не меньший, чем государству.

Значительное усиление профессиональной 

подготовки и повышение интеллектуального уров-

ня кадров контрольно-надзорных органов требует-

ся для противодействия интеллектуалам на рынке 

ценных бумаг и в различных отраслях реальной 

экономики. Если не принимать в расчёт коррупци-

онную составляющую «взаимодействия сторон», то 

интеллектуальное превосходство теневых деятелей 

в этих секторах является общеизвестным фактом.

Рынок ценных бумаг является одним из попу-

лярных инструментов для минимизации налогов. 

Путём манипулирования ценами на «мусорные» 

акции крупный бизнес без труда может сокращать 

базу налогообложения. Например, компания по-

купает акции за 100 млн. грн. и совершенно «слу-

чайно» они через день дешевеют в 10 раз, а ком-

пания записывает 90 млн. грн. в «убыток», будучи 

совершенно уверенной, что санкций со стороны 

налоговой не последует. О том, насколько попу-

лярна такая схема, можно судить по росту объёма 

внебиржевых сделок с акциями: за первое полу-

годие 2009 года он превысил 280 млрд. грн., что в 

2 раза больше, чем за такой же период 2008 года.

Компании по управлению активами и инвест-

фонды — также очень популярный инструмент 

оптимизации налогов. Причина та же — «наукоём-

кость» теневых схем в этом секторе недоступна для 

налоговиков. За первое полугодие 2009 года такие 

компании выпустили инвестиционных сертифи-

катов на 27 млрд. грн. больше, чем за весь 2008 год. 

Эксперты считают, что реальные инвестиции из 

этой суммы составляют не больше 10 %, осталь-

ное — это закупка «мусорных» бумаг для «надува-

ния» балансов и ухода от уплаты налогов.

В реальной экономике высоких профессиона-

лов намного больше, чем в непроизводственных 

сферах; многие из них привносят в арсенал тене-

вой экономики огромное разнообразие недоступ-

ных работникам контрольно-надзорных органов 

технологий. Рассмотрим некоторые из них.

Добывающая промышленность создаёт 4,68 % 

ВВП страны, однако, её теневой продукт, по оцен-

кам Минэкономики, составляет 42 % легального 

продукта. Здесь благодатной почвой для теневых 

операций аналитики называют крайне запутан-

ную и непрозрачную систему выдачи лицензий и 

разрешений на разработку полезных ископаемых. 

Не забывают и о старых добрых методах вывода 

части оборота в тень — так называемых утрусках и 

усушках (методах, опробованных ещё в советское 

время). Например, коксующийся уголь при долгом 

хранении и несоблюдении температурного режима 

имеет свойство самовозгораться, что ведёт к есте-

ственной убыли продукта. В реальности её не про-

исходит, а списанная продукция реализуется по-

средническим компаниям за наличность.

Перерабатывающая промышленность за пер-

вое полугодие 2009 года произвела продукции на 

72,7 млрд. грн. и внесла в украинский ВВП 18,6 %. 

Теневая сторона этой отрасли оценивается экспер-

тами Минэкономики в 16,3 млрд. грн., или 22,4 % 

от легального продукта. По итогам 2008 года уро-

вень тенизации отрасли составил 35,3 %, что свя-

зано не с улучшением финансовой дисциплины, 

а вызвано резким сокращением производства. 

Наиболее тёмным сектором здесь является про-

изводство кокса и продуктов нефтепереработки — 

45,1 %. Западных аналитиков и предпринимателей 

давно заводят в тупик чудеса, происходящие на 

украинском рынке топлива. В мае 2009 года «Укр-

нафта» продавала нефть на открытых аукционах 

по 21 доллару за баррель, в то время как мировые 

цены были в 3 раза выше. Из-за продажи нефти по 

заниженной цене с начала года «Укрнафта» поте-

ряла сотни миллионов долларов, а компании-по-

средники, аффилированные с группой «Приват», 

на этой афере, соответственно, заработали. По 

удивительным причинам её циничная простота не 

была замечена высшей властью.

Повышенный уровень тенизации имеет место 

в лёгкой и пищевой промышленности — 42 % и 39 % 

соответственно. Это объясняется не интеллекту-

альными находками дельцов, а тем, что в этих от-

раслях наибольшая доля малого бизнеса, который 

действует по принципам «базарной» экономики.

Ещё один полуподпольный сектор — аграр-

ный. Его современная особенность — быстрое 

увеличение присутствия иностранных инвести-
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ций: от 20 % до 30 % (по разным оценкам) сель-

хозпредприятий имеют определённую долю за-

рубежного капитала. Но, несмотря на то, что 

большинство иностранных инвесторов пытаются 

внедрить в Украине западные стандарты веде-

ния бизнеса, прозрачность этого сектора оста-

ётся низкой — 27,4 %. Основная причина такой 

значительной доли теневых процессов связана с 

тем, что большую часть ВВП в аграрном секторе 

Украины формируют домохозяйства — по резуль-

татам 2008 года их вклад в ВВП агросектора со-

ставил 59,7 %, а сельхозпредприятий — 40,3 %. 

Население не заинтересовано проходить слож-

ную процедуру регистрации субъектов малого 

предпринимательства с вытекающими отсюда 

посещениями налоговой и Пенсионного фонда. 

Оно предпочитает реализовывать или обменивать 

сельхозпродукцию за наличность без оформле-

ния каких-либо документов, и потому люди сами 

решают, какую долю дохода показывать в налого-

вой декларации. Таким образом, природа теневой 

экономики в сельском хозяйстве имеет главным 

образом ментальный характер, причём не только 

относительно населения, но и государства. Только 

оно, при наличии соответствующего интеллекта и 

воли, в силах освободить селянина от беспредела 

посредников, хозяев «базарной» инфраструктуры 

в городах и алчности чиновников районного зве-

на; только от государства зависит, получит ли на-

конец массовое распространение эффективный 

опыт создания агрофирм крупными промышлен-

ными предприятиями и т. д. Это уже опробован-

ный путь создания цивилизованного сельхозпро-

изводства, свободного от теневых отношений.

Выводы. Теневая экономика наносит госу-

дарству, обществу, отдельному человеку не только 

материальный, но и моральный ущерб. Последний 

ассоциируется у населения с негативным восприя-

тием власти, при попустительстве или неспособно-

сти которой побороть это явление оно приобрело 

всеохватывающий и перманентный характер. Ана-

лиз показал, что даже если у государства имеются 

достижения в ограничении масштабов тенизации 

экономики, то они не выходят за рамки частных 

фактов. Зарубежный опыт убедительно доказал, 

что на первом месте в борьбе государства с теневой 

экономикой находятся не превентивные, силовые 

методы, а его собственный пример, действия по 

радикальной интеллектуализации персонала ор-

ганов управления, надзорно-контрольных служб, 

материально-технической и нормативной базы их 

деятельности, применение системы стимулов, ис-

ключающих взятку как компенсацию за неоплачи-

ваемый должным образом труд.

Искоренение условий воспроизводства тене-

вой экономики как перманентного явления пред-

полагает наличие государственной политики, не 

подверженной моде и конъюнктуре [8]. Важным 

базовым элементом такой политики должна стать 

адекватная её сложности и ответственности перед 

нынешним и грядущими поколениями граждан 

система воспитания и подготовки подлинно ин-

теллектуальных кадров.
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРЕНДНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Анотація. У статті розглядається місце оренди землі сільськогосподарського призначення серед інших 

напрямів формування ринкових відносин на селі.

Ключові слова: орендна плата, сільськогосподарське виробництво, орендовані земельні ділянки, ринок землі.

Summary. The place of rent of the land of agricultural purpose between other directions of forming of market rela-

tions in the villlage.

Key words: the rent, agricultural production, rent land, land market.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 

оренда землі в сільському господарстві України 

за належної законодавчої бази, дотримання умов 

укладених угод є запорукою розвитку сільського 

господарства й пов’язаних з ним переробних під-

приємств. Оренда — дійовий фактор збільшен-

ня розмірів аграрних формувань. Також завдяки 

одержанню орендодавцями певної орендної пла-

ти досягається їх матеріальна підтримка.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

тання розвитку оренди землі в агропромислово-

му комплексі України досліджуються такими на-

уковцями, як: В. Г. Андрійчук, П. І. Гайдуцький, 

ІІ. Лукінов, М. Й. Малік, В. Я. Месель-Веселяк, 

О. М. Онищенко, П. Т. Саблук, М. М. Федоров, 

В. В. Юрчишин та ін. Однак ціла низка питань 

була і є невирішеними.

Метою статті є дослідження орендних земель-

них відносин у Запорізькій області, проведен-

ня порівняльного аналізу організації та розмірів 

орендної плати за землю у розвинутих країнах світу, 

виявлення існуючих у цій сфері недоліків і проб-

лем, висвітлення основних напрямів їх усунення.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні оренда 

землі — важлива умова розвитку сільського гос-

подарства, оскільки без запровадження обдума-

них орендних відносин важко розраховувати на 

збереження оптимальних за своїми розмірами 

аграрних підприємств. У більшості країн світу 

саме оренда земельних угідь є поширеною фор-

мою їх використання.

Орендні земельні відносини є найбільш вре-

гульованими і мають стати одним із напрямів 

формування ринку земель сільськогосподарсько-

го призначення.

Оскільки механізм купівлі-продажу землі, 

який вільно діє у багатьох капіталістичних краї-

нах, не вирішує проблему відповідності між зем-

леволодінням і землекористуванням, то саме 

оренда тут є головним регулятором земельних 

відносин. Так, наприклад, в умовах ринкової еко-

номіки США, Польщі та ряду розвинутих країн 

Західної Європи в товарному обігу на ринку ку-

півлі-продажу земель сільськогосподарського 

приз начення щорічно обертається менше одного 

відсотка всіх сільськогосподарських угідь [1, с. 77; 

61, с. 111]. У той же час у таких європейських краї-

нах, як Данія, Португалія, Італія, Греція, Іспанія, 

Голландія, Німеччина, Франція, Бельгія щорічно 

орендується від 18 до 68 % земель сільськогоспо-

дарського призначення. Значну частку земельних 

угідь орендовані площі займають у США, Канаді, 

Японії та інших країнах світу [2, с. 125; 78, с. 49; 

101, с. 50; 79, с. 47; 3, с. 10; 4, с. 66].

Поширення орендних відносин у розвинутих 

капіталістичних країнах обґрунтовується тим, що 

оренда землі стає фермерам набагато дешевше, 

ніж її купівля. У процесі оренди землі, порівняно 

з купівлею, заощаджується капітал, який госпо-

дарі мають можливість вкладати у поширене від-

творення виробництва. Відносини орендодавця й 

орендаря базуються на принципах взаємовигід-

них стосунків, оскільки орендодавець на певний 

час делегує право орендарю користуватися своєю 

землею та майном (зберігаючи при цьому лише 

титул власника), а орендар на свій розсуд розпо-

ряджається засобами праці.

Більша частина сільськогосподарських угідь 

знаходиться в обігу на ринку оренди землі, що ха-

рактерно і для України на сучасному етапі. Такий 

стан зумовлюється деякими обставинами:

— сповільнений розвиток ринку купівлі-

продажу землі пов’язаний із законодавчим за-

провадженням мораторію від часу набуття права 

власності на землю на відчуження земель сіль-

ськогосподарського призначення;

— розвиток ринку землі сповільнюється від-

сутністю платоспроможного попиту. Відсутність 

фінансових коштів сільського населення виклю-

чає можливість придбання земельних ділянок як 

сільськогосподарськими підприємствами, так і 

громадянами;

— у розвинутих країнах світу більшість гро-

мадян мають сільськогосподарські землі для того, 

щоб на них господарювати або надавати в оренду. 

Такої думки, як показують результати анкетуван-

ня, дотримуються і селяни Запорізької області 

(67 % опитаних).

Правовою основою функціонування ринку 

оренди землі в Україні є Земельний кодекс (статті 
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93, 124), Закон України «Про оренду землі» та інші 

нормативні акти. Оренда землі є оформленою 

договором угодою, згідно з якою одна сторона 

(орендодавець) надає іншій стороні (орендарю) 

право господарського використання земельної ді-

лянки на певний термін і за обумовлену плату.

Об’єктами ринку землі виступають земель-

ні ділянки та земельні частки (паї), що не виді-

лені в натурі. Указом Президента України № 1529 

від 3 грудня 1999 року «Про невідкладні заходи 

щодо прискорення реформування аграрного сек-

тору економіки» сертифікат на право на земель-

ну частку (пай) визнається правовстановлюючим 

документом (поруч із державним актом на право 

приватної власності на землю) при укладанні до-

говорів оренди. Крім того, Перехідними положен-

нями нової редакції Земельного кодексу України 

(статтею 16) регламентовано, що земельні ділянки 

виділяються в натурі (на місцевості) громадянам-

власникам земельних часток (паїв) за їх бажанням.

Останнім часом процес здійснення масового 

відведення земельних ділянок на місцевості на-

був обов’язкового характеру для селян. Оренда 

земельних часток (паїв) характеризується гнуч-

кістю та мобільністю, порівняно з орендою зе-

мельних ділянок. Обґрунтовується це тим, що зе-

мельні частки (паї) не мають чітко встановлених 

меж на місцевості, а отже, є більш мобільними. 

Саме мобільність земельних часток (паїв) дозво-

ляє уникнути черезсмужжя та подрібнення ціліс-

ності земельних масивів під час передачі землі в 

оренду. Проведені нами дослідження свідчать, 

що господарі потужних сільськогосподарських 

підприємств мають бажання та можливість 

орендувати цілісні земельні масиви економічно 

слабших підприємств, проте відмовляються від 

оренди тих господарств, де відбулося відведен-

ня земельних ділянок на місцевості, а у зв’язку з 

цим відбувається подрібнення цілісності земель-

ного масиву, що є неприпустимим.

На нашу думку, відведення земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) необхідно проводити за 

бажанням власника земельної частки (паю), коли 

він планує розширити особисте господарство чи 

створити фермерське господарство, або передати 

його в оренду іншому суб’єкту господарювання, 

а не господарству, в якому отримана ця земельна 

частка (пай). Виділення земельної ділянки в натурі 

слід проводити з мінімальним порушенням ціліс-

ності земельних масивів сільськогосподарських 

підприємств, а не в обов’язково-примусовому по-

рядку, що має місце нині.

Дискусійним залишається питання про за-

стосування методичних підходів щодо визначен-

ня розміру орендної плати за землю, оскільки 

саме від цього залежить ефективність орендних 

відносин. Розмір орендної плати повинен забез-

печувати відтворення засобів виробництва, по-

криття виробничих витрат, поширене відтворення 

виробництва, виконання зобов’язань перед дер-

жавою, погашення кредитів, розвиток соціальної 

інфраструктури, відрахування до фонду соціаль-

ного страхування тощо. Тобто він не повинен по-

рушувати умови господарювання за принципом 

самоокупності, інакше втрачається суть самої 

оренди [5, 6, 7, 8]. Дослідники питань основних 

методів визначення розміру орендної плати ви-

окремлюють такі з них:

— метод ринкових орендних ставок (метод 

попиту і пропозиції на орендовану ділянку). 

Цей метод, на думку А. Черняєва, Є. Зворотіна 

[5, с. 64–69], відповідає розвиненим земельно-

орендним відносинам. При підвищенні попиту 

на землю ставки орендної плати можуть зроста-

ти, а при зростанні пропозиції можливе їх змен-

шення. Цей метод доцільно застосовувати під 

час передачі в оренду земель для вирощування 

культур, які виснажують ґрунт. У цьому випадку 

орендна плата може зростати;

— нормативний метод (залежно від очікува-

ної рентабельності виробництва на орендованій 

ділянці). Переваги цього методу, як відмічають 

дослідники [6, с. 166–167; 7, с. 13], в тому, що 

зі зміцненням фінансового стану господарств-

орендарів та стабілізацією макроекономічного се-

редовища доцільно переходити до встановлення 

орендної плати у формах, що ставлять її розмір у 

залежність від результатів господарювання;

— метод визначення розміру орендної плати 

від грошової оцінки земель. На думку професора 

М. М. Федорова, одним із інструментів визна-

чення рекомендованих розмірів орендної плати 

за землю є грошова оцінка земель. Запроваджен-

ня її в систему ціноутворення й оподаткування 

сприятиме вирівнюванню економічних умов гос-

подарювання в галузі. В основу грошової оцінки 

земель покладено застосування показника еко-

номічного ефекту, одержаного від використання 

земельних ділянок кращої якості та вигідного їх 

місцерозташування. Таким показником є рент-

ний доход, який одержують при виробництві сіль-

ськогосподарських культур [8, с. 212–213].

Широкому застосуванню методу визначення 

розміру орендної плати за землю від її грошової 

оцінки сприяло прийняття нової редакції Земель-

ного кодексу України, Укази Президента України 

«Про додаткові заходи щодо соціального захисту 

селян-власників земельних ділянок та земельних 

часток (паїв)» № 92 від 2 лютого 2002 р. і «Про до-

даткові заходи щодо вирішення соціальних про-

блем на селі та подальшого розвитку аграрного 

сектору економіки» № 170 від 21 лютого 2002 р. 

Цими законодавчими актами рекомендується 

суб’єктам господарювання — орендарям земель-

них ділянок сільськогосподарського призначен-

ня, земельних часток (паїв):
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— підвищувати, перш за все для пенсіонерів-

орендодавців, розміри орендної плати, виходячи 

з результатів господарської діяльності та фінансо-

во-економічного стану суб’єктів господарюван-

ня, рівня зайнятості селян-орендодавців зазначе-

них земельних ділянок, земельних часток (паїв);

— здійснювати в разі виплати орендної пла-

ти у натуральній формі оцінку вартості відпо-

відної продукції за цінами, що не перевищують 

офіційно повідомлених органами виконавчої 

влади середніх біржових цін на таку продукцію 

на момент її видачі.

Таким чином, законодавство не встановлює 

розміру орендної плати за орендовані ділянки чи 

земельні частки (паї), а лише врегульовує мінімаль-

ний її розмір, що надає можливість орендодавцю 

і орендарю вільно домовлятися і закріплювати в 

договорі оренди результати цієї домовленості, які 

повинні ґрунтуватися на паритетних засадах і бути 

взаємовигідними для двох сторін.

Відносно оптимальних розмірів орендної 

плати, визначених у відсотках від вартісної оцін-

ки землі, єдиної думки серед дослідників немає. 

Так, В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров [9; 

10] оптимальним розміром орендної плати ви-

значають 3 % від грошової оцінки землі, тоді як 

С. М. Плетенецька [11, с. 26] та А. С. Лук’яненко 

[12, с. 25] таким розміром вважають 3–5 %.

Вважаємо, що необхідно створити такі еко-

номічні відносини, щоб забезпечувалася дія за-

кону ринкової економіки, за яким вкладений 

капітал повинен приносити одержання рівнове-

ликого прибутку. Розмір орендної плати в рин-

кових умовах повинен забезпечувати орендо-

давцям доход, що може бути отриманий ними, 

наприклад, від продажу землі і розміщення в 

банку грошових коштів. Середній розмір земель-

ної частки (паю) в Запорізькій області становить 

7,38 гектара, а грошова оцінка 1 га ріллі без ура-

хування індексації — 4018 грн.

Станом на кінець 2011 року власниками зе-

мельних паїв та земельних ділянок сільськогос-

подарського призначення в Запорізькій області 

укладено 174,5 тис. договорів оренди, з яких се-

ляни-пенсіонери підписали 86,9 тис. договорів 

оренди, що становить близько 50 відсотків від 

загальної кількості.

Товаровиробники на умовах оренди вико-

ристовують у регіоні 1,21 млн. гектарів сільсько-

господарських угідь. За 2011 рік сільгосптоваро-

виробники області сплатили 367,7 млн. гривень 

орендної плати, що становить 93,08 відсотка 

від запланованого, з яких селянам-пенсіонерам 

виплачено 160 млн. гривень. У регіоні перева-

жає натуральна форма оплати оренди, яка сягає 

49,5 відсотка від загальної суми виплат, грошова 

форма оплати відповідно становить 47,3 відсо-

тка. Решта розрахунків здійснюються у відро-

бітковій формі оплати — послугами. Середній 

розмір орендної плати за гектар сільгоспугідь в 

області становить 326,35 грн. Отже, орендарі як 

виплачували орендодавцям 1 % від нормативної 

грошової оцінки землі, так і продовжують цю 

практику.

Аналіз свідчить, що низький рівень ефектив-

ності використання земельних угідь, який склався 

у більшості сільськогосподарських підприємств, 

стримує підвищення ставок орендної плати. З по-

ліпшенням фінансового стану підприємств її роз-

мір повинен зростати.

З метою забезпечення захисту прав орендо-

давців необхідно підвищувати інформованість 

щодо їхніх прав, активізувати діяльність ради па-

йовиків, громадський контроль за використан-

ням власності (шляхом тісної співпраці органів 

місцевої влади, орендарів та орендодавців). У ви-

падку, коли на ту чи іншу земельну ділянку є не 

один, а кілька бажаючих її орендувати, доцільно 

проводити конкурс між ними. Такий підхід спри-

ятиме розвитку конкуренції, а на цій основі — 

підвищенню розмірів орендної плати. На жаль, в 

Україні поки що не створено обґрунтовану систе-

му державного земельного кадастру, яка б забез-

печувала землекористувачів достовірною інфор-

мацією щодо земельних ділянок та права на них.
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КОНЦЕПЦІЯ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 
В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

Анотація. Визначено місце оцінювання інвестиційної привабливості в управлінні економічною ситуацією. 

Наведено основні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості національної економіки в контексті її 

збалансованого розвитку. Приділено значну увагу регіональному аспекту.

Ключові слова: оцінювання інвестиційної привабливості, економічне зростання, збалансований розви-

ток, управління національною економікою.

Summary. The role of an estimation of the investment appeal in managing of economic situation is defined. The 

main approaches to the estimation of national economy’s investment appeal in a context of its balanced development 

are given. The considerable attention is given to the regional aspect.

Key words: the estimation of investment appeal, an economic growth, a balanced development, a management of 

national economy.

Постановка проблеми. Розкриття закономір-

ностей функціонування складних економічних 

систем при вирішенні проблем активізації інвес-

тиційних процесів неможливе без застосування 

багатоаспектного підходу до визначення струк-

турних елементів таких систем, що спирався би 

на сучасну еволюційну парадигму розвитку на-

ціональної економіки в умовах прояву фінансо-

во-економічної кризи та ресурсних обмежень. 

Функціонування економіки у згаданих умовах 

передбачає формування механізму управління ін-

вестиційною діяльністю, що визначав би цей фак-

тор як пріоритетний та був направлений на реа-

лізацію поставленої мети — прискорення темпів 

економічного розвитку. Оскільки на рівень інвес-

тиційної привабливості впливає низка чинників, 

що визначають умови інвестування, від оператив-

ності оцінювання цих умов і врахування їх впливу 

залежить обґрунтованість управлінських рішень.

Аналіз останніх публікацій. Дослідженню 

впливу інвестицій на розвиток економіки присвя-

чено доробки всесвітньовідомих вчених, таких як 

Дж. Даннінг, М. Портер, С. Хаймер, С. Вінтер та 

ін. Зв’язок між інвестиційною активністю та еко-

номічним розвитком висвітлено в роботах вітчиз-

няних та іноземних науковців сучасності, зокрема 

І. А. Грицаєнка [1], В. Ф. Беседіна, А. С. Музи-

ченка [2], Е. Дабла-Норріс [3], Р. Ф. Кампоса [4], 

С. М. Кожемякіної [5]. Питання ідентифікації 

чинників інтенсифікації інвестиційних проце-

сів та окремих аспектів оцінювання інвестицій-

ної привабливості розкрито в працях А. В. Гри-

ньова, К. П. Покатаєвої [6], О. К. Малютіна [7], 

О. В. Носової [8]. Незважаючи на ґрунтовність 

досліджень, оцінювання інвестиційної привабли-

вості розглядається здебільшого відокремлено від 

основних функцій в межах управління національ-

ною економікою, що викликає необхідність по-

дальшої розробки цього питання.

Метою статті є обґрунтування концептуаль-

ного підходу до оцінювання інвестиційної при-

вабливості в контексті управління національною 

економікою.

Виклад основного матеріалу. Створення спри-

ятливих умов для пожвавлення інвестиційної 

активності сьогодні є пріоритетним завданням 

кожної країни, а оцінювання інвестиційної при-

вабливості — передумовою прийняття ефек-

тивних управлінських рішень. Саме в процесі 

оцінювання починають діяти важелі механізму 
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управління — засоби, що приводять економічну 

систему до стану, який відповідає умовам постав-

леної мети. Отже, однією з головних умов ефек-

тивної реалізації функцій управління є розробка 

та впровадження ідеології розвитку національної 

економіки, яка би базувалася на інтенсифікації 

процесів інвестування через реалізацію комплек-

сного оцінювання інвестиційної привабливості. 

Це дозволяє розглядати оцінювання інвестицій-

ної привабливості, в результаті якого формується 

об’єктивний погляд на глибинні процеси, що від-

буваються між елементами складних економічних 

систем, як ключовий інструмент реалізації функ-

цій управлінської діяльності.

Зупинимося детальніше на взаємозв’язку 

оцінки з основними функціями управління. 

Оскільки віднесення останніх до елементів систе-

ми управління вже саме по собі є предметом окре-

мого дослідження, розглянемо їх у сукупності, на-

веденій В. Василенко [9]. При цьому скорегуємо 

функції управлінської діяльності за основними 

етапами управління (рис. 1).

Рис. 1. Схема взаємозв’язку між оцінкою та основними функціями управління (розроблено автором)

Слід підкреслити всеосяжний характер конт-

ролю та його тісний зв’язок із функцією регулю-

вання, що направлений на корегування системи 

управління відповідно до виявлених відхилень 

усередині системи. Підґрунтям реального конт-

ролює є функції моніторингу та обліку, здійснен-

ня яких дозволяє виявляти відповідність стану 

об’єкта бажаному результату. Інструментом реалі-

зації функції контролю є оцінка поточного стану 

об’єкта управління, що завдає вектор коригуван-

ню системи управляння. Таким чином, оцінка 

є складовою управління, найтіснішим чином 

пов’язаною з реалізацією його функцій, зокрема 

регулювання та контролю.

Слід зауважити, що в економіці оцінка ототож-

нюється з процесом оцінювання. Однак між цими 

термінами існує відмінність: оцінка, хоча вона й 

передбачає процес чисельного вираження, є кінце-

вим кількісно вираженим параметром, а оцінюван-

ня — це власне процес, що направлений на надання 

певному явищу чисельного вираження. Враховую-

чи, що «процес» (від лат. рrocess — просовування 

вперед) — це сукупність низки послідовних дій 

або операцій, оцінювання як процес є сукупністю 

взаємозалежних, послідовних та розташованих у 

певному порядку дій (елементів), спрямованих на 

отримання результату. Під цим кутом зору оціню-

вання має властивості системи, що відповідає всім 

принципам її функціонування: заборона на роз-

гляд системи як простого поєднання її елементів; 

врахування сукупного ефекту; розгляд системи в 

контексті обліку внутрішніх та зовнішніх зв’язків. 

Згідно з цим, оцінювання не можна відокремлено 

розглядати й від аналізу ситуації, дослідження умов 

зовнішнього та внутрішнього середовищ. При цьо-

му процес оцінювання слід розглядати як функціо-

нування системи оцінювання.

На рис. 2 наведена методика оцінювання ін-

вестиційної привабливості, що як система визна-

чених, взаємозалежних та розташованих у певно-

му порядку елементів, які становлять її структуру, 

повинна містити сукупність певних логічних ета-
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пи, з якими нація їх створює. У цьому контексті 

особливого значення набуває точне визначення 

стратегічних пріоритетів національного зрос-

тання, заснованих на принципах збалансованого 

економічного розвитку. У зв’язку з цим має відбу-

тися зміщення акцентів від положень, що тракту-

ють необхідність узгодження потреби в ресурсах 

із можливістю їх забезпечення, до положень, що 

підкреслюють необхідність узгодження потреби в 

ресурсах із доцільністю їх використання у сформо-

ваних умовах на кожному з рівнів функціонування 

економічної системи для забезпечення рівноваж-

ного стабільного розвитку системи в цілому.

Оскільки проблеми локального розвитку мо-

жуть викликати дестабілізацію економічного роз-

витку всієї системи, в контексті збалансованого 

національного розвитку повинна забезпечуватися 

органічна єдність розвитку регіонів із завданнями 

стабільного розвитку системи в цілому. Відповід-

но до цього інструментом реалізації стратегії зба-

лансованого розвитку національної економіки має 

бути ефективна політика регіонального розвитку.

Оскільки елементи цілеспрямованого управ-

ління, які регламентують інвестиційну діяльність, 

зосереджені здебільшого на рівні регіонів, сьогодні 

дедалі більше посилюється значимість локалізації 

та дії процесів регіоналізації у формуванні спри-

ятливого інвестиційного середовища. Особливого 

сенсу набуває розробка ефективного механізму ре-

гулювання інвестиційної діяльності на регіональ-

ному (мезо-) рівні. Дієвість механізмів регулюван-

ня інвестиційної діяльності, як було зазначено, 

має забезпечуватися функціонуванням системи 

оцінювання інвестиційної привабливості, основні 

підходи до якого та їх сукупний вплив на реаліза-

цію поставленої мети наведено на рис. 3.

В умовах трансформаційних процесів, що сьо-

годні відбуваються в Україні, досягнення страте-

гічних цілей, покладених в основу збалансованого 

розвитку, може ускладнюватися порушенням за-

кономірностей функціонування системи, визначе-

них в стратегії під час її розробки. Це підвищує не-

обхідність адаптації стратегії до поточної ситуації, 

управління економічною ситуацією у сформова-

них умовах. Отже, інструментом реалізації стратегії 

має стати інвестиційна політика, що є більш гнуч-

кою та оперативною, враховує поточні потреби та 

особливості розвитку національної економіки. У 

рамках стратегічно визначених цілей збалансова-

ного розвитку інвестиційна політика є механізмом 

їх реалізації у поточному періоді. В результаті гар-

монійного поєднання стратегії та політики як еле-

ментів управлінського механізму з реалізації цілей 

у довгостроковій та середньостроковій перспек-

тиві на кожному з рівнів управління економічною 

ситуацією досягається синергетичний ефект, що 

виявляється у досягненні максимальної ефектив-

ності від інвестування.

Рис. 2. Етапи оцінювання інвестиційної привабливості 

національної економіки (розроблено автором)

пів. Запропонована методика дозволяє не лише 

отримати адекватне уявлення щодо поточного 

стану інвестиційної привабливості національної 

економіки, а й визначити доцільність інвестуван-

ня, сформувати раціональні управлінські рішення 

у межах визначеної мети.

У контексті управління метою (керівною іде-

єю) оцінювання інвестиційної привабливості на-

ціональної економіки здійснюється через його 

реалізацію визначення основних векторів мак-

роекономічного регулювання для забезпечен-

ня інтенсифікації процесу інвестування з ціллю 

подальшого економічного розвитку. Результат 

оцінювання (адекватна оцінка) є підставою для 

використання у цивільному обігу об’єкта його 

здійснення, у даному випадку — інвестиційної 

привабливості як економічної категорії взагалі.

Враховуючи вищесказане, обґрунтування 

теоретико-методологічних засад оцінювання ін-

вестиційної привабливості повинно базуватися 

на комплексі методичних підходів, методів та 

оціночних процедур, що направлені на вирішен-

ня завдання його здійснення. Об’єктивна оцін-

ка дозволить вирішити питання інформатизації 

щодо поточного стану інвестиційної привабли-

вості та підвищити ефективність регулюючої 

функції, що стане основою формування мотива-

ційних механізмів інвестування та розвитку на-

ціональної економіки.

Оскільки розвиток національної економіки 

визначено керівною ідеєю оцінювання інвести-

ційної привабливості, слід зупинитися на вияв-

ленні основних домінант та чинників, що обу-

мовлюють цей процес. Сьогодні серед передумов 

економічного зростання є не стільки наявний 

обсяг факторів виробництва, сформований еко-

номічний потенціал, що впливає на інвестицій-

не пожвавлення, скільки ефективність та тем-
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структурної                       ефективності

раціонального                      розміщення

вирівнювання 

розвитку

Основні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості національної економіки

Забезпечення дієвості механізмів державного регулювання інвестиційної діяльності 

на основі реалізації принципів збалансованого економічного розвитку

Системний підхід Комплексний підхід Ресурсно-функціональний підхід

Визначення системи як сукуп-

ності, комбінації або набору 

взаємопов’язаних, утворюючих 

єдине ціле елементів, об’єднаних 

єдиним процесом функціону-

вання для реалізації операції, по-

кладеної в основу досягнення по-

ставленої перед системою мети.

Дослідження об’єкта у цілому 

та всього кола окремих еле-

ментів, включаючи внутрішні 

взаємозв’язки; врахування мож-

ливих напрямків і наслідків реа-

лізації операції.

Забезпечення всебічного та неу-

передженого вивчення об’єкта, 

виходячи з достовірної інфор-

мації відповідно до практично-

го-цільового спрямування.

Особливості застосування підходів

щодо реалізації процедур оцінювання
щодо формування та реалізації дії узагальнюючого механізму 

забезпечення збалансованого розвитку національної економіки

1. Розгляд процесу оцінювання ін-

вестиційної привабливості як сукуп-

ності взаємозалежних, послідовних 

та розташованих у певному порядку 

елементів, спрямованих на отриман-

ня результату.

2. Розгляд системи оцінювання інвес-

тиційної привабливості як частини 

більш загальної системи (управління 

національним господарством).

3. Визнання можливості якісної зміни 

взаємозв’язків між елементами систе-

ми, обумовленої зміною стратегії роз-

витку як тактики управління.

4. Отримання синергетичного ефекту 

шляхом поєднання й комбінування 

різних елементів управління.

1. Здійснення структурного аналізу, 

що направлений на виявлення вну-

трішніх зв’язків і залежностей між 

елементами та факторами.

2. Здійснення горизонтального та 

вертикального аналізу за факторами.

3. Виявлення зовнішніх зв’язків оці-

нювання з системою управління.

4. Визначення переліку компонент, 

що ініціюють трансформацію входу 

системи у кінцевий результат.

5. Врахування економічних, соці-

альних, організаційних, психологіч-

них аспектів управління.

6. Адаптація до сформованих умов 

функціонування економіки.

1. Врахування специфіки та єдності 

цільової орієнтації виконання функ-

цій управління.

2. Посилення зв’язків між рівнями 

та співпраці між суб’єктами управ-

ління по горизонталі і вертикалі 

(країна, регіон).

3. Забезпечення ресурсами з дивер-

сифікацією джерел відповідно до її 

структурної ефективності.

4. Узгодження локальної потреби в 

ресурсах з її обсягом для досягнення 

поставленої перед системою мети.

Сукупний вплив на забезпечення збалансованого економічного розвитку через:

1. Застосування системи оцінювання інвестиційної привабливості як інструменту реалізації функції управлін-

ської діяльності.

2. Комплексний аналіз досліджуваного явища шляхом деталізації окремих елементів системи, адаптованої до 

сформованих умов, та гармонізації методологічних засад оцінювання.

3. Дослідження та обґрунтування раціонального розміщення інвестицій в контексті структурної ефективності 

інвестиційних потоків.

Рис. 3. Підходи до оцінювання інвестиційної привабливості національної економіки в контексті 

її збалансованого розвитку (запропоновано автором)
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Призначенням регіональної політики в цьо-

му випадку є адаптація обраної загальнодержав-

ної стратегії до поточної ситуації в регіоні щодо 

можливості підвищення його інвестиційної при-

вабливості. Оскільки основну функцію з виконан-

ня завдань несе адміністративний апарат, на фазі 

реалізації регіональна політика набуває статусу 

державного управління. При цьому на державу 

покладається функція управління економічною 

ситуацією через регулювання інвестиційної діяль-

ності в окремому регіоні як елементі системи наці-

онального господарства для формування загальної 

інвестиційної привабливості країни з тим, щоб за-

безпечити збалансований розвиток системи в ціло-

му. Це викликає необхідність розробки найдоціль-

нішого управлінського механізму, що забезпечував 

би досягнення максимальної ефективності від ін-

вестиційної діяльності на кожному рівні.

Оскільки оцінювання інвестиційної при-

вабливості має бути безпосередньо ув’язаним із 

державною регіональною політикою, його місце 

в управлінні економічною ситуацією в контексті 

збалансованого економічного розвитку схематич-

но може бути наведене таким чином (рис. 4).

не лише оцінити реальний рівень інвестиційної 

привабливості, а й визначити доцільність інвесту-

вання, розробити ефективні управлінські рішен-

ня відповідно до сформованих умов.
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Рис. 4. Місце оцінювання інвестиційної 

привабливості в управлінні економічною ситуацією 
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Висновки. Викладена концептуальна пози-

ція дозволяє враховувати вплив на економічне 

зростання ступеню урегульованості інвестицій-

ної діяльності та ефекту від поєднання основних 

елементів управлінського механізму (стратегії та 

політики) на кожному з рівнів управління еко-

номічною ситуацією. Оцінювання інвестиційної 

привабливості як передумова прийняття відповід-

них управлінських рішень в галузі інвестування 

перетворюється на окремий інструмент управлін-

ня, що сприяє досягненню збалансованого роз-

витку. У перспективі його здійснення дозволить 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СФЕРИ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Анотація. У статті розглянуто причини поширення та особливості сучасного розвитку сфери інтерна-

ціональної вищої освіти. Розглянуто політику різних країн щодо участі у сфері інтернаціональної вищої осві-

ти. Автор дослідила процеси формування експорто- та імпортоорієнтованих регіонів, визначила стратегію 

розвитку для вітчизняних вищих навчальних закладів у сфері інтернаціональної вищої освіти.

Ключові слова: інтернаціональна вища освіта, іноземні студенти, країни-лідери надання освітніх послуг.

Summary. In the article the author detects the causes of expansion of the international higher education sphere 

and features of its development, describes policies of different countries in the sphere of international higher education, 

analyzes the process of formation of export-orientated and import-orientated regions and shows the strategic policy for 

the development of higher education institutions in this sphere.

Key words: international higher education, international students, county-leaders of higher education.

Постановка проблеми. Посилення економіч-

них, політичних і культурних взаємозв’язків між 

різними країнами обумовлює існування стійкої 

тенденції зростання контингенту іноземних сту-

дентів у світі. Загальний ландшафт інтернаціональ-

ної вищої освіти зазнає істотних змін, пов’язаних з 

розвитком процесів комерціалізації, поширенням 

складу учасників цієї сфери, виникненням нових 

методів надання послуг внаслідок безперервного 

вдосконалення технологій. Усі ці процеси обумов-

люють необхідність висвітлення основних законо-

мірностей формування сфери інтернаціональної 

вищої освіти та визначення стратегічних напрям-

ків розвитку для вітчизняних ВНЗ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Захід-

ні вчені (Пітер Скотт, Філіп Елтбеч, Грант Хар-

мон та інші) дослідили цілу низку питань сто-

совно процесів інтернаціоналізації вищої освіти 

в світі, зокрема: вплив на чисельність студентів 

демографічних факторів; аспекти, пов’язані з 

переходом країн до масових систем вищої освіти; 

проблеми доступності та якості вищої освіти в 

інтернаціональному масштабі; питання трансат-

лантичної кооперації у сфері вищої освіти [1; 

2; 3]. Вітчизняні вчені (Т. М. Боголіб, Н. І. Вер-

хоглядова, П. М. Куліков, С. М. Ніколаєнко та 

інші) також розглядали проблеми, пов’язані з 

інтернаціональною вищою освітою. Досліджен-

ня українських вчених проводились, як правило, 

в контексті питань формування єдиного загаль-

ноєвропейського освітнього простору, участі 

країн у Болонському процесі. Залишилися поза 

увагою вчених і потребують розкриття питання, 

пов’язані з утворенням експортоорієнтованих та 

імпортоорієнтованих регіонів у сфері інтернаці-

ональної вищої освіти, визначенням потенціалу 

країн-учасниць, формулюванням стратегічного 

курсу для українських вищих навчальних закла-

дів у сфері інтернаціональної вищої освіти.

Метою статті є аналіз особливостей форму-

вання сучасної сфери інтернаціональної вищої 

освіти, висвітлення основних тенденцій і політи-

ки інших країн у цій галузі, а також визначення 

стратегії розвитку для вітчизняних ВНЗ.

Виклад основного матеріалу. Кількість сту-

дентів, які отримують вищу освіту за кордоном, 

неухильно збільшується. Чисельність іноземних 

студентів у світі досягла відмітки 3,3 млн. осіб, що 

істотно перевищує загальний студентський кон-

тингент у багатьох окремо взятих країнах (рис. 1).

Рис. 1. Співвідношення чисельності студентів 

у деяких країнах із контингентом іноземних 

студентів у світі (контингент іноземних 

студентів у світі = 100 %) [4]

Тому на сьогодні слід говорити про форму-

вання структури глобальної сфери інтернаціо-

нальної вищої освіти, учасниками якої висту-

пають: студенти, які отримують вищу освіту за 

кордоном; вищі навчальні заклади (далі ВНЗ), що 

надають освітні послуги (шляхом як безпосеред-

нього навчання іноземних студентів у країні, так 

і за допомогою використання програм дистанцій-

ного навчання, відкриття філій в інших країнах); 

держави в цілому (через визначення законодавчих 

норм, участь у фінансуванні вищої освіти).

Основними причинами формування гло-

бальної сфери інтернаціональної вищої освіти, 

зростання чисельності іноземних студентів у сві-

ті є: відмінності якості вищої освіти і, відповід-

но, престижності ВНЗ різних країн; кращі пер-

спективи працевлаштування і заробітків у разі 

закінчення престижних ВНЗ; недостатній рівень 
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пропускної можливості ВНЗ азіатських і афри-

канських країн; поширення програм інтернаці-

ональної мобільності.

Вибір студентами країни навчання визна-

чається впливом цілої низки факторів: співвід-

ношенням показників якості та вартості під-

готовки, співвідношенням доходів населення в 

різних країнах, наявністю програм фінансової 

підтримки для іноземних студентів, географіч-

ними факторами, історичними, мовними та 

культурними особливостями.

З урахуванням того, що вища освіта — це 

наукоємна сфера послуг і одна з найбільш пер-

спективних статей експорту, політика більшості 

розвинених країн спрямована на залучення іно-

земних студентів.

Нерівномірність економічного розвитку і 

якості вищої освіти в різних країнах обумовлює 

існування регіонів-донорів послуг вищої освіти, 

або експортоорієнтованих регіонів (в яких над-

ходження іноземних студентів з інших регіонів 

перевищує їх вибуття), і регіонів-реципієнтів, або 

імпортоорієнтованих регіонів (в яких вибуття сту-

дентів в інші регіони перевищує їх надходження 

до регіону). Регіонами-донорами послуг вищої 

освіти на сьогодні є Північна та Центральна Аме-

рика, Європа, Австралія, а регіонами-реципієнта-

ми — Азія, Південна Америка та Африка (табл. 1).

Таблиця 1

Рух іноземних студентів між регіонами світу* 

Регіон

Іноземні студенти, тис. осіб
Різниця між надходженням 

та вибуттям студентів
рух всередині 

регіону

вибуття з 

регіону

надходження 

до регіону

абсолютна, тис. 

осіб (гр.4-гр.3)

відносна

(гр.4/гр.3)
Північна і Центральна Америка 65,1 77,1 551,8 474,7 7,16
Європа 584,1 105,2 738,0 632,8 7,02
у т. ч. Великобританія х 24,2 351,5 327,3 14,5
Франція х 55,0 346,6 291,6 6,3
Німеччина х 77,6 206,9 129,3 2,7
Україна х 26,7 39,7 13,0 1,49
Азія 290,3 1020,5 29,1 -991,4 0,03
Африка 62,2 261,1 6,5 -254,6 0,02
Океанія 8,4 10,3 236,2 225,9 22,93
Південна Америка 6,3 89,1 1,7 -87,4 0,02
* розраховано за даними джерела [4].

Незважаючи на те, що в Україні підсумкове 

сальдо надходження іноземних студентів та ви-

буття позитивне, що свідчить про приналежність 

до групи донорів послуг вищої освіти, коефіці-

єнт відношення надходження та вибуття інозем-

них студентів у нас набагато нижчий, ніж у захід-

ноєвропейських країнах. Україна знаходиться в 

групі донорів послуг вищої освіти переважно за 

рахунок відносно низьких показників кількос-

ті студентів, що виїжджають з України для нав-

чання за кордон (що, у свою чергу, є наслідком 

не більшої привабливості вітчизняних вузів для 

українських студентів у плані якості підготовки 

та подальших можливостей працевлаштування, 

а, скоріше, результатом низьких доходів більшої 

частини населення в Україні).

Найпривабливішими для іноземних сту-

дентів на сьогодні є ВНЗ Європи, Північної та 

Центральної Америки (в яких навчається 75 % 

усіх іноземних студентів). В Азії, Африці та 

Південній Америці контингент іноземних сту-

дентів істотно нижчий і формується переважно 

за рахунок студентів з інших країн цих же ре-

гіонів. Найбільш популярними серед студен-

тів є ВНЗ США, Великобританії, Німеччини, 

Франції і Канади. У цих п’яти країнах зосере-

джується половина всього контингенту інозем-

них студентів у світі.

На теперішний час, крім світових, існують і 

регіональні лідери з надання послуг у сфері між-

народної вищої освіти (табл. 2).

Існування регіональних лідерів у сфері ін-

тернаціональної вищої освіти обумовлено тим, 

що, по-перше, незважаючи на здешевлення 

транспортних витрат і розвиток комунікаційних 

технологій, у світі зберігається тенденція вибору 

«кращого з найближчих» вищих навчальних за-

кладів, а по-друге, тим, що ВНЗ у країнах-регіо-

нальних лідерах більш адаптовані до культурних і 

мовних особливостей студентів із сусідніх країн, і 

навчання в них є для студентів більш доступним у 

фінансовому плані.

У зв’язку з цим для України перспективним 

є курс на досягнення позицій регіонального лі-

дерства на основі залучення студентів із країн 

близького зарубіжжя та азіатських країн. Росія, 

дотримуючись такої стратегії, суттєво збільшила 

контингент іноземних студентів: з 2 % загальної 

кількості іноземних студентів у світі у 2000 р. до 

4,3 % у 2008 р.

За регіонами походження іноземні студен-

ти розподіляються таким чином: 5 % становлять 

студенти з Північної та Центральної Америки, 

27 % — з Європи, 51 % — з Азії, 12 % — з Афри-

ки, 1 % — з Океанії, 4 % — з Південної Амери-

ки. Більша частина іноземних студентів з Європи 



Економіка та управління національним господарством

45

Таблиця 2

Країни-лідери з надання послуг у сфері інтернаціональної вищої освіти

Країна

Питома вага кількості іноземних 

студентів у країні в загальній 

кількості іноземних студентів у світі 

Характеристика контингенту іноземних 

студентів залежно від регіону надходження

Країни-світові лидери з надання послуг вищої освіти
США 18,7 %

значний контингент студентів з усіх країн
Великобританія 10,0 %
Німеччина 7,3 %
Франція 7,3 %
Канада 5,5 %

Країни-регіональні лідери з надання послуг вищої освіти

Австралія 6,9 %
75 % іноземних студентів із країн Азії; інші регіони 

представлені приблизно у рівних пропорціях

Росія 4,3 % студенти з країн колишнього СРСР та азіатських країн

Японія 3,8 %

студенти з азіатських країн
Корея 1,2 %

Киргизстан 0,8 %

Малайзія 0,9 %

Південна Африка 1,9 % студенти з африканських країн
* розраховано за даними джерела [4].

(85 %) залишається в європейських країнах (тобто 

їх переміщення не впливає на результат міжрегіо-

нального руху студентів), 10 % — навчається у 

Північній Америці (переважно у США та Канаді), 

по 2 % — в Азії та Океанії, 1 % — в Африці.

Для країн Азії та Африки імпорт послуг ви-

щої освіти є прийнятним рішенням проблеми 

підготовки фахівців лише в короткостроковому 

періоді: престижні бренди західних університетів 

можуть не завжди бути запорукою високої якості 

підготовки студентів з інших країн; не виключа-

ється і небезпека «троянського навчання» [5] в 

міжнародних масштабах (ситуацій, коли студен-

там з інших країн надається неповна інформація, 

так, щоб нею неможливо було скористатися в по-

дальшому). Тому, наприклад, Китай проводить 

активну політику розбудови власної конкурен-

тоспроможної системи вищої освіти (у 2010 р. в 

рейтингу 300 провідних університетів світу вже 

присутні сім китайських [6]). Зміцнення систем 

вищої освіти в країнах, що розвиваються, може 

призвести до формування нових сильних регіо-

нальних лідерів, які «заберуть» значну частину 

іноземних студентів.

Розглядаючи перспективи формування нових 

лідерів у сфері інтернаціональної вищої освіти, 

необхідно відзначити існування фактора економії 

у зв’язку з ефектами масштабу. Стосовно сфери 

інтернаціональної вищої освіти це означає, що 

значний внутрішній контингент студентів у країні 

дозволяє з меншими витратами приймати значну 

кількість іноземних студентів ззовні. У контексті 

економії від ефекту масштабу найбільший потен-

ціал мають системи вищої освіти Китаю, США, 

Росії, Індонезії та Кореї, де чисельність студентів 

значно вища, ніж в інших країнах та ніж контин-

гент іноземних студентів у світі в цілому (рис. 2).

Висновки. У сфері інтернаціональної вищої 

освіти чіткою є тенденція переміщення студен-

Рис. 2. Країни з найбільшим контингентом 

студентів у світі

тів для здобуття вищої освіти з менш розвинених 

країн і регіонів у більш розвинуті, внаслідок чого 

відбувається формування груп світових і регіо-

нальних лідерів з надання послуг вищої освіти. 

Розвинені країни беруть активну участь в інтер-

національній вищій освіті як у плані надання по-

слуг іноземним студентам, так і в плані навчання 

студентів в інших країнах. Вихід нашої країни на 

рівень регіонального лідерства у сфері вищої осві-

ти є стратегічним напрямом розвитку в контексті 

участі України в інтернаціональній вищій освіті. 

Для цього вітчизняні ВНЗ не повинні поступа-

тися європейським за рівнем використання у на-

вчанні цифрових технологій, нових навчальних 

програм, які вимагаються сучасним ринком.

Дослідження процесів, що відбуваються у 

сфері інтернаціональної вищої освіти в розрі-

зі окремих регіонів і країн, оцінка впливу роз-

витку технологій дистанційного навчання на 

розподіл сил у сфері інтернаціональної вищої 

освіти є можливими напрямками подальших 

досліджень у цій галузі.
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ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Анотація. Своєчасне і обґрунтоване державне регулювання землеволодіння і землекористування — не-

одмінна й обов’язкова умова відновлення земель, підвищення їх родючості, ефективності використання. 

Тому необхідним є уточнення порядку розподілу державних сфер управління, розробки потрібних для цього 

критеріїв, схеми цільового витрачання коштів: земельного податку, орендної плати, зборів за операції з обігу 

земельних ділянок, ведення земельного кадастру. Без вирішення питань державного обліку та регулювання 

обігу землі вирішувати проблеми відтворення і збереження землі як головного ресурсу України неможливо.

Ключові слова: дорадництво, кадастр, концентрація, меліорація, оренда, рента, ресурсокористування, 

родючість, субсидія.

Summary. Timely and reasonable state regulation of land tenure and land use — an indispensable prerequisite 

and restoration of land to increase their fertility efficiency. Therefore, it is necessary to clarify the allocation of state 

and governance, development needed for this criteria, schemes targeted spending: land tax, rent, fees for transactions 

outstanding land, land cadastre. No decision on state registration and regulation of the land to solve problems of 

reproduction and preservation of land as the main resource of Ukraine is impossible.

Key words: counseling, cadastre, concentration, reclamation, lease, rent, resources consumering, fertility, subsidy.

Постановка проблеми. Усі методи та дії щодо 

земельних відносин повинні визначатися чин-

ним законодавством. В умовах багатоукладної 

ринкової економіки державне регулювання спря-

моване на захист інтересів усього суспільства і 

окремих громадян, охорону земельних ресурсів. 

Воно ґрунтується на визнанні рівності учасників 

земельних відносин, наявності безперешкодного 

правового захисту майнових і особистісних прав 

громадян. При цьому зростає роль економічних 

регуляторів, які спонукають суб’єктів земельних 

відносин ухвалювати рішення, що відповідають 

інтересам усього суспільства, раціонального ре-

сурсокористування. Стосовно земельних відно-

син, в яких природоохоронний чинник відіграє 

важливу еколого-економічну роль, значення еко-

номічних регуляторів ще більше зростає.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-

рішенню проблем організації й управління роз-

витком раціонального сільськогосподарського 

землекористування в умовах трансформації зе-

мельних відносин присвячено чимало дослі-

джень і опублікованих робіт. Теоретичні аспекти 

трансформації земельних відносин, а також про-

блеми розвитку відносин власності і створення 

на їх основі форм господарювання ринкового 

типу знайшли своє відображення в наукових 

працях учених, економістів-аграрників: В. Амб-

росова, А. Вервейка, О. Вишневської, О. Гали-

ча, М. Кропивка, Ю. Лупенка, П. Макаренка, 



Економіка та управління національним господарством

47

М. Маліка, А. Мартина, В. Меселя-Веселяка, 

П. Саблука, М. Федорова та ін.

Мета статті. Завдання формування регулю-

вання ефективного сільськогосподарського зем-

лекористування є одним із найбільш складних, 

що вимагає застосування цілого спектру регуля-

торів. Розглянемо їх у процесі землекористування 

і на момент обігу земель. Основним інструмен-

том у державному економічному регулюванні 

ефективності використання земель є земельний 

податок. Щоб стимулююча роль цього податку 

розкрилася повною мірою, необхідно вирішити 

протиріччя, які існують у системі оподаткування 

сільськогосподарських товаровиробників. Ця су-

перечність відображає відмінності в підходах до 

цього питання сільськогосподарських товарови-

робників і земельних установ.

Отже, перші виступають за пом’якшену подат-

кову політику, мотивуючи її кризовим станом еко-

номіки. Інші вважають, що земля повинна раціо-

нально використовуватися, тому податок повинен 

орієнтувати всіх землекористувачів на отримання 

максимальної віддачі від кожного гектара сіль-

ськогосподарських угідь, що, у свою чергу, дозво-

лить підвищити ефективність аграрного сектору. 

До того ж земельний податок повертається в сіль-

ське господарство у формі інвестицій у поліпшен-

ня земель, у розвиток інфраструктури села тощо.

Виклад основного матеріалу. Податок на зем-

лю, кошти від оренди землі, податок на операції із 

земельними ділянками сьогодні є дуже незначни-

ми. Низький розмір земельної орендної плати не 

стимулює до ефективного використання не тільки 

землі, але й її надр, веде до непомірного поширен-

ня територій міст і підприємств, промислових зон, 

полігонів розробки корисних копалин, накопи-

чення відходів. Необґрунтованість ставок податку 

із земель різних категорій спричиняє їх розбазарю-

вання, знижує податкові надходження, призводить 

до соціальної нерівності регіонів України.

У цих умовах важливе значення має враху-

вання сутності ренти та рентних відносин. Рент-

ні платежі за землю можуть існувати незалежно 

від того, яка система прав власності прийнята. 

Рента як особливість земельних відносин існує 

об’єктивно. У ринковій економіці вона одержує 

певний грошовий вираз, викликаючи потребу в 

новій системі ціноутворення, що дає можливість 

визначати внесок земельного чинника у вироб-

ництво кінцевого продукту [1, с. 82].

У зв’язку з цим принципово новий зміст дер-

жавних регуляторів земельних відносин в Україні 

означає: мати в суспільній (державній) власності 

не менше половини земельних площ як основи 

багатства нації, передавати права титули на неї 

тим, хто нею користується, але за обов’язкової 

умови виплати земельної ренти як земельного 

податку. Загальний підхід тут має бути однознач-

ним: право на земельну ділянку зберігається за 

організацією або людиною до тих пір, поки вони 

платять земельну ренту. Якщо способи викорис-

тання землі знижують її рентну вартість, вину-

ватець повинен компенсувати це відповідними 

штрафами, якщо підвищують — необхідна сти-

мулююча компенсація користувачу.

Плата за землю — головний елемент управлін-

ня земельними ресурсами та ефективного розвит-

ку аграрної економіки. Тому при її встановленні 

доцільно відмовитися від пільг, які за масового їх 

застосування призводять до порушення основ еко-

номічного механізму регулювання земельних від-

носин. Набагато ефективніше частину коштів, що 

надходять у вигляді плати за землю, спрямовувати 

на дотації для проведення заходів щодо поліпшен-

ня й охорони земель, а також на соціальний захист 

окремих землекористувачів. Система платежів 

повинна орієнтувати їх на зниження землересур-

сомісткості виробництва шляхом інтенсивного 

використання, запобігання незаконному обігу із 

землею, обмеження вилучення продуктивних діля-

нок для несільскогосподарських потреб [2].

Що ж до фінансових ускладнень у сфері зем-

лекористування, то вони можуть бути подолані 

лише за дотримання паритету у відносинах між 

сільським господарством та іншими галузями на-

родного господарства. Підвищення активності 

земельного ринку можна також досягти шляхом 

розвитку іпотечного кредитування. Кредит під 

заставу земель є стимулом підвищення ефектив-

ності господарювання. Інша група регуляторів 

відноситься до змісту земельного обігу, роль яко-

го (тобто регульованого ринку землі) у вирішенні 

завдання ефективного господарювання вельми 

істотна. Через регульований земельний ринок 

повинна здійснюватися передача ділянок від гос-

подарств, що не забезпечують їх ефективне ви-

користання, іншим землекористувачам, відпові-

дальнішим і кваліфікованим.

Без такого обігу навряд чи можливе вирішен-

ня проблеми вдосконалення землекористування. 

Обіг земель, що включає операції купівлі-продажу, 

необхідний. Безумовно, що цей процес має бути 

регульованим. Це означає необхідність введення 

переважно економічних регуляторів, що забез-

печують передачу нераціонально (або не за цільо-

вим призначенням) використовуваних земель: або 

на добровільних засадах, або шляхом відчуження 

через фінансову неспроможність. Мета відчужен-

ня — продаж ділянок для погашення боргів банку-

заставоутримувачу та іншим кредиторам.

Наступну групу об’єктів регулювання утво-

рюють відносини з приводу захисту сільсько-

господарських земель: збереження і підвищення 

родючості; захист від екологічного забруднення, 

охорона та відтворення. Для реалізації цих цільо-

вих установок необхідний дієвий економічний 
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механізм раціонального землекористування й 

охорони земельних ресурсів. Такий механізм по-

винен включати низку процедур: від розробки 

і ухвалення науково обґрунтованих нормативів 

землекористування до розробки і ухвалення кри-

теріїв, що характеризують економічну зацікавле-

ність землекористувачів у їх дотриманні. Важливе 

значення має: розробка і реалізація заходів щодо 

попередження негативних процесів землекорис-

тування; визначення джерел фінансування; моні-

торинг дотримання науково обґрунтованих нор-

мативів землекористування як на державному і 

регіональному рівнях, так і для всіх землекористу-

вачів; дорадництво у системі землекористування.

Одночасно з розробкою і затвердженням ці-

льових нормативів використання земельних ре-

сурсів необхідно формувати перелік державних 

програм, спрямованих на досягнення цих нор-

мативів, обсягів і джерел фінансування. Цільові 

нормативи охорони землі повинні затверджува-

тися Верховною Радою України безпосередньо в 

законодавчих актах, що регулюють сільське гос-

подарство. Як нормативи можуть слугувати, зок-

рема, критичні значення показника змісту гумусу 

в ґрунтах різних типів.

У межах посилення державних заходів щодо 

попередження негативних процесів у аграрному 

землекористуванні передбачається таке:

— штрафи за зниження родючості і забруд-

нення ґрунтів у розмірах компенсації витрати на 

їх відновлення до належного рівня;

— інвестиційна та кредитна підтримка земле-

користувачів, що інвестують власні кошти в під-

вищення родючості землі і (або) в поліпшення її 

екологічного стану — у формі податкових пільг і 

прямих субсидій;

— фінансування державних і регіональних 

програм підвищення родючості сільськогоспо-

дарських угідь і поліпшення їх екологічного стану;

— систематична оцінка земельної власнос-

ті залежно від зміни її родючості й екологічного 

стану і відповідне коректування вартості капіталу, 

цінних паперів, паїв;

— уточнення бонітету ґрунтів та здійснення 

земельного кадастру.

Третя група об’єктів регулювання земельних 

відносин пов’язана з раціоналізацією землекорис-

тування. У результаті проведення аграрних реформ 

були як позитивні, так і негативні зрушення у ви-

користанні сільськогосподарських земель. Зокре-

ма, відбувся розпад великотоварних господарств 

на безліч дрібнотоварних, що створює необхідність 

значних додаткових капіталовкладень на ведення 

виробництва. Невеликі земельні наділи особистих 

селянських, фермерських господарств не дозво-

ляють використовувати вартісні інноваційні агро-

технології, викликають зростання витрат ручної 

праці; посилилося відчуження основної частини 

працюючих на землі не лише від права володіння 

і розпорядження нею, але й від права розпоря-

дження одержаним доходом, а також від управ-

ління діяльністю; зруйнована система сівозмін, 

агротехніки, меліорації, а також матеріально-тех-

нічна база великих тваринницьких ферм і комп-

лексів; погіршилася якість земель, знизилася їх 

родючість за одночасного виведення з сільсько-

господарського обороту; створені передумови 

концентрації землі в осіб, які на ній не працюють, 

з метою вилучення з неї земельної ренти.

З метою усунення таких негативних наслідків 

у процесі продовження земельної реформи, фор-

мування ринку землі, на нашу думку, слід вжити 

невідкладних заходів із забезпечення придбання 

землі селянами:

— через викуп аграрними підприємствами зе-

мельних паїв для своїх працівників або поповнен-

ня резервного фонду;

— через придбання земельних паїв особами, 

що здійснюють сільськогосподарське виробни-

цтво, а також підприємствами будь-якої організа-

ційно-правової форми господарювання з метою 

розвитку виробництва;

— через придбання земельних паїв районни-

ми комітетами із земельної реформи з метою по-

повнення фонду перерозподілу і надання земель в 

оренду особам, що здійснюють сільськогосподар-

ське виробництво.

Безумовно, для виконання цих завдань бу-

дуть потрібні значні кошти і підтримка держави. 

Таким чином, завдання формування раціональ-

ного землекористування в сучасних умовах набу-

ває загальнодержавного значення. Лише за допо-

могою цього можливо усунути суперечність між 

зрівняльним принципом розподілу земельних 

паїв і необхідністю створення ефективного зем-

лекористування. Тому для товаровиробників, що 

потребують розширення земельної площі, форми 

підтримки можуть бути такі: пільговий іпотечний 

кредит довгострокового характеру під заставу ді-

лянки, що купується з гарантією держави; звіль-

нення від земельного податку в розмірі витрат, 

пов’язаних з покупкою землі; бюджетні субсидії 

на придбання додаткової земельної площі в роз-

мірі до 50 % її вартості. Такі ж субсидії можуть пе-

редбачатися для погашення (у тій же частці) іпо-

течного кредиту. Важливим є також завдання із 

запобігання неправомірним операціям із землею, 

найгостріше за соціальними, політичними та еко-

номічними наслідками. Для запобігання спекуля-

тивних операцій із землею необхідно розробити 

порядок та процедуру господарських операцій із 

земельними ділянками, визначити обмеження, 

що випливають з вимог земельного законодав-

ства. Слід встановити граничні розміри земель-

них ділянок, що передаються у власність, і тим 

самим запобігти латифундизму.
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Потрібно заборонити продаж землі інозем-

цям, використання сільськогосподарських земель 

не за призначенням. Повинна бути жорстка від-

повідальність за неефективне використання зем-

лі. Вказані заходи сприятимуть зменшенню соці-

альної напруги в суспільстві. Проблема спекуляції 

землею широко обговорюється в засобах масової 

інформації. Відомі висловлення щодо заборони 

продажу землі і взагалі приватної власності на 

землю. На нашу думку, обіг землі — неодмінна 

умова нормального функціонування аграрного 

сектору, і боротися потрібно не з обігом землі як 

таким, а з негативними проявами, пов’язаними з 

відсутністю регуляторів земельного ринку. Сьо-

годні діє тіньовий земельний ринок, і усунути 

його забороненими засобами навряд чи можливо.

Четверта група завдань пов’язана з регулю-

ванням форм землекористування. У сфері зем-

лекористування і земельного обігу важлива роль 

має бути відведена оренді землі [3]. Одним із 

першочергових питань є створення системи ре-

гулювання оренди сільськогосподарських угідь 

та її експериментальної перевірки. За вправного 

регулювання оренди вона є ефективним інстру-

ментом землевпорядкування.

Наступна група об’єктів регулювання вклю-

чає два завдання. Перше пов’язане зі створенням 

ринку земельних паїв. Можливі два принципово 

різних підходи до формування такого ринку. Один 

підхід нейтральний. Він передбачає невтручання 

в процес до тих пір, поки не порушиться встанов-

лене обмеження (цільове використання, гранич-

ний розмір землекористування в покупця тощо). 

При цьому форма землекористування — орендна, 

приватна індивідуальна, приватна загальна — ви-

бирається самим власником паю. Такий підхід 

має свої позитивні сторони, наприклад, дотри-

мується принцип свободи вибору власника паю, 

пріоритет його інтересів. Другий підхід — актив-

ний вплив на власників земельних паїв за допо-

могою економічних і правових заходів.

З метою створення ефективної системи ре-

гулювання земельних відносин можна запропо-

нувати формування чотирьох взаємозв’язаних 

управлінських блоків: підсистема нормативно-

правового забезпечення, яка повинна включати 

закони і нормативно-правові акти; підсистема 

економічного регулювання земельних відносин, 

що включає пов’язані із законодавчою базою 

економічні методи; підсистема інституційного 

забезпечення регулювання земельних відносин 

і розвитку земельного ринку, яка включає дер-

жавні і регіональні органи, наділені відповід-

но до законодавства певними функціями щодо 

здійснення земельного обороту; підсистема ор-

ганізаційного забезпечення і адміністративних 

процедур, пов’язана із законодавчою й інститу-

ційною структурами.

Для поглиблення змісту і підвищення резуль-

тативності земельної реформи має бути прийнята 

низка законодавчих актів, завершене повне юри-

дичне оформлення прав власності на землю та 

інші форми землеволодіння і землекористування. 

Надзвичайно важливо провести також усі необ-

хідні землевпорядні і кадастрові роботи, ввести 

стимулювання і санкції за показниками рівня ви-

користання землі. Для ефективного перерозподілу 

земель земельний ринок повинен враховувати ре-

гіональні особливості можливого земельного обо-

роту. За умов підвищення ліквідності земельних 

ділянок як предметів застави відкриються можли-

вості для іпотечного кредитування товаровиробни-

ків. Це збільшить приток коштів для інвестиційних 

вкладень. У застосуванні земельного податку необ-

хідно ретельно відпрацювати диференціації ставок 

залежно від якості і місцерозташування ділянок.

Усі землекористувачі будуть зобов’язані від-

шкодовувати в установленому порядку заподіяні 

збитки в повному обсязі та за свій рахунок здій-

снювати заходи щодо ліквідації негативних на-

слідків своїх дій. У зв’язку з цим актуальним є за-

вдання щодо визначення територій з особливими 

умовами розвитку та правового статусу викорис-

тання територій природно-заповідного, оздоров-

чого та рекреаційного фондів за користувачами з 

урахуванням вимог формування й розвитку рек-

реаційного середовища, а також введення класи-

фікації і природоохоронного режиму територій 

згідно із положеннями Законів України «Про при-

родно-заповідний фонд України», «Про загаль-

нодержавну програму формування національної 

екологічної мережі України на 2000–2015 рр.» 

[4]. Розв’язанню проблем охорони і раціонально-

го використання об’єктів природно-заповідного 

фонду, оздоровчого і рекреаційного призначен-

ня сприятиме робота з визначення найцінніших 

територій та акваторій. За умов зростаючого ант-

ропогенного тиску на природні об’єкти виникає 

необхідність у створенні для деяких об’єктів при-

родно-заповідного, оздоровчого і рекреаційного 

фондів охоронних зон для забезпечення необхід-

ного режиму охорони природних комплексів.

Оптимізація землекористувань та землеволо-

дінь сільськогосподарських підприємств повинна 

відбуватися через проекти створення та впоряд-

кування території алгоритму, який повинен забез-

печувати досягнення оптимуму через апробацію 

багатоваріантних маркетингових та науково-тех-

нічних рішень. Головне в сучасному алгоритмі — 

забезпечити можливість досягнення уніфікації в 

прийнятті проектних рішень і разом з тим забез-

печити можливість оперативного корегування 

прорахунків та післяпроектного моніторингу зем-

лекористування (рис. 1).

Необхідно відзначити, що алгоритм розроб-

ки та впровадження проектів землеустрою, який 
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уникнути багатьох недоліків в організації зем-

левпорядного процесу, які існують нині. Голов-

ні особливості цього алгоритму полягають у 

розширенні підготовчого етапу, організації ба-

гатовекторних досліджень і багаторівневих об-

ґрунтувань, досягненні поставленого завдання 

шляхом циклічного удосконалення проектних 

рішень і можливості моніторингу зовнішнього 

та внутрішнього середовища з оперативним ко-

регуванням прорахунків, що були допущені.

Основними складовими алгоритму, які розкри-

вають індивідуальність такого підходу до вирішення 

поставленої проблеми, є: огляд та аналіз внутріш-

нього й зовнішнього економічного середовища, 

генерація концепцій проекту, фільтрація концепцій 

за показниками якості, аналіз концепції-лідера за 

соціально-економічними й технологічними крите-

ріями, розробка та застосування базових концеп-

цій формування землекористувань певних органі-

заційно-правових форм для певних природних та 

соціально-економічних умов, оцінка ефективності 

функціонування за показниками якості, оператив-

не корегування концептуальних прорахунків, коре-

гування проекту з метою усунення виявлених у про-

цесі авторського нагляду недоліків.
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Рис. 1. Алгоритм розробки проектів формування 

та оптимізації аграрного землекористування 

(розроблено автором)

застосовувався до цього часу, характеризується 

лінійним принципом досягнення завершеності 

проектного рішення, коли проект закінчується 

стадією впровадження та авторського нагляду за 

виконанням запроектованих заходів. Такий підхід 

до розробки проектів характерний для всіх галу-

зей, однак він виправдовує себе лише в тих випад-

ках, коли об’єкт проектування перебуває в стані 

спокою, піддається несуттєвому впливу зовніш-

нього середовища або його розвиток характеризу-

ється прогнозованістю на визначений термін.

Висновки. Застосування алгоритму опти-

мізації землеволодінь і землекористувань сіль-

ськогосподарських підприємств, розробленого 

в ході наших досліджень, надасть можливість 



Економіка та управління національним господарством

51

© Н. В. Рунчева, 2012

УДК 338.47 Н. В. Рунчева

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В ЕКОНОМІЦІ

Анотація. У статті аналізуються актуальні особливості взаємовідносин корпорацій і держави в су-

часних умовах. Автор подає огляд літератури з цієї проблеми, засвідчує актуальність та необхідність про-

цесів пошуку нових норм у їх взаємодії в сучасному ринковому середовищі, приділяє увагу стабілізації у сфері 

майнових інтересів, консолідації та реорганізації активів. У роботі окреслено також перспективи в галузі 

правових новацій щодо поглинання та злиття корпорацій.

Ключові слова: бенефіціарне володіння, корпоративний сектор, міжгалузева експансія, консолідація, ре-

організація, поглинання, злиття, стабілізація майнових інтересів.

Sammаry. The article provides analysis of the specials of the relations between the state and corporations in the 

modern conditions. The authors give the scientific literature for this problem and prove, that these processes are very 

actual and it is necessary the processes of seeking of new works and their interlation in the modern market conditions 

pay attention to stabilization in the sphere of estate interests consolidation and organization of assets. In this work per-

spectives in the branch of legal innovations concerning the absorption and reunion of the corporations.

Key words: beneficial ownership, corporative sector, interbranch expansion, consolidation, reorganization, ab-

sorptionreunion, stabilization of estate interests.

Постановка проблеми. Рубіж століть виявив-

ся надзвичайно важким для України, яка здійснює 

складний перехід від однієї суспільної формації до 

іншої. Наша держава, незважаючи на величезні люд-

ські і природні ресурси, переживає безпрецедентну 

системну кризу, у тому числі в корпоративному сек-

торі. Сьогодні потрібне ясне розуміння масштабів 

і суті трансформаційних змін, які відбуваються в 

Україні, а також світових тенденцій, нових концеп-

туальних підходів і парадигм, які сприятимуть ви-

ходу нашої економіки та всієї системи управління, 

насамперед державної, із глибокої кризи.

Консолідація власності, реорганізація груп 

(холдингів), внутрішня і міжгалузева експансія 

залишаються головними тенденціями інститу-

ціонального розвитку корпоративного сектору 

України. Така характеристика має відношення 

не тільки до найбільших приватних корпорацій 

і груп, але й значною мірою до політики держа-

ви в особі виконавчої влади відносно активів, 

що залишаються у власності держави. Ці особ-

ливості зумовлюють актуальність і необхідність 

вивчення особливостей взаємовідносин держави 

і корпорацій в сучасному ринковому середовищі 

України та їх вплив на формування вітчизняної 

моделі корпоративного управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Деякі 

аспекти зазначеної проблеми висвітлені в пра-

цях Г. Газіна, В. Євтушевського, В. Кондратьє-

ва, О. Редькіна, В. Шапиро, К. Шапошникова, 

Б. Щербакова. Проте маловивченими залиша-

ються питання трансформації взаємовідносин 

держави і корпорацій під впливом державної по-

літики та реакції на неї з боку корпорацій. Отже, 

ця стаття має на меті більш повне висвітлення 

зазначених феноменів, а також окреслення пер-

спектив стабілізації в сфері майнових інтересів.

Завдання і методика досліджень. Основні за-

вдання цього дослідження: вивчення специфіч-

них рис процесів корпоратизації, майнової ста-

білізації та формування нового стилю відносин 

між державою і корпораціями в умовах транзи-

тивної економіки, а також окреслення перспек-

тив у галузі правових новацій щодо поглинання 

та злиття корпорацій. При цьому використову-

валися аналітико-синтетичний, порівняльний та 

індуктивний методичні апарати.

Результати досліджень. Внутрішня і міжга-

лузева експансія великих груп, цілком імовірно, 

близька до своєї межі. Це пов’язане, по-перше, 

з порівняно невеликою кількістю «вільних» при-

ваб ливих об’єктів, що залишаються доступними 

для придбання у приватних контрагентів (у тому 

числі приватизаторів «першої хвилі») або держа-

ви, і таких, що не мають відношення до сфери 

впливу конкуруючих груп. Певні перспективи 

пов’язані з порівняно обмеженою кількістю не-

приватизованих об’єктів (наприклад, атомна га-

лузь, що генерує потужності електроенергетики) 

і закордонною експансією найбільших компаній. 

По-друге, протягом 1–2 найближчих років імо-

вірне вичерпання фінансових ресурсів, що були 

основою для майнової експансії 1998–2001 рр.

Разом з тим певна стабілізація у сфері майнових 

інтересів (у певному змісті — посткризова фіксація 

сфер майнових інтересів) створює передумови для 

нового етапу ворожих поглинань. Як дефіцит «віль-

них» об’єктів для захоплення, так і поступове ви-

черпання вільних фінансових ресурсів дозволяють 

припустити [2], що стиль поглинань у найближчі 

роки буде більшою мірою «адміністративним» із ви-

користанням боргових схем і судових позовів.

Домінуючими економічними процесами най-

ближчих років значною мірою залишаються кон-
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солідація і реорганізація активів. Консолідація 

власності в рамках груп пов’язана із прагненням 

реальних власників вибудувати максимально ке-

ровану корпоративну структуру (у термінах кор-

поративного контролю), не піддану непередба-

ченим впливам «чужих» акціонерів, включаючи 

корпоративний шантаж. Реорганізація, у свою 

чергу, є лише наслідком експансії і консолідації 

групи та формування багаторівневих холдингових 

структур. Спонтанний процес поширення сфер 

впливу групи і досягнення майже абсолютного 

корпоративного контролю у дочірніх компаніях 

(суб-холдингах) вимагає в певний момент юри-

дичного оформлення всієї структури, прийнят-

ного для конкретних бенефіциарів, і саме в цьому 

контексті термін використовується нижче.

У наш час існує принаймні чотири основних 

типи юридичного оформлення існуючих груп [4; 5]:

— формально прозора структура власності в 

холдингу («Тнк-інтернешнл»);

— центральною структурою холдингу є керу-

юча компанія, заснована номінальними власника-

ми материнської холдингової компанії (або активів 

групи, оформлених реальними власниками на різні 

офшорні компанії) з метою управління активами;

— «оболонковий» холдинг, що фактично 

функціонує як єдина структура з реальними управ-

лінськими повноваженнями, але в якому ні конт-

ролюючий акціонер центральної компанії холдин-

гу, ні сама центральна компанія не є власниками 

дочірніх підприємств. Останні виведені в інші — 

юридично не пов’язані з холдингом — структури;

— група, що передбачає різні рівні залучення 

учасників.

Додаткові нюанси пов’язані з реєстраці-

єю головної компанії у виді ТОВ або ЗАТ, або за 

кордоном. Незважаючи на такі явні розбіжнос-

ті в прозорості структури всього холдингу (гру-

пи), загальна особливість практично всіх (навіть 

структурно прозорих і узгоджених за своєю струк-

турою) груп — бенефіціарне володіння, або, що в 

умовах України практично синонімічно, юридич-

на ідентифікація фактичних полюсів контролю.

Стосовно до проблем корпоративного управ-

ління це питання має значення тією мірою, якою 

діяльність фактичних контролюючих власників (та 

їхніх менеджерів) може здійснюватися на шкоду 

іншим групам акціонерів (дивіденди, трансферне 

ціноутворення, заниження експортних цін, вилу-

чення активів тощо). Очевидно, що 100-відсоткова 

консолідація активів групи у контролюючого влас-

ника знімає це питання стосовно часток мінорита-

ріїв і управління державними частками, однак за-

лишається низка проблем у рамках взаємин групи 

з державою (податки, вивіз капіталу тощо).

Проте виникає ще одне питання, що вимагає 

уваги: наскільки поточна реорганізація великого 

українського бізнесу буде відповідати завданням 

досягнення його міжнародної конкурентноздат-

ності. Інша потенційна проблема має не настіль-

ки далекий обрій — вичерпання ресурсів, необхід-

них не стільки для експансії, скільки для розвитку 

інвестиційного потенціалу реорганізованих груп. 

У цьому зв’язку продаж непрофільних активів, 

яка відбувається поки що в «плановому» порядку, 

може набути більш хаотичного характеру.

Висновки та пропозиції. Стосовно корпора-

тивного управління в Україні описані тенденції, 

на нашу думку, будуть здійснювати досить багато-

плановий і часто суперечливий вплив:

— саме в міру консолідації власності буде 

зростати формальна прозорість компаній і, відпо-

відно, «безпечний» перехід до міжнародних норм 

корпоративного управління;

— завершення процесів консолідації влас-

ності створює об’єктивну базу для реального по-

ділу власності й управління в рамках приватних 

груп, що завершили реорганізацію;

— процеси реорганізації (як юридичне 

оформлення груп (холдингів), так і реструктури-

зація активів) активізують попит на ефективне 

корпоративне управління — насамперед з метою 

безконфліктного врегулювання відносин між різ-

ними типами акціонерів;

— певна посткризова фіксація сфер майно-

вих інтересів створює передумови для нового ета-

пу ворожих поглинань.

Державна політика «рівновіддаленості» вели-

кого капіталу від влади (навіть якщо розглядати 

лише найбільш відкриту її верству) впливає на 

описані процеси. По-перше, сьогодні немає нія-

ких підстав думати, що задекларований принцип 

«рівновіддаленості» не припинить діяти й тоді, 

коли буде завершена консолідація (повернення) 

активів і переорієнтація фінансових потоків най-

більших природних монополій і державних хол-

дингів, а їхні менеджери, що призначені новим 

урядом, цілком імовірно, одержать карт-бланш 

на експансію в приватний сектор і будівництво 

власних груп. Імовірність такого сценарію (по суті 

«державного капіталізму» зі сприянням вузькому 

колу особисто лояльних осіб) вимагає певних за-

хисних дій з боку приватних груп.

При цьому викликає певні сумніви той ін-

струментарій, що став досить широко застосо-

вуватися у 2000–2001 роках для впливу на кор-

порації в сусідній Росії. Силові акції державних 

органів з обшуками і порушенням кримінальних 

справ у 2000–2001 роках закінчилися практично 

нічим — за «відсутністю складу злочину». У більш 

широкій постановці проблема полягає в невизна-

ченості кінцевих цілей: або мова дійсно йде про 

початок боротьби з корупцією та ефективним 

припиненням вилучення активів у різних фор-

мах, або триває тривіальний переділ власності і 

тиску на конкурентів (на користь продержавних 
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груп або в рамках елементарного використання 

«адміністративного ресурсу» всіма суб’єктами, 

що мають таку можливість). По-друге, виникає 

очевидна зустрічна тенденція з боку приватного 

капіталу — забезпечити «рівновіддаленість» на 

максимально безпечну відстань, у тому числі на 

основі легального оформлення за кордоном влас-

ності на свої консолідовані активи. Ще однією 

«лінією оборони» великих груп стає забезпечен-

ня абсолютного доступу до ресурсів регіональної 

виконавчої влади. По-третє, перехід від явної і 

прямої політики приватизації «адміністративного 

ресурсу» до підкресленої лояльності до влади і де-

монстрація «соціальної відповідальності» велико-

го бізнесу почали здійснювати деякі компанії. У 

свою чергу, сама держава в особі виконавчої влади 

все більшою мірою — і незалежно від мотивів — 

розширює свою господарську експансію. Цей 

процес здійснюється за шістьма основними вза-

ємозалежними напрямками:

— кадрові зміни в найбільших природних 

монополіях і стратегічних компаніях із частками 

держави;

— реорганізація (насамперед злиття) існу-

ючих і створення нових холдингових компаній у 

стратегічних галузях;

— повернення раніше виведених (приватизо-

ваних, закладених) активів;

— «замикання» на Секретаріат Президента 

окремих сегментів державної власності;

— спроби перегляду існуючих роками норм 

щодо розмежування рівнів власності;

— установлення контролю над основними 

фінансовими потоками і концентрація фінансо-

вих потоків у держбанках.

Перспективи подальших досліджень. Най-

ближчими роками, за прогнозами економістів-ін-

ституціоналістів [1], більш явного і масштабного 

характеру набуватиме тенденція рятування від 

«непрофільних» активів. Перша хвиля «скидан-

ня» різних активів, придбаних групами (ФПГ) 

до 1998 року, носила спонтанний характер і була 

зумовлена розпадом і фінансовими проблема-

ми багатьох формальних і фактичних ФПГ. Для 

сучасного етапу характерна більш раціональна і 

усвідомлена політика. Підсумком її реалізації, на 

нашу думку, буде перехід від аморфних конгло-

мератів, створених спонтанно в умовах достатку 

фінансових ресурсів (на двох етапах — «банків-

ському» і «промисловому»), до чітких структур, 

що припускають висококонсолідовану власність і 

експлуатацію інтеграційних ефектів.

У контексті вищезазначеного варто поміти-

ти, що на перший план виходять правові новації 

в галузі реорганізації, злиття і поглинання ком-

паній. Актуальним залишається і питання щодо 

ступеню регулювання (контролю) «економічної 

концентрації» (у термінах антимонопольного за-

конодавства) і діяльності фактичних контролю-

ючих власників (та їхніх менеджерів), що може 

здійснюватися на шкоду іншим групам акціонерів 

(дивіденди, трансферне ціноутворення, занижен-

ня експортних цін, вилучення активів, податки, 

вивіз капіталу тощо). Невизначеність у цих пи-

таннях залишається вагомим фактором для збе-

реження високих ризиків корпоративного управ-

ління та інвестування в Україні.
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТІСТЮ НА СЕЛІ

Анотація. У статті розглядаються проблеми занятості в сільській місцевості. Проводиться корот-

кий огляд ринку праці на селі. Виділено пріоритетні напрями удосконалення процесів зайнятості сільського 

населення.

Ключові слова: занятість сільського населення, безробіття, ринок праці, самозайнятість, підприємництво.

Summary. The problems of employment in rural areas. A brief overview of the labor market in rural areas. 

Highlight priorities of improving the processes of rural employment.

Key words: rural employment, unemployment, labor market, self-employment, entrepreneurship.

Постановка проблеми. Сучасний стан ринку 

праці на селі відображає складність та неоднознач-

ність процесів, що відбуваються у сфері зайнятос-

ті, зумовлених впливом економічних і соціальних 

перетворень в Україні. Формування ринку праці 

на селі супроводжується ослабленням відтворю-

вального потенціалу, зменшенням чисельності на-

селення працездатного віку та збільшенням частки 

осіб, що старше працездатного віку, зниженням 

рівня соціально-побутового обслуговування, зрос-

танням безробіття. Це зумовлює необхідність 

посилення державного регулювання зайнятості 

сільського населення, що має ґрунтуватися на сис-

темоутворюючих принципах економічної актив-

ності населення: самозайнятості, найманій праці, 

підприємництві. Все це визначає актуальність до-

слідження стану та проблем зайнятості на селі й 

розробки на цій основі рекомендацій щодо підви-

щення результативності її регулювання.

Аналіз останніх публікацій. Наукова розробка 

проблем сільського ринку праці та зайнятості у 

вітчизняній економічній науці має значну істо-

рію і багатоаспектність. Серед проблем, які до-

сліджувалися, слід виділити, в першу чергу, аналіз 

взаємозв’язку трудових відносин і ринку, попиту 

на працю і пропозиції робочої сили, безробіття, 

розробки основних напрямів повної та ефектив-

ної зайнятості сільського населення, питання 

її регулювання. Значний внесок в дослідження 

та вирішення цих проблем зробили відомі вче-

ні: Д. П. Богиня, В. С. Дієсперов, Г. І. Купалова, 

Е. М. Лібанова, І. І. Лукінов, В. П. Рябоконь, 

П. Т. Саблук, К. І. Якуба та інші. Разом з тим по-

шук шляхів вирішення низки наукових проблем, 

що стосуються формування ринку праці як ін-

струмента активізації економічного розвитку 

сільських територій, потребують досліджень.

Мета дослідження полягає у вивченні тенден-

цій формування та регулювання зайнятості сіль-

ського населення й розробці пропозицій щодо 

підвищення результативності її регулювання.

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах 

село переживає складну ситуацію, яка виявляєть-

ся, по-перше, у погіршенні демографічної ситуації 

в сільській місцевості. Спостерігається постійне 

скорочення чисельності сільського населення, що 

обумовлене як зростанням природного убутку, так 

і міграційними втратами. Станом на 1 січня 2012 р. 

чисельність наявного сільського населення Украї-

ни становить 14,2 млн. осіб, що на 2,6 млн. осіб 

(15,5 %) менше порівняно з 1990 р. [1].

По-друге, у зростанні сільської бідності та 

підвищенні рівня безробіття сільського населен-

ня. Незважаючи на тенденції останніх років до 

зростання чисельності зайнятого населення та 

доходів сільських жителів, їх рівень продовжує 

залишатися низьким. Рівень безробіття на селі 

продовжує зростати — у 2011 р. він становив 7,5 % 

(проти 7,1 % у 2010 р.) [2].

По-третє, у зниженні якості життя в селах. 

Постійно скорочуються об’єкти мережі установ 

соціальної інфраструктури, зменшується доступ 

сільських жителів до основних соціальних послуг. 

За період з 1990 р. до 2011 р. кількість дошкіль-

них закладів у сільській місцевості скоротилася на 

26,2 %, бібліотек — на 21,4 %, установ клубного 

типу — на 21,9 %, демонстраторів фільмів — у 14 

разів. Продовжується скорочення кількості шкіл, 

лікар няних закладів, підприємств торгівлі та по-

бутового обслуговування населен ня. Незважаючи 

на позитивні тенденції, рівень благоустрою сіль-

ського житлового фонду залишається низьким: 

у 2011 р. тільки 29,0 % житлової площі були об-

ладнані водопроводом, 25,1 % — каналізацією, 

38,6 % — центральним опаленням, 84,3 % — га-

зом, 13,3 % — гарячим водопостачанням [1].

Ступінь зайнятості економічно активного 

сільського населення є показником добробуту со-

ціального розвитку села. Чисельність економічно 

активного сільського населення у 2011 р. станови-

ла 6971,9 тис. осіб, з них 87,6 % — працездатного 

віку, що незначно вище, ніж у 2010 р. (на 0,2 %). 

Проте навіть незначне збільшення економічної 

активності сільського населення свідчить про те, 

що існує передумова для розвитку підприємниць-

кого середовища. Це дає підстави прогнозувати 

надалі поліпшення умов підприємницької ак-

тивності у сільській місцевості. У 2011 р. на селі 
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6450,3 тис. осіб економічно активного населення 

було зайняте. У теперішний час зайняте еконо-

мічно активне сільське населення можна класи-

фікувати за такими групами:

— особи, які виконують роботу за цивільно-

правовими договорами (працюють за наймом) — 

58,2 %;

— громадяни, які самостійно забезпечують 

себе роботою (самозайняті) — 40,4 %;

— безкоштовно працюючі члени родини — 

0,8 %;

— роботодавці — 0,6 % [1].

Статистичні дані свідчать про те, що підпри-

ємницькі відносини носять характер поширення. 

У 2011 р. порівняно з 2010 р. частка самозайня-

тих (у т. ч. власників приватних магазинів, під-

приємств, фермерів, тобто осіб, які займаються 

підприємницькою діяльністю) зросла. Станов-

лення та розвиток підприємницьких відносин на 

селі має велике значення. Саме підприємництво 

у сільських населених пунктах в різних формах 

сприяє вирішенню частки проблем соціальної 

спрямованості. Це має підвищити там рівень за-

йнятості населення, залучити його заощадження 

і, як підсумок, сприяти підвищенню добробуту, 

якості життя сільського населення.

Зайнятість населення на селі має специфічні 

особливості, пов’язані з економічними умовами 

прикладання праці:

— ефективність праці залежить від природно-

кліматичних умов та якості земельних ресурсів;

— сезонний характер сільськогосподарського 

виробництва;

— праця в сільському господарстві пов’язана з 

використанням живих організмів (тварин, рослин);

— праця використовується як у суспільному 

виробництві, так і в особистих підсобних госпо-

дарствах;

— у несільськогосподарських галузях ефек-

тивність праці обмежується наявністю сировини.

У сільському господарстві зайнято 20324,2 

тис. осіб. Специфічною особливістю сільського 

господарства є висока трудомісткість та низька 

прибутковість галузей, що супроводжується від-

током ресурсів, у тому числі робочої сили, в інші 

сфери виробництва. Велика частка сільськогос-

подарських організацій неплатоспроможна, їх 

матеріально-технічна база руйнується, скорочу-

ються масштаби господарської діяльності, змен-

шується кількість зайнятих у виробництві, збіль-

шується рівень безробіття.

Ситуація на ринку праці в селах залишається 

напруженою. Так, за 2011 р. чисельність безробіт-

них зросла з 493,5 тис. осіб до 521,6 тис. осіб. Роз-

глядаючи структуру незайнятого сільського насе-

лення [3], можна виділити наступні групи:

— добровільно незайняті особи, звільнені з 

підприємств або ті, які ніколи не працювали на 

них і не бажають працювати, не мають законних 

засобів існування;

— добровільно незайняті члени родини, що 

живуть на кошти одного з подружжя або батьків;

— вимушено незайняті сільські жителі, звіль-

нені з різних причин з виробництва, що перемі-

щуються з одного місця роботи на інше, але не 

зареєстровані у службі зайнятості з різних причин 

(фрикційне безробіття);

— вимушено незайняті — безробітні, тобто 

люди, які хочуть працювати, що зареєстровані у 

службі зайнятості.

Держава може здійснювати підтримку сіль-

ської зайнятості за рахунок масованої підтрим-

ки аграрної сфери. Можливий і інший шлях для 

державного втручання в ситуацію на ринку праці 

села — політика сільського розвитку, що включає 

в себе певний механізм підтримки альтернативної 

зайнятості на селі. Вона повинна включати мож-

ливість виведення надлишкової робочої сили із 

сільського господарства, зростання ефективності 

сільськогосподарського виробництва та відповід-

не зростання заробітної плати в аграрному секторі.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Дослідивши сучасну ситуацію на ринку 

праці села, виділено пріоритетні напрями удо-

сконалення процесів зайнятості сільського насе-

лення. По-перше, це підтримка альтернативної 

зайнятості. З одного боку, це створення системи 

дрібного кредитування в сільській місцевості для 

фінансової підтримки підприємницької ініціати-

ви жителів. З іншого боку, потрібна державна під-

тримка диверсифікації аграрного виробництва. 

По-друге, необхідні державні зусилля щодо роз-

витку інженерної та соціальної інфраструктури 

сільських територій. По-третє, необхідна система 

поширення позитивного досвіду та інформації.

На зайнятість населення в сільській місце-

вості впливає низка складних і неоднозначних 

факторів — загальна чисельність економічно ак-

тивного населення, забезпеченість підприємств, 

що базуються в селах, землею, сировиною і мате-

ріально-технічними ресурсами, підприємницька 

активність сільських жителів та ступінь розвит-

ку підприємницького середовища, розвиненість 

виробничої й соціальної інфраструктури та інші 

чинники. Тому детальне вивчення ситуації, що 

складається на сільському ринку праці, займає 

одне з перших місць у проблематиці, пов’язаній з 

розвитком сільських територій.
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ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

Анотація. У статті розглянуто теоретичні аспекти гендерної соціально-економічної нерівності. Роз-

крито сутність проблем гендоної нерівності на державному рівні та виявлено шляхи її подолання.

Ключові слова: гендер, гендерна нерівність, гендерна соціально-економічна нерівність, гендерний розвиток.

Summary. Theoretical aspects of gender social economic unequality are considered in the article. The essence of 

the problems of gender unequality on the state level are considered and the ways of its overcoming are discovered in 

the article.

Key words: gender, gender unequality, gender social economic unequality, gender development.

Постановка проблеми. Питання гендерної рів-

ності стали в багатьох країнах темою різноманіт-

них досліджень у політичній сфері, сфері освіти, 

громадської думки, зайнятості та міграції (Украї-

на, Російська Федерація, Киргизстан), здійсне-

на розробка гендерних індикаторів, підготовлені 

методичні матеріали для розробки гендерно врів-

новажених бюджетів (Республіка Комі, Російська 

Федерація), розроблені концепції гендерної полі-

тики (Казахстан) тощо.

Водночас у всіх країнах здійснюється демон-

стрування маргіналізації цих питань, формальний 

підхід дo їх занесення у порядок денний вищих ор-

ганів державної влади. Вони стають частиною по-

літичного порядку денного під впливом та тиском 

міжнародних організацій, окрeмих жіночих груп, 

залишаючись певним реверансом у бік міжнарод-

ного співтовариства. Вважаємо, що це відбуваєть-

ся тому, що творці та адепти гендерної теорії та 

політики не завжди можуть знайти переконливі 

аргументи на користь просування власних ідей, 

наражаються на труднощі у пристосуванні теоре-

тичних положень до сучасного стану суспільного 

розвитку. Дискусії розгортаються й навколо кате-

горії «гендерна рівність».

Цілі розвитку тисячоліття, прийняті світо-

вим співтовариством у 2000 році, проголошують 

забезпечення гендерної рівності одним із пріори-

тетів міжнародного розвитку та індикатором со-

ціально-економічного розвитку країни. Форму-

вання гендерної соціально-економічної культури 

у суспільстві, поширення гендерних знань, реалі-

зація ідей гендерної рівності сприяє ефективному 

використанню людського потенціалу як чолові-

ків, так і жінок, а отже, розширенню можливос-

тей людського розвитку [1, с. 5].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Суттє-

вий внесок в дослідження цієї проблематики вне-

сли такі вітчизняні вчені, як І. Бондар, В. Василь-

ченко, Г. Герасименко, А Гриненко, О. Гришнова, 

М. Долішній, І. Журавльова, Т. Заяць, Е. Капус-

тін, О. Кендюхов, Л. Керб, А. Колот, І. Кравчен-

ко, А. Кудлай, В. Онікієнко, Н. Ушенко, А. Чухно, 

М. Шмельов та інші.

Мета статті — дослідження процесу розвитку 

та використання людського капіталу в контексті 

проблеми існування гендерної нерівності, визна-

чення заходів для забезпечення гендерної рівності 

у соціально-економічному житті.

Виклад основного матеріалу. Гендерна не-

рівність є одним із проявів соціально-економіч-

ної диференціації населення, що зумовлює різні 

можливості самореалізації жінок та чоловіків у 

суспільстві. Гендер — це категорія, яка відображає 

соціальну стать, соціально обумовлену конструк-

цію, що ґрунтується на біологічних відмінностях 

між чоловіками й жінками. Вона відображає від-

мінності у соціальних ролях, поведінці, менталь-

них характеристиках між чоловіками та жінками. 

Це певний соціально-рольовий статус, який ви-

значає соціальні можливості жінок і чоловіків у 

різних сферах життєдіяльності — освіті, профе-
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сійній діяльності, доступі до влади та економіч-

них ресурсів, сімейній ролі тощо.

Гендерна соціально-економічна нерівність — 

це соціальні, а не біологічні причини відмінностей 

у можливостях людей залежно від статі. Гендерна 

дискримінація — довільне, необґрунтоване, неви-

правдане обмеження прав і можливостей людей 

(як жінок, так і чоловіків) залежно від їх статі, що 

зменшує для них можливості у трудовій та соці-

альній сфері. Ідеал гендерної рівності означає, що 

жінки та чоловіки повинні мати однаковий сус-

пільний статус, однакові умови для реалізації всіх 

прав людини, однакові можливості робити внесок 

у національний політичний, економічний, соці-

альний розвиток та користуватися його результа-

тами. Прояви гендерної нерівності у соціально-

економічній сфері не лише суперечать настановам 

демократії та принципу справедливості щодо одна-

кового ставлення до особи незалежно від статі, а й 

спричинюють наслідки для добробуту та соціаль-

ного розвитку всього суспільства, оскільки знижу-

ють можливості економічного зростання на основі 

ефективного використання людського потенціалу. 

Гендерний розвиток — це процес зменшення ген-

дерної нерівності й подолання гендерної дискри-

мінації у суспільстві [2, с. 235].

Коли мова йде про рівність статей як ідеал 

суспільно-політичного розвитку, це поняття може 

означати:

— формальну рівність (рівність юридична, 

закріплена законодавчо);

— рівність можливостей (надання певної за-

конодавчо закріпленої переваги окремим соці-

ально-демографічним групам для створення од-

накових умов на старті з іншими групами);

— рівність результату (цілеспрямоване забез-

печення ліквідування перешкод для конкуруючих 

сторін, які можуть бути викликані попередньою 

дискримінацією).

За допомогою Індексу розвитку з урахуванням 

гендерного фактора (ІРГФ) корегується показник 

Індексу людського розвитку (ІЛР) для визначення 

гендерної рівності за основними його вимірами: 

тривалістю життя, рівнем освіченості і рівнем ма-

теріального добробуту. Ці показники спершу роз-

раховуються окремо для жінок і чоловіків певної 

країни, потім розраховуються рівнорозподілені 

індекси за кожним виміром, і ІРГФ розраховуєть-

ся як середнє арифметичне значення трьох рівно-

розподілених індексів [3, с. 285]. Якби можливості 

людського розвитку були однаковими для чолові-

ків і жінок певної країни, то ІРГФ у ній дорівнював 

би ІЛР. Оскільки в усіх країнах гендерна нерівність 

існує, то ІРГФ завжди менший, ніж ІЛР.

Такі диспропорції відображаються показни-

ком розширення можливостей жінок, який до-

зволяє оцінити нерівність у становищі жінок і чо-

ловіків у трьох ключових сферах [4, с. 285]:

— участь і повноваження у прийнятті полі-

тичних рішень, що вимірюється часткою місць в 

органах управління, які обіймають жінки та чоло-

віки. В апараті державного управління простежу-

ється чітка закономірність: чим вище орган дер-

жавної влади, тим менше представництво жінок 

у його складі. Хоча жінки становлять абсолютну 

більшість серед державних службовців, як керів-

ників, так і спеціалістів, із просуванням по службі 

їх питома вага зменшується;

— участь і повноваження у прийнятті еко-

номічних рішень, що вимірюються відсотковою 

часткою жінок та чоловіків, які обіймають керівні 

посади, та відсотковою часткою жінок та чоло-

віків на посадах спеціалістів і технічних праців-

ників. Гендерні диспропорції у сфері прийняття 

рішень визначаються не лише об’єктивними чин-

никами (нижчі доходи та економічна залежність 

жінок від чоловіків, нерівний розподіл домашніх 

обов’язків), а й традиційною системою гендерних 

норм, що спрямовують соціалізацію жінок на ви-

конання переважно сімейних, допоміжних ролей, 

а політичне життя проголошують прерогативою 

чоловіків. Проте недостатнє представництво жі-

нок на вищих щаблях державного управління 

ускладнює формування гендерно-чутливої по-

літики, обмежує просування гендерної рівності 

до інших сфер суспільного життя. Рівноправна 

участь жінок і чоловіків у політичному житті є 

також необхідною умовою суспільного розвитку, 

оскільки міжрегіональні порівняння доводять, 

що на рівні окремих країн вищі показники участі 

жінок у державних структурах супроводжуються 

нижчими рівнями корупції та сприяють посилен-

ню соціальної орієнтації державної політики;

— можливості доступу до економічних ресур-

сів та їх використання, що вимірюються розрахун-

ковим показником заробленого доходу жінок і чо-

ловіків. Гендерні проблеми на ринку праці Украї ни 

визначаються дисбалансом щодо можливостей 

доступу жінок і чоловіків до гідної праці, оскіль-

ки часто жінки з високим освітньо-професійним 

рівнем змушені реалізовувати свою трудову актив-

ність на менш престижних посадах, що потребують 

нижчої кваліфікації, менше оплачуються та дають 

обмежені можливості кар’єрного просування.

Становлення демократичного суспільства 

пе редбачає забезпечення однакових можливостей 

для самореалізації особи незалежно від її статі, 

віку, національності чи соціального походження. 

Забезпечення рівних прав і можливостей жінок і 

чоловіків потребує спеціального державного ме-

ханізму, тобто системи державних органів, які за-

ймалися б розробкою, заохоченням, реалізацією, 

контролем, оцінкою та пропагандою підтримки 

гендерної політики, спрямованої на демократич-

ний розвиток суспільства і самовираження в ньо-

му як рівних обох соціальних статей.
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Мета розвитку тисячоліття, що стосується 

викорінення гендерної нерівності та розширен-

ня можливостей жінок, зазнала в Україні значної 

адаптації, оскільки початкові міжнародні завдання 

фокусувалися на усуненні гендерних відмінностей 

у сфері освіти, що є досі актуальним для більшості 

регіонів, які розвиваються. В Україні це завдання 

вже виконане, оскільки нині не спостерігається 

гендерних обмежень у доступі до всіх освітніх рів-

нів, більше того, у системі вищої освіти маємо по-

мітний гендерний дисбаланс на користь жінок.

Не простежується кількісного дисбалансу за 

ознакою статі й у сфері економічної активності 

населення — рівні економічної активності жінок 

в Україні є одними з найвищих у світі. Проблеми 

гендерної нерівності у нас мають принципово ін-

ший характер: високі рівні економічної активності 

та освітньо-професійної підготовки жінок супрово-

джуються їх незначним представництвом у політиці 

та сфері прийняття рішень, зокрема економічних, 

існуванням гендерних відмінностей в оплаті праці.

Тому в Україні були розроблені конкретні 

стратегічні завдання для досягнення поставленої 

мети з урахуванням реальних проблем гендерної 

нерівності у суспільному житті [5, с. 21–22]:

1) досягнення гендерного паритету у представ-

ницьких органах влади та на вищих щаблях вико-

навчої влади шляхом забезпечення у цих структу-

рах гендерного співвідношення на рівні не менше 

30 до 70 % представників тієї чи іншої статі;

2) скорочення розриву у доходах жінок і чоло-

віків. Для регулярного моніторингу виконання по-

ставлених завдань було запропоновано низку кон-

кретних індикаторів гендерної рівності (табл. 1), 

прогрес у досягненні якої деталізовано за періодами 

до 2015 року. Кількісні значення запропонованих 

показників були обґрунтовані, виходячи з реалій 

українського суспільства та експертних оцінок. Зо-

крема, виділення окремих індикаторів для пред-

ставницьких органів влади різного рівня зумовлене 

сучасними особливостями їх гендерного складу: 

якщо у Верховній Раді спостерігається вельми низь-

ке представництво жінок, то на місцевому рівні їх 

частка є значно вищою. Більш того, для сільських та 

селищних органів влади нині характерна протилеж-

на проблема, що полягає в небажанні чоловіків бра-

ти участь у їх роботі внаслідок низького престижу та 

обмежених можливостей. Тож у цьому разі важли-

вим є заохочення чоловіків до активнішої роботи на 

рівні місцевих представницьких органів і дотриман-

ня відповідного гендерного співвідношення. Кон-

кретизовані значення запропонованих показників 

були затверджені Міністерством економіки та з пи-

тань європейської інтеграції України.

Таблиця 1

Значення індикаторів, що характеризують досягнення гендерної рівності в Україні 
(у рамках цілей розвитку тисячоліття) 

Індикатори досягнення 1990 2001 2004 2007 2011 2015
Завдання 1. Досягнення гендерного паритету у представницьких органах влади 

та на найвищих щаблях виконавчої влади шляхом забезпечення у цих структурах
1.1. Гендерного співвідношення серед депутатів 

Верховної Ради України (чис. жін. / чис. чол.)
3/97 8/92 5/95 13/87 20/80 30/70

1.2. Гендерного співвідношення серед депутатів 

місцевих органів влади (чис. жін. / чис. чол.)
38/62 42/58 42/58 43/57 44/56 45/55

1.3. Гендерного співвідношення серед депутатів 

обласних органів влади (чис. жін. / чис. чол.)
9/91 11/89 15/85 19/81 20/80 30/70

1.4. Гендерного співвідношення серед 

депутатів районних органів влади (чис. жін. / 

чис. чол.)

18/82 21/79 24/76 27/73 28/72 30/70

1.5. Гендерне співвідношення серед депутатів 

міських [обласного значення] органів влади, 

(чис. жін. / чис. чол.)

21/79 22/78 25/75 28/72 29/71 30/70

1.6. Гендерного співвідношення серед 

депутатів селищних органів влади (чис. чол. / 

чис. жін.)

42/58 47/53 47/53 48/52 48/52 50/50

Індикатори досягнення 1990 2001 2004 2007 2011 2015
1.7. Гендерного співвідношення серед 

депутатів сільських органів влади (чис. чол. / 

чис. жін.)

42/58 47/53 48/52 49/51 50/50 50/50

1.8. Гендерного співвідношення у складі 

членів Кабінету Міністрів України (чис. жін. / 

чис. чол.)

0/100 10/90 15/85 20/80 30/70

1.9. Гендерного співвідношення серед вищих 

державних службовців (1–2 посадових 

категорій), (чис. жін. / чис. чол.)

15/85 17/83 20/80 25/75 30/70

Завдання 2. Скорочення розриву у доходах жінок і чоловіків
2.1. Співвідношення (відсоток) середнього 

рівня заробітної плати жінок і чоловіків, %
73 71 73 76 85 86

Джерело: складено автором за даними [5].
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Скороченню гендерної професійної не-

рівності сприятимуть цілеспрямовані заходи 

державної політики, спрямовані на зростання 

престижу та рівня оплати праці у традиційно «жі-

ночих» галузях, боротьбу з гендерними стерео-

типами, що звужують можливості професійного 

вибору як жінок, так і чоловіків, починаючи з 

рівня здобуття освіти, поширення можливостей 

освіти упродовж усього життя.

Визначальне значення для забезпечення ген-

дерного паритету у суспільстві має можливість 

збалансованого поєднання професійної діяльнос-

ті та сімейних обов’язків як жінок, так і чоловіків, 

шляхом трансформації сталих стереотипів щодо 

традиційних гендерних ролей, більшого залучен-

ня чоловіків до виконання сімейних і батьківських 

обов’язків, заохочення чоловіків до використання 

відпустки з догляду за дітьми, можливість надан-

ня якої визначається чинним законодавством.

Висновки та пропозиції. З погляду завдань 

людського розвитку поширенню можливостей 

людей і підвищенню рівня добробуту сприяє не 

лише зростання рівня доходів, а й справедливий їх 

розподіл. Особливе місце серед різних видів нерів-

ності належить економічній нерівності, під якою 

розуміють відмінності між людьми та окремими 

групами людей за розмірами одержуваних ними 

доходів і накопиченого багатства. Природним 

продовженням нерівності в доходах є різниця в 

рівні витрат і споживання різних людей. У рамках 

концепції людського розвитку бідність розгляда-

ється як багатогранне явище, яке не зводиться ви-

нятково до низьких доходів. Якщо розвиток лю-

дини полягає в поширенні її можливостей вести 

гідне, творче та здорове життя, то бідність — це 

відсутність таких можливостей і свободи вибору.

Для подолання гендерної нерівності в Украї-

ні є необхідним проведення наступних заходів та 

врахування таких моментів:

— порушення стереотипів, що раніше існува-

ли і визначали жінок як менш розвинутих інтелек-

туально, непридатних до управлінської діяльності, 

й дотепер впливають на їхній професійний статус;

— необхідно враховувати сукупність об’єк-

тивних (тобто психологічних характеристик осо-

бистості, статі, віку) і суб’єктивних факторів 

(тобто індивідуального досвіду, що забезпечує 

успішність управлінської діяльності);

— держава повинна надавати деякі пільги 

«жіночому» бізнесу, як це відбувається у ряді роз-

винених країн;

— необхідна просвіта як жінок, так і чолові-

ків щодо створення засад гендерної демократії у 

країні: необхідні спеціальні програми, які б до-

помагали суспільству розуміти цей аспект свого 

майбутнього; необхідні певні пільги, які б стиму-

лювали вихід жінок на більш високі щаблі соці-

альної ієрархії;

— потрібно жінкам бути більш наполегливи-

ми і під час пошуку роботи добре поінформува-

тися про те, скільки коштує на ринку праці їхня 

кваліфікація та професійні якості.

Отже, можна стверджувати, що на сучасному 

ринку праці України існує помітний гендерний 

дисбаланс. Потрібно сприяти активізації законо-

давчої діяльності, постійній системній роботі над 

гендерними стереотипами, які суттєво впливають 

на існуючу «гендерну піраміду влади».

Економічним аргументом для рішучого по-

долання гендерної дискримінації у суспільстві має 

стати розуміння того, що існування гендерної нерів-

ності є причиною додаткових витрат для суспільства 

в цілому, оскільки погіршує перспективи економіч-

ного зростання, послаблює систему управління дер-

жавою та знижує ефективність стратегії розвитку. 

Гендерний розвиток означає досягнення однакових 

і широких можливостей всебічного розвитку та по-

вної реалізації людського потенціалу як чоловіків, 

так і жінок з метою досягнення загальнолюдської 

справедливості та максимального соціально-еконо-

мічного прогресу людства.
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ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Анотація. У статті досліджено іноземний досвід і можливості використання моделей державно-при-

ватного партнерства в охороні здоров’я в Україні.

Ключові слова: державно-приватне партнерство, сфера охорони здоров’я, приватний партнер.

Summаry. In the article experience of the foreign states and possibility of the use of models of state-private part-

nership is investigational in a health protection in Ukraine.

Key words: state-private partnership, health care, private partner.

Постановка проблеми. Досвід розвинених 

країн показує, що у соціально-економічному роз-

витку налагодження системи приватно-держав-

ного партнерства займає провідну позицію.

Така форма співпраці виникає, передусім, у 

тих сферах, за які держава традиційно несе від-

повідальність: об’єкти загального користуван-

ня, ремонт і реконструкція об’єктів загального 

користування, прибирання територій, житло-

во-комунальне господарство, освіта та охорона 

здоров’я. Держава, як правило, не може повніс-

тю відмовитися від своєї присутності у названих 

сферах економіки і вимушена зберігати контроль 

або над певним майном, або над певним видом 

діяльності. Але для забезпечення збереження і 

підтримки працездатності об’єктів, що входять 

до його складу, недостатньо фінансування вит рат 

за рахунок коштів відповідних бюджетів. Потріб-

не залучення додаткового капіталу, який і надхо-

дитиме за рахунок реалізації форм співпраці дер-

жави і приватного бізнесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, 

що інституціональні аспекти становлення та роз-

витку державно-приватного партнерства (ДПП) у 

своїх наукових працях досліджували К. Федичева, 

М. Вілісов, Д. Карамишев, О. Кузовльов, Я. Кузь-

мінов, А. Ніколаєв, С. Сильвестров, Л. Рошаль, 

К. Павлюк, С. Павлюк, С. Антонюк, О. Борзова, 

Т. Саннікова, Р. Скидельський, Л. Єфімова, М. Де-

рябіна, А. Кендюхов, Б. Данілішин та інші.

Сьогодні в Україні тільки починають заро-

джуватися цивілізовані партнерські відносини 

між державою і бізнес-структурами, тому метою 
дослідження стане розгляд зарубіжного досвіду та 

можливостей використання моделей державно-

приватного партнерства у сфері охорони здоров’я 

(СОЗ) у нашій країні.

Виклад основного матеріалу. Термін «держав-

но-приватне партнерство» є перекладом пошире-

ного у всьому світі терміну (з англ.) «public-private 

partnership». Слід зазначити, що паралельно з цим 

терміном використовується термін «приватно-дер-

жавне партнерство», з метою підкреслення пріори-

тетної ролі приватного сектору у таких проектах.

Однак, навіть ще у першому столітті до на-

шої ери римський імператор Юлій Цезарь ска-

зав, що здоров’я громадян — це найвища турбо-

та держави. Тому актуальніше використовувати 

термін «державно-приватне партнерство», який 

чітко визначає провідну роль саме держави у та-

кого роду проектах.

У зарубіжних країнах часто термін «public-

рrivate partnership» (PPP) вживається практично 

для будь-яких форм співпраці державної влади і 

приватного бізнесу [1].

Залежно від характеру вирішуваних у рам-

ках ДПП конкретних завдань усю безліч іс-

нуючих і знову виникаючих форм партнерств 

М. Дерябина [2] розподіляє на окремі моделі 

відповідно до цілей ДПП:

— організаційні моделі, при використанні 

яких співпраця публічного і приватного парт-

нерів здійснюється за рахунок залучення третіх 

організацій, перерозподілу окремих функцій і 

контрактних зобов’язань, використання можли-

востей передачі об’єктів у зовнішнє управління 

(наприклад, концесії);

— моделі фінансування, що використовують-

ся у виді таких форм, як комерційне наймання, 

оренда, усі види лізингу, попереднє та інтегроване 

проектне фінансування;

— моделі кооперації — є всілякими формами 

і методами об’єднання зусиль ряду партнерів, що 

відповідають за окремі стадії загального процесу 

створення нової споживної вартості як публіч-

ного блага (наприклад, створення холдингових 

структур зі спорудження об’єктів та їх експлуа-

тації, особливо у сфері виробничої і соціальної 

інфраструктури).

Однак у багатьох випадках партнерства вико-

ристовують форми, що базуються на перевагах та 

поєднанні вищеокреслених моделей.

Л. І. Єфімова [3] зазначає, що інтерес до ін-

вестиційної складової такого роду співпраці виник 

досить давно: перше будівництво каналу за конце-

сійним принципом у Франції відбулося ще у 1552 

році. В. Г. Варнавський [4] також підтверджує, що 

активне державно-приватне партнерство у конце-
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сійній формі використовувалося багатьма країна-

ми, у тому числі й Росією, на рубежі XIX–XX віків, 

особливо для будівництва залізниць.

Останній виток зацікавленості до ДПП ви-

ник у 90-і роки XX століття у Великобританії, що 

М. В. Вілісов [5] пов’язує з початком розвитку 

британської форми ДПП — «приватна фінансова 

ініціатива» (з англ. «private financing initiative» — 

PFI), суть якої полягала у залученні приватних 

інвестицій для будівництва великих державних 

об’єктів. Тоді приватний бізнес сам фактично 

здійснював будівництво державного об’єкта за 

рахунок власних коштів. Компенсація витрат 

приватного інвестору здійснювалась згодом або 

за рахунок доходів від експлуатації, або за раху-

нок платежів із бюджету.

Т. Саннікова [6] акцентує увагу на тому, що у 

багатьох випадках приватної фінансової ініціати-

ви інвестор приймав участь у подальшій експлуа-

тації об’єкта й організації його діяльності, аж до 

найму персоналу. У розвиток цього В. Скидель-

ський зазначає, що об’єктами приватної фінансо-

вої ініціативи можуть виступати такі об’єкти інф-

раструктури, як автомобільні шляхи, залізниці, 

школи, лікарні і навіть в’язниці [7].

За результатами досліджень Л. І. Єфімова, у 

Великобританії варті сть об’єктів приватної фі-

нансової ініціативи, яка є там основною формою 

ДПП, впродовж останніх 10 років складає 24 млрд. 

євро, а впродовж наступних 3-х років плануєть-

ся реалізувати проекти на загальну суму 12 млрд. 

євро. Щорічно здійснюється до 80 нових угод. За 

даними Британського уряду, такі проекти забезпе-

чують економію для бюджету країни на 3–5 % [8].

Отже, політичні й економічні перетворення 

останніх років у країнах з перехідною економікою 

створили умови для об’єднання зусиль держави, 

бізнесу і громадянського суспільства. Представни-

ки цих трьох секторів підійшли до розуміння мож-

ливостей співпраці та об’єднання ресурсів, знань і 

досвіду щодо вирішення соціальних завдань.

На думку О. Борзової, така співпраця назива-

ється приватно-державним партнерством і трак-

тується як інституціональні відносини між дер-

жавою, в особі органів державного управління, і 

приватними організаціями, що представляють як 

бізнес, так і громадянське суспільство [9].

У рамках державно-приватного партнерства 

державні і приватні структури діють спільно для 

вирішення загальних проблем СОЗ або надання 

медичних послуг зокрема, маючи загальне розу-

міння цілей, методів і форм співпраці. Механізми, 

що ґрунтуються на цій моделі, успішно застосову-

ються для вирішення широкого спектру проблем.

На думку багатьох дослідників, зокрема 

О. Кендюхова [10] та О. Борзової [11], підвищен-

ня інвестиційної привабливості охорони здоров’я 

є найважливішим державним завданням. Ресурс-

на база охорони здоров’я, що зміцнюється нині, 

створює передумови для залучення коштів вели-

ких приватних інвесторів.

За даними звіту голови російського Комітету 

охорони здоров’я О. Борзової, щорічно у світову 

економіку на основі державно-приватного парт-

нерства притягується більше 80 млрд. дол. [12].

За результатами досліджень І. М. Борода-

чева, у Росії за роки реформ в економіці істотно 

скоротився державний сектор, а функції управ-

ління найважливішими об’єктами життєзабезпе-

чення стали поступово передаватися приватному 

бізнесу. У цих умовах украй важливо перейти до 

стратегічного партнерства з приватним сектором, 

сформувати таку систему стосунків, яка б забез-

печувала раціональне поєднання вільної конку-

ренції із заходами державного регулювання з ме-

тою обслуговування інтересів суспільства. Проте, 

як він вважає, незважаючи на важливість розвит-

ку державно-приватного партнерства як найваж-

ливішого інструменту підвищення національної 

конкурентоспроможності, впровадження його 

механізмів у російську практику йде украй по-

вільно. Це пов’язане з невирішенням цілої низки 

питань: недосконалість законодавчої і норматив-

ної бази, бюрократичні перепони, що стримують 

впровадження різних форм державно-приватно-

го партнерства, егоїстичні спрямування багатьох 

приватних структур тощо [13].

Оскільки з 2006 р. спостерігається значне зни-

ження ролі держави у системі охорони здоров’я 

багатьох країн, а саме: Болгарії, Чехії, Польщі, 

Угорщини, зростає значення партнерства держа-

ви та бізнес-структур під час вирішення соціаль-

но значущих проблем. У свою чергу, зарубіжний 

досвід свідчить про широкий розвиток практи-

ки ДПП, реалізація якого присутня практично у 

кожній державі, що відображено на рис. 1.

Рис. 1. Частка країн Європейського Союзу 

у загальному фінансуванні партнерства держави 

та приватного сектору, % 

(складено автором за даними [14])
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Зростання ролі ДПП у розвитку сфери охоро-

ни здоров’я в Італії найчастіше відбувалося завдя-

ки приватизації та акціонуванню лікарень, у ре-

зультаті чого частка державних медичних послуг 

переходила у приватні руки.

У той же час в інших країнах відбувалося по-

силення ролі держави у сфері охорони здоров’я, 

але не на рівні постачання медичних послуг, а на 

рівні збільшення фінансування. Так, уряд США 

активно займається створенням системи лікар-

ського забезпечення населення.

В Іспанії існує сучасний шпиталь, який пра-

цює на засадах державно-приватного партнер-

ства. Однак інтенсивний розвиток ДПП в охороні 

здоров’я цієї країни стримують адміністративні 

бар’єри та відсутність законодавчо встановлених 

гарантій для інвесторів.

Поряд з цим в інших країнах оптимізація ролі 

держави проходить через здійснення державно-при-

ватного партнерства. Так, у Швеції державою залуча-

ються приватні постачальники медичної допомоги, а 

у Великій Британії діє система надання права пацієн-

там лікуватися у приватних клініках, якщо державні 

медичні установи не в змозі забезпечити їм необхідну 

медичну допомогу. У цьому випадку держава бере на 

себе зобов’язання оплачувати всі витрати пацієнтів 

на приватні медичні послуги [15].

У Німеччині доля приватних лікувально-про-

філактичних установ за останні 10 років збільши-

лася у 5 разів і складає більше 20 % результатів лі-

кування. Однак і за зниження державних витрат 

рівень системи охорони здоров’я в цій країні за-

лишається високим [16].

Стримуючими факторами розвитку держав-

но-приватного партнерства у системі охорони 

здоров’я в Україні на теперішній час, за визначен-

ням А. І. Ніколаєва [17], є:

1) відсутність достатньої і повної норматив-

но-правової бази з питань регулювання держав-

но-приватного партнерства;

2) недолік кваліфікованих кадрів, які мають 

досвід роботи з проектами за моделлю державно-

приватного партнерства;

3) проблеми фінансування системи охорони 

здоров’я: багатоканальні системи фінансування 

СОЗ, надмірна децентралізація та фрагментація 

фінансових потоків;

4) неефективність структури медичного об-

слуговування: відсутність чіткого поділу на служ-

би первинної і вторинної допомоги, надмірна 

кількість стаціонарних установ та лікарняних лі-

жок, відсутність диференціації ліжкового фонду 

залежно від інтенсивності лікування;

5) низька якість медичної допомоги;

6) низька доступність і якість ліків;

7) невисокий рівень довіри бізнесу до дер-

жавної влади та прагнення до взаємовигідного 

співробітництва.

Як свідчать дослідження, на сьогоднішній 

день в жодній країні світу не вдалося створити 

систему охорони здоров’я, яка б повністю задо-

вольняла інтереси суспільства та уряду. Тому пер-

сективами розвитку системи охорони здоров’я в 

Україні має стати збалансований розвиток трьох 

форм управління: державної, приватної та сус-

пільної. При цьому у кожної з них, звичайно, є 

свої недоліки і переваги (табл. 1).

Таким чином, незважаючи на те, що кожна із 

визначених моделей має свої недоліки та перева-

ги, ДПП є найбільш перспективною формою.

На думку Б. Данілішина [19], саме механізм 

ДПП у подальшому буде визначати політику вза-

ємодії влади та бізнесу.

Висновки. За результатами дослідження мо-

жемо сказати, що розвиток партнерських від-

носин держави та бізнесу дозволить залучити до 

державного сектору економіки додаткові ресурси, 

насамперед інвестиції. На сьогодні це є головним 

засобом підвищення ефективного функціонуван-

ня державної власності. Така взаємодія дозволить 

об’єднати ресурси і потенціали держави і бізнесу, 

що сприятиме підвищенню ефективності вико-

ристання наявних ресурсів, розподілу ризиків між 

державним і приватним секторами та їх мінімізації.

Державно-приватне партнерство — це нове 

явище в економіці України, однак застосування 

моделі ДПП буде здійснюватися з метою розвит-

ку соціально-медичної сфери поряд із моделлю 

державного фінансування, яка характеризується 

обмеженістю бюджетних ресурсів і залежить від 

історичних та інституціональних умов України.

Таким чином, об’єднання фінансових ресурсів 

державного і приватного секторів дозволить акуму-

лювати більше коштів та ефективніше вирішувати 

економічні й соціальні завдання у сфері охорони 

здоров’я. Причому від такого об’єднання у формі 

ДПП виграють і держава, і бізнес, і суспільство, і 

окрема особа. Зрештою це служитиме базою для 

вирішення медико-соціальних проблем в Україні.

Перспективою подальших досліджень стане 

створення організаційно-економічного механіз-

му впровадження державно-приватного партнер-

ства сфери охорони здоров’я в Україні.
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Таблиця 1

Переваги та недоліки форм управління охороною здоров’я
Переваги 

і недоліки

Охорона здоров’я
Державна Приватна Державно-приватно-суспільна

Переваги

1. Профілактика 

інфекційних та 

неінфекційних за-

хворювань.

2. Надання допо-

моги незахищеним 

верствам населення 

та інші напрями 

охорони здоров’я 

громадян.

3. Гнучкість веден-

ня маркетингової, 

кадрової, медичної, 

цінової та госпо-

дарської діяльності.

1. Гнучкість ведення 

маркетингової, кадро-

вої, медичної, цінової 

та господарської ді-

яльності.

2. Швидка здатність 

до освоєння нових 

технологій.

3. Створення різних 

програм обслуговуван-

ня для зручності

пацієнтів.

4. Орієнтація на потре-

би людини.

Фінансові:
1. Подолання бюджетних обмежень.

2. Ефективний розподіл ризиків.

3. Підвищення ефективності вкладень.

4. Зменшення собівартості медичних проектів.

5. Підвищення прибутковості соціальних проектів.

6. Зниження фінансового навантаження на держбюджет 

у статті витрат на охорону здоров’я.

Нефінансові:
1. Розвиток ринків послуг і капіталу.

2. Професійний менеджмент.

3. Підвищення прозорості.

4. Удосконалення системи управління.

5. Поліпшення якості медичних послуг населення.

6. Удосконалення державного управління об’єктами СОЗ.

Недоліки

1. Неефективність, 

яка обумовлена со-

ціально-економіч-

ними показниками 

(зростання смерт-

ності і захворюва-

ності, застарілість 

обладнання тощо).

2. Перехід бю-

джетних коштів у 

тіньовий обіг.

1. Гіпердіагностика.

2. Частіше застосуван-

ня сумнівних методів 

діагностики та ліку-

вання.

Фінансові:
1. Більш високі витрати на опрацювання соціального чи 

медичного проекту.

2. Більш висока вартість фінансових ресурсів.

3. Прибуток приватного сектору за рахунок пацієнтів.

Нефінансові:
1. Протидія суспільства.

2. Можливий збиток репутації.

3. Організаційна складність.

4. Тривалі терміни підготовки.

Джерело: складено автором за матеріалами джерела [18].
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ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Анотація. У статті досліджено передумови розвитку інноваційних процесів, розглянуто концепцію 

визначення рейтингу інноваційних проектів, проаналізовано взаємозв’язок та напрямки взаємодії між ін-

новаціями та інвестиціями, визначено умови реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії, розглянуто 

джерела фінансування інноваційної діяльності, визначено напрями державної фінансової політики сприяння 

інноваційній діяльності, запропоновано напрями стимулювання інноваційної активності.

Ключові слова: соціально-економічний розвиток, інвестиційно-інноваційні процеси та механізми, про-

грама інноваційного розвитку, інвестиційна привабливість, інвестиційно-інноваційна стратегія, державна 

фінансова політика, стимулювання інноваційної діяльності.

Summary. Pre-conditions of development of innovative processes are explored in the article, conception of 

determination of rating of innovative projects is considered, intercommunication and directions of co-operation 

between the innovations and investments is analysed, the terms of realization of investment-innovative strategy are de-

termined, the sources of financing of innovative activity are considered, directions of state financial policy of assistance 

to innovative activity are determined, directions of stimulation of innovative activity are offaed.

Key words: socio-economic development, investment-innovative processes and mechanisms, program of 

innovative development, investment attractiveness, investment-innovative strategy, state financial policy, stimulation 

of innovative activity.

Постановка проблеми. Розвиток науково-тех-

нічного процесу (НТП), що особливо прогресу-

вав останніми роками, вимагає збільшення об-

сягів інвестування у підприємства, установи та 

об’єднання, які займаються розробкою нових тех-

нологій, методів виробництва чи навчання і по-

шуком нових шляхів діяльності та вдосконалення 

наявних. Цей процес пов’язаний з такою сферою 

економічної діяльності, як інновації та їх роллю в 

залученні іноземних та вітчизняних інвестицій у 

національну економіку.

Актуальність дослідження цієї проблеми по-

лягає у зниженні конкурентоспроможності вітчиз-

няного виробництва, недостатності інвестицій. Ін-
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вестори обережно ставляться до вкладення коштів 

у втілення нових ідей. Будь-який інноваційний 

процес носить ризиковий характер, тому виникає 

необхідність вирішення завданння, що стосується 

оптимізації інвестиційного забезпечення іннова-

ційних процесів в економіці України.

Проблема розвитку інвестиційно-іннова-

ційного процесу в економіці країни, можливості 

використання виробничо-ресурсного потенціалу 

України для підвищення ефективності функціо-

нування національного господарства завжди пе-

ребувала в центрі уваги вчених-економістів і гос-

подарських працівників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-

дженню теоретичних і практичних питань стосов-

но розвитку інвестиційно-іноваційних процесів 

присвячено значну кількість наукових праць. Зна-

чний внесок у розвиток теорії інновацій здійснили 

російські вчені, такі як: І. Балабанов, Л. Гохберг, 

Л. Євдокимова, П. Завлін, С. Іллєнкова, А. Казан-

цев, М. Молчанов, Ю. Морозов, В. Мединський, 

О. Пригожин, І. Рудакова, В. Тужилкіна, Є. Уткін, 

Р. Фатхудінов та ін. Серед вітчизняних учених ва-

гомий внесок у дослідження цих проблем зробили 

такі відомі українські вчені, як В. Александрова, 

Ю. Бажал, О. Василенко, О. Волков, М. Денисен-

ко, В. Геєць [2], А. Заїнчковський, С. Ілляшен-

ко, М. Йохна, Н. Краснокутська, Д. Крисанов, 

В. Ландик, О. Лапко, В. Россоха, А. Сухоруков, 

Л. Федулова, А. Юзефович, Я. Жаліло, В. Полоха-

ло [7], А. Поддєрьогін [8] та ін.

Незважаючи на значний обсяг наукових ро-

біт, окремі аспекти цієї теми потребують подаль-

ших досліджень. Це стосується концепції розвит-

ку інноваційної діяльності в умовах поглиблення 

конкуренції, обмежених фінансових ресурсів та 

зростаючого ступеня ризику й невизначеності.

Метою статті є визначення передумов роз-

витку інвестиційно-інноваційних процесів у на-

ціональної економіці.

Основні результати дослідження. Питання що-

до здійснення інноваційної діяльності в Україні та 

її фінансування в умовах кризи є особливо акту-

альними і проблематичними.

У промислово розвинутих країнах впрова-

дження інноваційних технологій забезпечує до 90 

відсотків приросту ВВП. В Україні інноваційна ді-

яльність має структурні деформації, що пов’язані 

з неузгодженою та незбалансованою взаємодією 

між технологічними, економічними та соціаль-

но-ціннісними аспектами. Основною причиною 

такої деформації є хибно обраний напрям еконо-

мічного розвитку на державному рівні, що і нині 

залишається досить непродуманим та непослідов-

ним. Кожен новий уряд, що приходить до влади, 

проголошує, що інновації є пріоритетом розвит-

ку нашої держави, але ці обіцянки залишаються 

лише на словах. І. Ю. Матюшенко [1] вважає, що 

ми і надалі використовуємо старі технології, які 

свого часу забезпечували надприбутки, однак за-

раз вони є неприйнятними у світових економічно 

розвинутих устроях. Ці низькотехнологічні ви-

робництва є занадто ресурсо- та енерговитратни-

ми, що в умовах стрімкого зростання світових цін 

на енергоносії призводить до того, що українська 

економіка стає приреченою на збитковість.

Україна має всі передумови, щоб в умовах но-

вої економічної хвилі вийти на передові позиції та 

відігравати роль провідної країни світу: освічене 

населення, сировинну базу, зручне географічне 

розташування. Проте щоб ефективно використо-

вувати ці переваги, потрібно [2]:

 чітко встановити пріоритети інноваційного 

розвитку для кожної галузі;

 створити інноваційну інфраструктуру (тех-

нопарки, інноваційні центри, технологічні інку-

батори) та налагоджити їх ефективне функціону-

вання;

 модернізувати українську енергетику та 

транспорт, які можуть стати важливими ринками 

збуту для ресурсозберігаючих технологій;

 вдосконалити нормативно-правову базу 

державного регулювання та стимулювати іннова-

ційну діяльність;

 створити ефективну мотивацію інновацій-

них процесів, забезпечити їх комерціалізацію та 

спрямування на задоволення ринкового попиту, 

з урахуванням національних стратегічних та гео-

політичних аспектів;

 створити позитивний інвестиційний клі-

мат для покращення фінансування інноваційних 

проектів.

Центральне місце в управлінні ефективніс-

тю інноваційної діяльності на рівні підприємств, 

об’єднань, галузей з метою забезпечення фінан-

сових передумов її підвищення належить науково 

обґрунтованому відбору найбільш ефективних 

інноваційних проектів із загальної кількості на-

явних (що знаходяться на розгляді) проектів. В 

умовах обмеженості фінансових ресурсів іннова-

ційної діяльності необхідне ранжування наявних 

інноваційних проектів за рівнем їх ефективності 

з метою оптимізації інвестиційних програм і вста-

новлення раціональної послідовності інвесту-

вання інноваційних проектів. У цілому концеп-

ція визначення рейтингу інноваційних проектів 

складається з таких послідовних етапів [3]:

1. Відбір факторів ефективності інноваційних 

проектів.

2. Визначення «вагомості» цих факторів.

3. Встановлення ступеня ризику за окремими 

факторами ефективності (за кожним проектом 

окремо).

4. Визначення ефективності проектів за умов 

врахування зміни ризику одного з факторів та не-

змінності інших.
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5. Визначення ефективності проекту за умов 

врахування ризику всіх її факторів.

6. Рейтингова оцінка інноваційних проектів 

за методом аналітичної сітьової експертизи (тоб-

то оцінка за показниками ефективності, що роз-

раховані: а) з одночасним урахуванням ризику за 

всіма факторами; б) з обліком ризику за окремих 

факторами.

На думку Н. Новицького [4], сьогодні в умо-

вах кризи фінансування інноваційної діяльності 

та низького рівня інвестиційної активності в ін-

новаційному секторі економіки України однією 

із ключових проблем є реалізація стратегії інвес-

тиційно-інноваційного розвитку. Особливої акту-

альності на сьогоднішній день набувають питання 

вдосконалення принципів, методів і підходів до 

інвестиційного забезпечення інноваційних про-

цесів, раціоналізації механізму управління про-

цесом залучення інвестицій в інновації, а також 

оцінки доцільності інвестування в інноваційні 

проекти на основі дослідження циклічної динамі-

ки попиту на інновації.

Г. В. Атаманчук наголошує [5], що під час 

аналізу взаємозв’язків та напрямків взаємодії між 

інноваціями та інвестиціями слід зазначити таке:

— інвестиції забезпечують реалізацію іннова-

ційного процесу, а інновації породжують додатко-

вий капітал і, відповідно — нові інвестиції;

— інновації складають окремий сегмент 

інвестиційного ринку і певною мірою є його 

об’єктом;

— інновація — це реалізований на ринку ре-

зультат певної діяльності, одержаний внаслідок 

інвестування капіталу у створення нового про-

дукту або процесу (технології);

— вважається, що в умовах стабільної еко-

номіки всі інвестиції бажано мають бути іннова-

ційної спрямованості, а в умовах кризи інвестиції 

мають бути спрямовані на підтримку діючих тех-

нічно відсталих виробничих фондів;

— інвестиції без інновацій призводять до від-

творення ресурсовитратного та застарілого облад-

нання, відповідно — до орієнтації економіки на 

екстенсивний шлях розвитку, який, як доведено 

дослідженнями закордонних та вітчизняних еко-

номістів, не має майбутнього.

При цьому варто розмежовувати інновації та 

інвестиції, хоча між ними є дуже тісний зв’язок. 

Інноваційний процес неможливий без інвестицій, 

а здійснення інвестицій без інновацій не має еко-

номічного сенсу, оскільки такий підхід консервує 

відставання у галузі техніки та технології, що у ре-

зультаті знижує конкурентоспроможність підпри-

ємства. Враховуючи їхній тісний взаємозв’язок, 

іноді для оцінювання ефективності інновацій та 

інвестицій використовують одні й ті ж показники, 

що не зовсім правильно. Для інвестиційного про-

екту основним критерієм є його фінансова ефек-

тивність з погляду привабливості для інвесторів. 

Для інноваційного проекту важливі не лише фі-

нансові результати, але і його новизна, яка задо-

вольняє попит споживачів і виробників.

На думку А. Ф. Бондаренка [6], успішна реа-

лізація інвестиційно-інноваційної стратегії мож-

лива за умови забезпечення таких вимог:

— узгодженість розмірів інвестицій, які мо-

жуть бути спрямовані на інновації, з ресурсним 

потенціалом країни, регіону або підприємства;

— узгодженість необхідності інновацій та 

можливих обсягів залучення інвестицій:

— визначеність терміну реалізації завдань ін-

вестиційно-інноваційної стратегії;

— оптимальність поєднання очікуваного до-

сягнення потрібної прибутковості від вкладання 

інвестицій в інновації та потенційних ризиків і 

невизначеності майбутнього періоду;

— узгодженість запланованих інвестицій ін-

новаційної спрямованості із загальноекономіч-

ними умовами;

— визначення реальних часових рамок, необ-

хідних для реалізації стратегії.

Запровадження інновацій вимагає відповід-

ного нормативно-правового забезпечення, до 

якого слід віднести Закони України «Про інно-

ваційну діяльність» (№ 40-ІV від 04.07.2002 р.), 

«Про пріоритетні напрями інноваційної діяль-

ності в Україні» (№ 433-ІV від 16.01.2003 р.), По-

станову Верховної Ради України «Про концепцію 

науково-технологічного та інноваційного розвит-

ку України» (№ 37 від 1999 р.) [7]. Але прийняття 

одних лише законів мало, потрібне активне фі-

нансування інноваційних процесів, а також ство-

рення сприятливих умов для розвитку інновацій 

на підприємствах з боку держави.

За твердженням А. М. Поддєрьогіна [8], на сьо-

годні відокремлюють кілька джерел фінансування 

інноваційної діяльності підприємств, зокрема:

1) власні фінансові ресурси суб’єктів госпо-

дарської діяльності (амортизаційні відрахування, 

чистий прибуток, інші надходження);

2) кошти, залучені на фондовому ринку (шля-

хом емісії й розміщення корпоративних прав, 

боргових цінних паперів, депозитарних розписок 

та залучення інвестицій в інших формах);

3) позики (банківські кредити, комерційні 

кредити, державні позики, кредити міжнародних 

фінансових організацій);

4) видатки державного й місцевих бюджетів, 

а також державних цільових фондів (у вигляді фі-

нансування, асигнування, дотування);

5) інші джерела (благодійні внески, допомога).

Проте, на жаль, переважна більшість інвести-

цій в інноваційні проекти в Україні здійснюються 

за власні кошти суб’єктів підприємницької діяль-

ності. Ресурси, залучені на фондовому ринку, а 

також довгострокові позики комерційних банків 
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є незначними, а видатки державного й місцевого 

бюджетів, включаючи державні цільові фонди, — 

недостатніми. Так, станом на 2010 рік загальна сума 

витрат на інноваційну діяльність склала 8045,5 тис. 

грн.; з них власних коштів підприємств — 4775,2 

тис. грн., коштів державного бюджету — 87,0 млн. 

грн., вклад іноземних інвесторів — 2411,4 млн. 

грн., та інші джерела — 771,9 млн. грн. [9].

Тому для прискорення інноваційного розвит-

ку є необхідним істотне збільшення фінансування 

з боку держави, що буде стимулювати розробку і 

запровадження інноваційних проектів. Але для 

цього державна фінансова політика сприяння ін-

новаційній діяльності має бути спрямована на:

— стимулювання збільшення обсягів власних 

коштів підприємств, що витрачаються з метою 

активізації інноваційної діяльності;

— нарощування потенціалу державного фі-

нансування інновацій;

— збільшення обсягів кредитування іннова-

ційних проектів;

— створення умов для нарощування інвести-

цій на інноваційно активних підприємствах.

Низький рівень наукоємності вітчизняного 

виробництва визначається не тільки дефіцитом 

грошей або браком стимулів і пільг. Фундаменталь-

не значення має структура економіки. В україн-

ській економіці домінують низькотехнологічні 

галузі виробництва, які природно відносяться до 

малонаукоємних галузей: добувна і паливна — 0,8–

1 %; харчова, легка промисловість, агропромисло-

вість — 1,2 %. У цілому в Україні домінує відтво-

рення такого виробництва, як гірнича металургія, 

залізничний транспорт, багатотоннажна неорга-

нічна хімія та ін. Відповідно майже 95 % вітчизня-

ної продукції належить до виробництв цієї групи. 

Зростання ВВП за рахунок введення нових техно-

логій в Україні оцінюється всього у 0,7–1 % [10].

Але сучасна техніка і технологія неможливі 

без втілення у них наукових досягнень. Якщо за 

минулих часів наука виступала як самостійна сфе-

ра діяльності, незалежна від інших чинників сус-

пільного життя, то з певного часу вона починає 

входити у тісний зв’язок з іншими сферами діяль-

ності людини. Особливо зростає її взаємозв’язок з 

виробництвом, технікою. Здійснюючи на них сут-

тєвий вплив, вона сама вже не може прогресувати 

без них. Для характеристики сучасного виробни-

цтва набуває величезного теоретичного і методо-

логічного значення тенденція до технологічного 

застосування науки і неухильне поступове пере-

творення її у безпосередню продуктивну силу. На-

ука виступає у ролі суспільної продуктивної сили. 

Так, на науково-технічну діяльність за 9 місяців 

2011 року було витрачено 6594,8 млн. грн. [11].

Сучасний етап інноваційного розвитку все 

більше пов’язується з такими його пріоритетни-

ми напрямками, як: автоматизація, роботизація, 

кібернетизація, розвиток мікроелектроніки, 

біо технології, інформатики, енергозберігаючих 

технологій, які, у свою чергу, покликані змен-

шити витратність виробництва, а в результаті 

збільшити прибуток.

Для стимулювання інноваційної активності 

запропоновано:

— чітке розмежування стратегічного й опе-

ративного управління інноваційними процесами 

між державою і приватними інвесторами;

— використання гнучкої системи податкових 

пільг чи диференційованого оподаткування;

— розвиток і вдосконалення інфраструктури 

інноваційної діяльності суб’єктів економіки, фі-

нансової системи країни;

— запобігання переважанню фінансового 

під приємництва над виробничим.

Головною умовою стабільного інвестиційно-

го забезпечення інноваційних процесів є ефек-

тивне управління інноваційними проектами.

Висновки. Тенденція інноваційної діяльності 

останніми роками засвідчує необхідність держав-

ної підтримки фінансової політики у виробничій 

сфері та спрямування її у напрямку стратегічних 

структурних пріоритетів на формування сучас-

них чинників конкурентоспроможності націо-

нальної економіки.

Отже, сумісний аналіз інвестиційних та інно-

ваційних процесів у рамках розробки єдиної інвес-

тиційно-інноваційної стратегії розвитку дозволяє 

винайти шляхи спільного розв’язання проблеми 

залучення інвестицій та реалізації на цій основі 

механізму структурно-інноваційного оновлення 

економіки. Саме від її успішного функціонування 

великою мірою залежить ефективність реалізації 

пріоритетних напрямків інвестування з урахуван-

ням інноваційної спрямованості, що є одним із 

головних аспектів забезпечення сталого еконо-

мічного зростання в Україні.
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Анотація. У статті досліджено трудові ресурси як головну продуктивну силу і трудовий потенціал на 

селі. Запропоновано шляхи підвищення якості трудового потенціалу в сільській місцевості.

Ключові слова: зайнятість, трудові ресурси, сільське населення.

Summary. This article explores the human resources as the main productive force and employment potential in 

rural areas. Ways to improve the quality of employment potential in rural areas.

Key words: employment, labor, rural population.

Постановка проблеми. Ринкові відносини 

в аграрному секторі економіки зумовили низку 

проблем, а отже, необхідність їх глибокого до-

слідження з метою створення дієвих механізмів 

їх вирішення. Найбільш актуальною для аграрної 

сфери є проблема формування та ефективного ви-

користання трудових ресурсів як одного з найваж-

ливіших виробничих ресурсів економіки. Ринкові 

відносини загострили проблему зайнятості і до-

дали нових, що пов’язані зі структурним перетво-

ренням сільського господарства, ціноутворенням 

і виникненням нових трудових відносин, обумов-

лених різноманітністю форм власності.

У такій ситуації дослідження ефективного 

використання трудових ресурсів стає вкрай ак-

туальним. Сучасні проблеми формування і ви-

користання трудових ресурсів села вимагають по-

дальшого теоретичного та практичного вивчення 

щодо регулювання чисельності сільського насе-

лення, зростання кількісних та якісних характе-

ристик трудових ресурсів, з урахуванням таких 

процесів, як природний рух, міграція, економічна 

активність населення, рівень зайнятості, рівень 

продуктивності праці, конкурентоспроможність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-

блемі вивчення умов, особливостей, основних 
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чинників та напрямів ефективного використання 

трудових ресурсів приділяли і приділяють увагу 

такі вітчизняні вчені, як: Д. П. Богиня, О. А. Бу-

гуцький, М. І. Долішній, С. І. Дорогунцов, Т. А. За-

яць, С. М. Злупко, Є. П. Качан, М. А. Козоріз, 

Г. І. Купалова, Е. М. Лібанова, В. В. Онікієнко, 

І. Л. Петрова, М. І. Пітюлич, С. М. Писаренко, 

П. Т. Саблук, У. Я. Садова, Л. К. Семів, Н. М. Су-

ліма, В. К. Терещенко, С. Ю. Трубич, М. В. Ша-

ленко, Л. О. Шепотько, К. І. Якуба та інші. В їх 

працях викладені важливі аспекти проблем ринко-

вого механізму, формування, розподілу, обміну та 

використання трудових ресурсів, функціонування 

ринку праці, управління трудовими ресурсами, 

соціального захисту громадян. Дослідженню про-

блем використання трудових ресурсів, ринку праці 

і зайнятості присвячені також наукові роботи зару-

біжних вчених, зокрема Р. П. Колосової, І. С. Мас-

лової, А. Маршалла, А. А. Никифорової, П. Саму-

ельсона, А. Сміта, Л. С. Чижової, І. Фішера.

Вирішення соціально-економічних проблем 

села, зокрема пошук шляхів зменшення обсягів 

безробіття, прогнозування та регулювання нефор-

мальної зайнятості, нелегальної трудової міграції, 

нейтралізації негативних економічних та соціаль-

них наслідків безробіття, підвищення ефективнос-

ті аграрної праці тощо, стали вкрай наболілими. 

Постає потреба у ґрунтовному вивченні, всебічно-

му аналізі та комплексній оцінці трудових ресурсів 

на регіональному та локальному рівнях.

Метою статті є дослідження трудових ресур-

сів на селі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Пра-

ця, як доцільна діяльність людини, є основою вся-

кого матеріального виробництва. Вона завжди має 

матеріальну основу і спрямована на задоволення 

потреб людини. Носієм праці є трудові ресурси 

підприємства. Це сукупність фізичних і духовних 

здібностей людей до праці, так би мовити, трудо-

вий потенціал, ресурс, який завжди має кількісну 

і якісну характеристики, тобто міру здатності до 

праці. Трудові ресурси включають усе працездатне 

населення підприємства (чоловіки віком 16–60 ро-

ків і жінки віком 16–55 років), працездатних пра-

цівників інших підприємств, що мешкають на цій 

території, непрацездатних у працездатному віці, 

пенсіонерів, підлітків віком 12–16 років.

Для здійснення процесу виробництва завжди 

потрібні засоби і предмети праці. Процеси, якими 

б досконалими вони не були, самі по собі не здатні 

нічого створити. Виробництво здійснюється тіль-

ки за участю живої праці як елемента зв’язку між 

усіма компонентами виробництва. З розвитком 

сільськогосподарського виробництва змінюються 

в кількісному і якісному відношенні і складові час-

тини виробничих процесів. Ці обставини спону-

кають до постійного корегування співвідношень, 

підтримки оптимальних пропорцій праці та її за-

собів, як цього вимагають об’єктивні економічні 

закони. Якісною мірою трудових ресурсів слугує 

їх професійно-кваліфікаційна характеристика. Її 

визначають за демографічними факторами (при-

родним приростом, станом здоров’я, рухомістю), 

потребою виробництва в робочій силі і можливос-

тями задоволення потреб працездатного населен-

ня у праці на підприємствах. Сучасні умови вироб-

ництва і вимоги життя зумовлюють обов’язкове 

поєднання цих характеристик робочої сили.

Процес виробництва і плинність часу вима-

гають постійного відтворення робочої сили, тобто 

відновлення працездатності і життєвих сил носіїв 

праці. Скорочення сільськогосподарського вироб-

ництва і падіння життєвого рівня спричинюють 

міграцію найактивнішої і найбільш працездатної 

вікової групи сільського населення — молоді. А це 

призводить до суттєвого погіршення демографіч-

ної ситуації на селі. Скорочується не тільки при-

ріст сільського населення, а й частка працездатної 

його групи, зростає частка непрацездатної і мало-

працездатної групи. У зв’язку з цим погіршується 

професійно-кваліфікаційна характеристика трудо-

вих ресурсів, гальмуються впровадження у вироб-

ництво і раціональне використання нової техніки, 

прогресивних технологій, сучасних форм організа-

ції праці і методів господарювання.

Раціональне використання трудових ресур-

сів передбачає насамперед забезпечення їх нор-

мальної зайнятості, пропорційний їх розподіл за 

галузями виробництва і на території, досягнення 

ними найвищої продуктивності праці. Через не-

рівномірність сільськогосподарського вироб-

ництва, його сезонність, різноманітність умов, 

рівнів розвитку зайнятість працівників у різних 

господарствах неоднакова. Різниться вона і в 

межах окремих груп трудових ресурсів. Зайнятість 

населення характеризує використання трудових 

ресурсів. Вона є основою матеріального забезпе-

чення та умовою відтворення робочої сили. Забез-

печення раціональної зайнятості — проблема не 

тільки економічна, а й соціально-політична.

Становлення багатоукладності в економіці, 

розвиток форм і методів господарювання, ско-

рочення сільськогосподарського виробництва і 

структурна його зміна спричинилися не тільки до 

разбалансованості робочих місць і трудових ресур-

сів. Знизилися рівень інтенсивності праці, її ефек-

тивність, використання робочого потенціалу. На 

підприємствах одночасно мають місце надлишок 

робочої сили і дефіцит висококваліфікованої пра-

ці. Ці обставини особливо негативно позначаються 

на рівні зайнятості жінок, питома вага праці яких 

у сільськогосподарському виробництві нині про-

довжує залишатися досить значною (а останніми 

роками через негативні явища в економіці країни 

відбулося зниження рівня механізації виробничих 

процесів і зростання частки ручної праці) [1].
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Разом з тим підвищення зайнятості жінок 

має і суттєві негативні наслідки. Як свідчать реалії 

життя, високий рівень зайнятості на виробництві 

жінок значно погіршує демографічний стан на селі 

і негативно позначається на здоров’ї дітей. Вико-

ристання трудових ресурсів у сільськогосподар-

ському виробництві пов’язане з його сезонністю. 

Оскільки час виробництва сільськогосподарської 

продукції не збігається з робочим періодом вна-

слідок дії біологічних законів, на певні проміжки 

часу виникають зупинки в трудових процесах (за 

сезонами і місяцями року). Це спонукає визнача-

ти індекси сезонної праці (за відношенням кіль-

кості відпрацьованого часу за сезон (місяць) до 

кількості календарного часу за цей період).

Підвищення рівня використання трудових 

ресурсів за рахунок скорочення сезонності пра-

ці — одна з найактуальніших проблем сільсько-

господарського виробництва. Досягти цього 

можна за найбільш повного завантаження пра-

цівників у літній період і забезпечення їх зайня-

тості взимку. Щодо цього виробництво відшуко-

вує доцільне поєднання галузей, культур і сортів 

рослин, видів і порід тварин з різними робочими 

періодами, впроваджує нову техніку, вдосконалює 

технології, впроваджує новітні прогресивні фор-

ми і методи праці, а також розвиває мережу про-

мислових і переробних підприємств [2].

Матеріальною основою піднесення сільсько-

господарського виробництва, ефективного вико-

ристання трудових ресурсів як його рушійної сили 

були і залишаються комплексна механізація та ав-

томатизація виробничих процесів. Підвищення рів-

ня механізації зменшує загальну потребу в робочій 

силі і, отже, вирівнює сезонність праці, зрізаючи її 

«пік». При цьому слід враховувати, що використан-

ня механізмів у напружені періоди знижує індекс 

сезонності, а в менш напружені періоди виконання 

робіт — сприяє зменшенню трудових ресурсів.

Для підвищення рівня механізації виробничих 

процесів необхідно підвищувати кваліфікацію ка-

дрів механізаторів. Загальновідомо, що між рівнем 

використання техніки і рівнем кваліфікації механі-

заторів існує прямий зв’язок. Через падіння сіль-

ськогосподарського виробництва, незадовільний 

стан житлово-побутових умов, низький життєвий 

рівень сільського населення така рівновага нині 

порушена. Більш того, починаючи з 1994 р. від-

бувається відплив кваліфікованої робочої сили із 

села, що погіршує і без того важкий стан сільсько-

господарського виробництва. Швидке піднесення 

сільського господарства відповідно сучасним ви-

могам можливе передусім на основі впровадження 

у виробництво нової техніки, прогресивної техно-

логії, електромеханізації трудових процесів, раціо-

нальної організації праці [3]. Це, у свою чергу, ви-

магає докорінного поліпшення загальноосвітнього 

і професійно-технічного рівня підготовки кадрів 

механізаторів. У процесі їх навчання, поряд з інже-

нерно-технічними, необхідно включати елементи 

зооагрономічних, економічних знань, досягнення 

науки і практики як вітчизняного, так і зарубіжно-

го сільськогосподарського виробництва.

Висновки. Підвищення кваліфікаційного 

рів ня працівників не тільки сприяє розв’язанню 

проблеми поширеного відтворення робочої сили 

на селі, а й зменшує потребу в ній, витісняючи 

із виробництва некваліфікованих і низькоквалі-

фікованих працівників, створюючи надлишки 

робочої сили, тобто відбувається зниження зай-

нятості сільського населення. Усунути або дещо 

пом’якшити цю проблему можна знову-таки на 

основі підвищення кваліфікації «зайвих» людей, 

здійснення профорієнтації та переорієнтації, 

розвитку паралельних виробництв, поширення 

сервісних служб, невиробничої сфери тощо. Ру-

шійною мотивацією соціальної потреби людей в 

отриманні професійної освіти високого рівня ви-

ступають умови праці, престиж професії, рівень 

матеріального стимулювання, інтереси та можли-

вість проявити себе. Орієнтуватись при цьому слід 

переважно на молодь села, призупинити відплив 

якої із сільської місцевості можна, створивши для 

неї нормальні умови життя відповідно сучасним 

вимогам, вирішивши соціально-економічні та 

культурно-побутові проблеми на селі.

За умов докорінної перебудови в усіх сферах 

людської діяльності, становлення ринкових мето-

дів господарювання суттєво змінюється характер 

зв’язку між робочими місцями і трудовими ресур-

сами. Зростають вимоги до якості робочої сили, 

її професійної придатності, здоров’я, соціально-

психологічного клімату в колективі. Встановлен-

ня необхідної рівноваги між цими факторами — 

процес тривалий, тому досягнення оптимальної 

зайнятості трудових ресурсів завжди було і за-

лишається одним із найактуальніших питань ор-

ганізації сільськогосподарського виробництва, 

оскільки воно безпосередньо пов’язане з таким 

негативним суспільним явищем, як безробіття.
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ПІДПРИЄМСТВО ЯК «ЖИВА» СИСТЕМА 
ПРИ АНАЛІЗІ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМЦІВ

Анотація. У статті розглянуто існуючі та новітні концепції підприємств, охарактеризовано еволюцій-

ний підхід теорії фірми, простежено популяційний підхід при аналізі малих інноваційних фірм, означено можли-

вість використання демографічної моделі до аналізу вікової структури інноваційних фірм як популяції.

Ключові слова: еволюційний підхід, популяція, інноваційна активність, модель вікової структури, ди-

наміка популяції.

Summary. The paper deals with existing and new business concepts of enterprises, describes the evolutionary 

approach of the theory of the firm, traces population approach to the analysis of small innovative firms, indicates the 

usage of demographic models in the analysis of the age structure of innovative firms as populations.

Key words: evolutionary approach, population, innovative activity, model of age structure, dynamics of population.

Постановка проблеми. Функціонування рин-

кової економіки в Україні стикається з унікаль-

ними проблемними ситуаціями, вирішення яких 

вимагає нестандартних наукових досліджень. 

Методичний інструментарій традиційної еконо-

мічної теорії, заснований на теоретичних поло-

женнях економічної рівноваги, не дає можливості 

повною мірою пояснити, що відбувається в сучас-

ній економіці, і, тим більше, сформулювати адек-

ватні рекомендації як для регуляторів ринку, так і 

для суб’єктів господарювання.

Критичний аналіз досліджень економістів, які 

займаються проблемами інноваційної діяльності, 

показав, що серед них йде наукова дискусія з пи-

тання використання різних напрямків економічної 

теорії для дослідження цього виду діяльності. При 

цьому дослідники використовують поняття «мейн-

стрим», яке об’єднує в собі основні положення 

неокласики, а також деякі інші економічні теорії і 

течії, що відрізняються від еволюційної.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід 

зазначити, що вказаними проблемами займався 

ряд західних та вітчизняних вчених: Й. Шумпе-

тер, Б. Твісс, М. Портер, С. С. Кузнець, А. Кляйк-

нехт, С. Глазьєв, Д. Львов, Н. Кондратьєв, проте 

науковий розвій цієї проблематики сприятиме 

подальшому розвитку економічної теорії та відпо-

відності її сучасним реаліям.

Метою дослідження є розглядання питання 

еволюції діяльності підприємств як популяції в 

рамках еволюційної економічної теорії.

Виклад основного матеріалу дослідження. В 

економічній теорії існує кілька концепцій під-

приємств, з яких можна виділити чотири основні 

напрямки досліджень, пов’язаних із теоретич-

ним описом функціонування підприємства: нео-

класична теорія фірми; інституціональна теорія 

фірми; еволюційна теорія фірми; підприємниць-

ка теорія фірми.

Так, зокрема, на початку 80-х років минулого 

століття отримав розвиток еволюційний підхід тео-

рії фірми. Відповідно до цього напрямку підприєм-

ство розглядається як один з об’єктів у середовищі 

йому подібних. Причому зазначене середовище 

можна ототожнити з біологічною популяцією. По-

ведінка підприємства перш за все визначається 

взаєминами між членами цієї популяції, а потім — 

деякими внутрішніми характеристиками об’єкта.

На противагу думки економістів класичної 

і неокласичної школи про те, що економічні 

системи (організації, підприємства) мають зна-

чні подібності з механічними системами, функ-

ціонування яких залежить від незмінних і уні-

версальних законів, економісти-еволюціоністи 

вважають, що економічна система — це «жива» 

(«living») система, нормальний розвиток якої 

безпосередньо пов’язаний з еволюцією. У цьо-

му сенсі окрема фірма (підприємство) більше не 

розглядається як агент, який максимізує основні 

показники своєї діяльності і раціональна пове-

дінка якого — гарантія економічної рівноваги і 

зростання. Підприємство швидше розглядається 

як складна одиниця, чиє виживання залежить від 

її здібностей до адаптації. Підприємства постій-

но приймають ті чи інші рішення щодо своєї ді-

яльності на ринку, в результаті якої вони можуть 

або стати процвітаючими, або взагалі не вижити. 

У цьому і є аналогія процесу еволюції.

Прихильники зазначеної економічної теорії 

говорять про еволюцію діяльності підприємств як 

про еволюцію біологічних систем, тобто під підпри-

ємством розуміється «жива» система, яка в процесі

взаємодії на ринку виробляє певний «генофонд» 

(досвід і навички поведінки), що допомагає йому 

«виживати» на ринку і також в майбутньому. Осно-

вним чинником виживання підприємств на ринку, 

на думку основоположника еволюційної еконо-

мічної теорії Й. Шумпетера, є інноваційна актив-
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ність підприємців, яка має безпосереднє значення, 

оскільки допомагає підприємствам стати сильні-

шими за своїх конкурентів і вижити на ринку [1].

Так, сьогодні активно оперують понят-

тям популяції в економіко-демографічних до-

слідженнях, воно починає проникати у власне 

економічну теорію, зокрема в рамках нового 

дослідницького напрямку — теорії еволюційної 

економіки [2], основним об’єктом аналізу в якій 

виступають різноманітні популяції. Щодо зміс-

ту поняття «популяція» дослідники зауважують: 

«Ми розглядаємо економіку, але вживаємо слово 

«популяція». Не обов’язково, звісно, популяція 

фірм. Це може бути популяція нововведень чи 

технологій, популяція продуктів, наприклад, по-

пуляція марок наручних годинників...».

Підкреслимо, що такий підхід може бути засто-

сований до нині існуючих фірм і не стосується фак-

тичної «народжуваності» фірм в минулі роки. Ґрун-

туючись на такій інформації, можна визначитися 

лише з кількістю і часткою фірм, заснованих у тому 

чи іншому році, і тих, які дожили до теперішнього 

часу, у крайньому випадку — щодо віку існуючих 

інноваційних фірм. Отже, всі наявні фірми можна 

розглядати як популяцію господарських організмів, 

що володіють конкретною, точно визначеною і ста-

тистично зафіксованою віковою структурою.

Інтерпретація безлічі інноваційних фірм як 

популяції дозволяє використовувати демографічні 

моделі до аналізу її вікової структури. Наочне уяв-

лення вікової структури популяції забезпечується 

віковою пірамідою, яка складається з прямокутни-

ків із площею, пропорційною кількості організмів 

у кожній віковій групі [3]. Популяція, яка швидко 

розвивається, з прогресивною віковою структу-

рою зображується правильною пірамідою з широ-

кою основою з молодих організмів і дуже вузькою 

вершиною — зі старих. У стабілізуючій популяції 

зі стаціонарною віковою структурою чисельність 

організмів у кожній групі однакова, звідси і коло-

колоподібний вид піраміди. Піраміда деградуючої 

популяції з регресивною віковою структурою, з не-

великою кількістю молодих і переважанням старих 

організмів має форму гриба (або урни) [4].

Як бачимо, модель вікової структури є не 

просто статистичним описом хронологічних па-

раметрів популяції. Конкретний висновок щодо 

типу вікової піраміди дозволяє робити змістовні 

твердження про динаміку популяції, оцінювати 

механізм її відтворення і прогнозувати її перспек-

тиви. Статистично фіксуючі закономірності по-

пуляційної динаміки (або кінетики) об’єктивують 

навіть суб’єктивні оцінки і знімають залежність 

висновків дослідника від емоційного настрою 

опитуваного контингенту.

Зрозуміло, що питання правомірності ви-

користання уявлень щодо вікової структури для 

опису популяції фірм і відповідних висновків про 

її перспективи вимагає спеціального обговорення. 

Модель вікової піраміди передбачає обмеженість 

життєвого циклу фірми. Якщо виходити з абстрак-

тного припущення про потенційну нескінченність 

життєвого циклу фірм, то та чи інша конфігурація 

вікової піраміди не повинна вселяти будь-яких ост-

рахів або надій. Так, наприклад, конфігурацію типу 

«урна» можна інтерпретувати як поступове прогре-

суюче накопичення зрілих і адаптованих фірм.

Але конкретні факти сучасного економічного 

життя і відповідні теоретичні узагальнення доводять 

кінцевість життєвого циклу різних економічних 

благ і господарських організмів. Загальна динаміка 

ділового циклу, структурні і політичні метаморфо-

зи, зростання фірми та її поділ, злиття і поглинання 

та в кінцевому рахунку — обмеженість тривалості 

життя бізнесменів формують статистично значуще 

об’єктивне обмеження тривалості життя фірм.

Непрямим показником обмеженості термі-

ну потенційної тривалості життя розглянутих ін-

новаційних фірм є прийнятий часовий горизонт 

планування економічної діяльності. Майже дві 

третини фірм бачать своє майбутнє не більше ніж 

на рік вперед і тільки 28 % розраховують на будь-

яку стійку діяльність протягом хоча б декількох 

років, про що свідчить розподіл відповідей на за-

питання: «Як далеко в майбутнє керівництво фір-

ми планує її діяльність у теперішній час?». Резуль-

тати опитування наведені в табл. 1.

Таблиця 1

Результати опитування керівників 
щодо довготривалості економічної діяльності фірм

Варіанти відповідей: %

1. На кілька тижнів (не більше ніж на місяць) 4

2. На 1–3 місяці 0

3. До півроку 17

4. Приблизно на 1 рік 42

5. На 1–2 роки 8

6. На 2–3 роки 8

7. На 3–5 років 8

8. На 5–10 років 4

9. Більше ніж на 10 років 0

10. Важко відповісти 4

11. Не планую взагалі 4

Таким чином, очікування недовготривало-

го економічного буття є суттєвою суб’єктивною 

передумовою, що обмежує фактичну тривалість 

життя фірм. Саме тому модель вікової піраміди 

може бути адекватно застосована для характерис-

тики динаміки їх популяції.

Висновки.
1. Відповідно до еволюційного підходу тео-

рії фірми підприємство розглядається як один з 

об’єктів у середовищі йому подібних, яке можна 

ототожнити з біологічною популяцією. Поведінка 

підприємства перш за все визначається взаємина-

ми між членами цієї популяції, а потім — деякими 

внутрішніми характеристиками об’єкта.
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2. Окрема фірма, підприємство більше не 

розглядається як агент, який максимізує основні 

показники своєї діяльності, а розглядається як 

складна одиниця, чиє виживання залежить від її 

здібностей до адаптації.

3. У рамках нового дослідницького напрям-

ку — теорії еволюційної економіки основним 

об’єктом аналізу виступають різноманітні попу-

ляції, а всі наявні фірми можна розглядати як по-

пуляцію господарських організмів, що володіють 

конкретною, точно визначеною і статистично за-

фіксованою віковою структурою.

4. Інтерпретація безлічі інноваційних фірм як 

популяції дозволяє використовувати демографіч-

ні моделі до аналізу її вікової структури.
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОБҐРУНТУВАННЯ 
СТРАТЕГІЧНОЇ ПРОГРАМИ МАРКЕТИНГУ

Анотація. У статті розглянута можливість застосування методів лінійного програмування при виборі 

найбільш прийнятного варіанта розподілу маркетингових зусиль на реалізацію стратегічної програми мар-

кетингу за критерієм «максимум прибутку».

Ключові слова: стратегічна програма маркетингу, лінійне програмування, логістичні, маркетингові, 

інформаційні і трудові ресурси, коефіцієнт цільової функції, оптимізаційні методи і моделі.

Summary. In the article in the article possibility of the use of methods of the linear programming is considered at 

the choice of the most acceptable variant of distributing of marketings efforts on realization of the strategic program of 

marketing on a criterion arrived «max».

Key words: strategic program of marketing, linear programming, logistic, marketings, informative and labour 

resources, coefficient of objective function, optimization methods and models.

Постановка проблеми. Розвиток економіки 

України супроводжується якісними змінами в 

економічному житті країни. Виробництво орієн-

тується на запити споживачів, прискорення НТП 

веде до появи нових галузей, виробництв, техно-

логій, різкому скороченню життєвого циклу то-

варів, зростають вимоги до якості і престижності 

товару, його торгової марки, репутації фірми-ви-

робника. Разом з цим збільшується ступінь неви-

значеності ринкової кон’юнктури. У цих умовах 

потрібні серйозні зміни на мікрорівні, що мають 

на меті переорієнтацію суб’єктів господарюван-

ня на нові підходи, методи і форми роботи. Серед 

них найважливіше місце займає розробка і об-

ґрунтування стратегічної програми маркетингу.

Аналіз останніх публікацій. Питання обґрун-

тування стратегії маркетингу висвітлені як у пере-

кладній, так і у вітчизняній літературі. З переклад-

них монографій, безумовно, найбільший внесок 

до розвитку цього напрямку маркетингу внесли 

роботи Ф. Котлера, Б. Бермана і Дж. Р. Еванса, 

Е. Діхтля і Х. Хершгена, Б. Карлоффа, Ж-Ж. Лам-

бена, З. Реппа, М. Портера, А. Дайана і Ф. Буке-

реля. Серед вітчизняних авторів слід зазначити 

роботи Л. В. Балабанової, А. Л. Дуровіч, С. В. Ни-

кіфорової, А. Ю. Юданова, Б. А. Соловйова [1–5].

Проте, не дивлячись на всі ці факти, біль-

шість вітчизняних підприємств не мають чітко 

обґрунтованої стратегічної програми маркетингу, 

що обумовлено такими факторами: недостатність 

вітчизняних розробок, що забезпечують можли-

вість обґрунтування стратегічної програми марке-

тингу, різноманітність підходів і неоднозначність 

тлумачення термінів у цій сфері, а також аномаль-
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ні явища в економіці, стереотипи економічного 

мислення менеджерів старшого покоління, де-

фіцит кваліфікованих кадрів та інші об’єктивні 

чинники багато в чому є причинами того, що сьо-

годні в нашій країні підприємства не мають чітко 

сформульованої і обґрунтованої стратегії свого 

розвитку. У таких умовах наявність відповідного 

методичного забезпечення процесу обґрунтуван-

ня маркетингової стратегії є передумовою для її 

розробки на практиці.

Метою дослідження є розробка методичних 

основ обґрунтування стратегічної програми мар-

кетингу. Для досягнення цієї мети розроблено і 

проведено апробацію методики обґрунтування 

стратегічної програми маркетингу за допомогою 

методів лінійного програмування при виборі най-

більш прийнятного варіанта розподілу маркетин-

гових зусиль на реалізацію стратегічної програми 

маркетингу за критерієм «максимум прибутку».

Виклад основного матеріалу. Досить часто при 

розробці стратегічної програми маркетингу під-

приємства зустрічаються із проблемою багатова-

ріантності, коли серед безлічі можливих варіантів 

в умовах ринкових відносин доводиться знаходи-

ти найкращі за деяким змістом і за обмежень, що 

накладаются на фінансові, інформаційні й мар-

кетингові можливості. У зв’язку із цим виникає 

необхідність застосування для аналізу й синтезу 

маркетингових програм математичних методів, 

які забезпечують розв’язання багатомірних екс-

тремальних завдань із обмеженнями, тобто зав-

дань на екстремум функції багатьох змінних з об-

меженнями на сферу зміни цих змінних.

Одним із напрямків практичного викорис-

тання математичних методів є застосування 

опти мізаційних методів і моделей в управлінні 

еко номічними системами, зокрема лінійного про-

грамування. Методи й моделі лінійного програ-

мування широко застосовуються при оптимізації 

процесів у всіх галузях народного господарства: 

під час розробки виробничої програми підприєм-

ства, розподілі її за виконавцями, при розміщен-

ні замовлень між виконавцями і за тимчасовими 

інтервалами, при визначенні найкращого асор-

тименту продукції, що випускається, у завданнях 

перспективного оперативного планування тощо.

Оскільки розробка ефективної стратегічної 

програми маркетингу ускладнюється широким 

діапазоном варіантів рішень щодо ресурсів, необ-

хідних для реалізації кожного компонента мар-

кетингової програми, розглянемо можливість за-

стосування методів лінійного програмування при 

виборі найбільш прийнятного варіанта розподілу 

маркетингових зусиль на реалізацію стратегічної 

програми маркетингу за критерієм «максимум 

прибутку». Математична модель завдання вклю-

чає сукупність невідомих величин, діючи на які 

програму можна оптимізувати: маркетингові зу-

силля в процесі використання логістичних, мар-

кетингових, трудових та інформаційних ресурсів; 

цільову функцію, яка дозволяє вибирати найкра-

щий варіант із безлічі можливих; прибуток, отри-

маний від реалізації програми маркетингу.

У процесі роботи автором були розроблені чо-

тири можливі варіанти стратегічної програми мар-

кетингу, визначені зусилля (експертним шляхом) з 

реалізації цих програм (у сфері прикладення логіс-

тичних, маркетингових, трудових та інформацій-

них ресурсів), установлені обмеження з викорис-

тання ресурсів. Результати наведені в табл. 1.

Таблиця 1

Вихідні дані для вирішення завдання вибору прийнятного варіанта стратегічної програми маркетингу 
з використанням лінійного програмування

Ресурси підприємства

Маркетингові зусилля при реалізації варіантів 

стратегічної програми маркетингу
Обсяг виділених ресурсів, 

тис. грн.х
1

х
2

х
3

х
4

Логістичні ресурси 9 7 5 3 60
Маркетингові ресурси 5 8 10 8 50
Трудові ресурси 4 6 3 5 38
Інформаційні ресурси 2 4 4 6 22
Прибуток, тис. грн. 39 40 50 48

 x
j
  0, j = 1, 2, 3, 4.

Таким чином, нам необхідно знайти почат-

кове опорне (абсолютно довільне) рішення для 

функції f( Х ), яке б задовольняло системі накла-

дених обмежень, а потім з використанням симп-

лекс-методу необхідно одержати кінцеве опти-

мальне рішення, за якого функція досягає свого 

максимуму.

Приведемо завдання до канонічного виду, 

увів ши додаткові змінні х
5
, х

6
, х

7
, х

8
, що дозволяють 

обмеження типу нерівностей х
1
  0; х

2
  0; х

3
  0; 

х
4
  0 перетворити в обмеження типу рівностей:

Позначимо кожний варіант стратегічної про-

грами маркетингу через х
i
. З урахуванням цих по-

значень математична модель завдання розробки 

оптимального варіанта стратегічної програми 

маркетингу має вид:

 max f( Х ) = 39х
1
 + 40х

2
 + 50х

3
 + 48х

4

за обмежень:

 9х
1
 + 7х

2
 + 5х

3
 + 3х

4
  60,

 5х
1
 + 8х

2
 + 10х

3
 + 8х

4
  50,

 4х
1
 + 6х

2
 + 3х

3
 + 5х

4
  38,

 2х
1
 + 4х

2
 + 4х

3
 + 6х

4
  22,
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 9х
1
 + 7х

2
 + 5х

3
 + 3х

4
 + х

5 
= 60,

 5х
1
 + 8х

2
 + 10х

3
 + 8х

4
 + х

6
 = 50,

 4х
1
 + 6х

2
 + 3х

3
 + 5х

4
 + х

7
 = 38,

 2х
1
 + 4х

2
 + 4х

3
 + 6х

4
 + х

8
 = 22,

 max f( Х ) = 39х
1
 + 40х

2
 + 50х

3
 + 48х

4
 + 0х

5
 + 0х

6
 +

 + 0х
7
 + 0х

8
.

A A A A A A A A B

х х х х х х х х

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

9 7 5 32 1 0 0 0 60

5 8 10 8 0 1 0 0 50

4 6 3 5 0 0 1 0 38

2 4 4 6 0 0 0 1 22

                 
                 
                        
                 
                 
                 

Визначимо початкове опорне рішення.

1. Змінна x
5
 входить у рівняння 1 з коефіцієн-

том 1, а в інші рівняння системи — з коефіцієнтом 

нуль, тобто x
5
 — базисна змінна.

2. x
6
 входить у рівняння 2 з коефіцієнтом 1, а 

в інші рівняння системи — з коефіцієнтом нуль, 

тобто x
6
 — базисна змінна.

3. x
7
 входить у рівняння 3 з коефіцієнтом 1, а 

в інші рівняння системи — з коефіцієнтом нуль, 

тобто x
7
 — базисна змінна.

4. Змінна x
8
 входить у рівняння 4 з коефіцієн-

том 1, а в інші рівняння системи — з коефіцієнтом 

нуль, тобто x
8
 — базисна змінна.

Прирівнявши вільні змінні нулю в отриманій 

системі обмежень ми одержали початкове опорне 

рішення:

 Х
нач

 = (0, 0, 0, 0, 60, 50, 38, 22).

Значення функції F для початкового роз-

в’язання: f(Х
нач

)
 
= 0.

Складемо початкову симплекс-таблицю 

(табл. 2).

В останньому плані рядок f( Х ) не містить не-

гативних значень (виконується умова x
i
  0), отже, 

план оптимальний.

 X
опт

 = (5,49, 0, 1,68, 0,71),

 max f( Х ) = 332,64 – 9,36х
2
 – 2,15х

5 
– 2,47х

6 
– 3,63х

8
.

Значення функції: F = 332,64.

Економічна інтерпретація отриманих даних: для 

одержання максимального результату 332,64 тис. грн. 

Таблиця 2

Рішення завдання вибору варіанта стратегічної програми маркетингу симплекс-методом

Номер 

симплекс-

таблиці

Базис
Вільні 

члени (В) 

39 40 50 48 0 0 0 0

х
1

х
2

х
3

х
4

х
5

х
6

х
7

х
8

Іт
е
р

а
ц

ія
 0

х
5

60 9 7 5 3 1 0 0 0

 х
6

50 5 8 10 8 0 1 0 0

х
7

38 4 6 3 5 0 0 1 0

х
8

22 2 4 4 6 0 0 0 1

f( Х ) 0 -39 -40 -50 -48 0 0 0 0

Іт
е
р

а
ц

ія
 1

 х
5

35 6,5 3 0 -1 1 -0,5 0 0

 х
3

5 0,5 0,8 1 0,8 0 0,1 0 0

х
7

23 2,5 3,6 0 2,6 0 -0,3 1 0

х
8

2 0 0,8 0 2,8 0 -0,4 0 1

f( Х ) 250 -14 0 0 -8 0 5 0 0

Іт
е
р

а
ц

ія
 2

 х
1

5,38 1 0,46 0 -0,15 0,15 -0,08 0 0

х
3

2,31 0 0,57 1 0,88 -0,08 0,14 0 0

х
7

9,54 0 2,45 0 2,98 -0,38 -0,11 1 0

 х
8

2 0 0,80 0 2,80 0 -0,40 0 1

f( Х ) 325,38 0 6,46 0 -10,15 2,15 3,92 0 0

Іт
е
р

а
ц

ія
 3

х
1

5,49 1 0,51 0 0 0,15 -0,10 0 0,05

х
3

1,68 0 0,32 1 0 -0,08 0,26 0 -0,31

х
7

7,41 0 1,59 0 0 -0,38 0,32 1 -1,07

 х
4

0,71 0 0,29 0 1 0 -0,14 0 0,36

f( Х ) 332,64 0 9,36 0 0 2,15 2,47 0 3,63
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підприємству необхідно сполучити реалізацію 1-го 

й 3-го варіантів стратегічної програми маркетингу, 

оскільки тут отримане найбільше значення марке-

тингових зусиль (5,49 і 1,68 балів відповідно). Реалі-

зація 2-го варіанта стратегічної програми маркетингу 

є неефективною для підприємства.

У процесі розробки найбільш економічно 

доцільного плану дій підприємства зустрічають-

ся з необхідністю оптимального розподілу ре-

сурсів на реалізацію запланованих заходів, що 

можливо здійснити за допомогою подальшого 

складання й вирішення двоїстого завдання лі-

нійного програмування.

При складанні двоїстого завдання вихідна 

матриця А транспонується в матрицю АТ:

 

ТА А

9 7 5 3 9 5 4 2

5 8 10 8 7 8 6 4

4 6 3 5 5 10 3 4

2 4 4 6 3 8 5 6

   
   
     
   
   
   

Припишемо кожному з видів ресурсів, що 

використовуються для реалізації програми марке-

тингу, двоїсту оцінку, яка відповідно дорівнює y
1
, 

y
2
, y

3
, y

4
. Тоді загальна оцінка ресурсів, що вико-

ристовувалися для реалізації програми маркетин-

гу, складе:

 min g(Y ) = 60y
1
 + 50y

2
 + 38y

3
 + 22y

4

за обмежень:

 9y
1
 + 5y

2
 + 4y

3
 + 2y

4
  39,

 7y
1
 + 8y

2
 + 6y

3
 + 4y

4
  40,

 5y
1
 + 10y

2
 + 3y

3
 + 4y

4
  50,

 3y
1
 + 8y

2
 + 5y

3
 + 6y

4
  48,

 y
j
  0, j = 1, 2, 3, 4.

Вирішення двоїстого завдання лінійного про-

грамування симплекс-методом наведено в табл. 3.

 Y
опт

 = (2,14, 2,47, 0, 3,63),

 min g(Y ) = 332,64 – 7,41y
3
 – 5,49y

5
 – 1,68y

7
 – 0,71y

8
.

Значення функції: G = 332,64.

Змінні y
1
, y

2
 і y

3 
позначають умовні двоїсті оцінки 

одиниці ресурсів: відповідно «логістичні ресурси», 

«маркетингові ресурси», «інформаційні ресурси».

Ці оцінки мають позитивне значення і по-

вністю використовуються при реалізації опти-

мального варіанта програми маркетингу. Двоїс-

та оцінка змінної y
4 

«трудові ресурси» дорівнює 

нулю, отже, даний вид ресурсу не повністю вико-

ристовується при реалізації програми маркетин-

гу. Таким чином, позитивну двоїсту оцінку мають 

лише ті види ресурсів, які повністю використову-

ються при реалізації оптимального варіанта стра-

тегічної програми маркетингу. Тому двоїсті оцін-

ки визначають дефіцитність використовуваних 

підприємством ресурсів. Нульова оцінка ресурсу 

свідчить про його недефіцитність. Ресурс недефі-

цитний не через його необмежені запаси, а через 

неможливість його повного використання в опти-

мальній програмі маркетингу.

Після того, як оптимальне рішення отрима-

не, оцінюється його чутливість до певних змін ви-

хідної моделі. Основними напрямками аналізу в 

цьому випадку є оцінка цінності ресурсів, вивчен-

ня чутливості рішення до зміни запасів ресурсів, 

оцінка чутливості рішення до зміни коефіцієнтів 

цільової функції.

Цінність ресурсів дозволяє з’ясувати, збіль-

шення обсягів якого виду ресурсів найбільше 

вигідне для підприємства. Так, двоїсті оцінки 

одиниці логістичних, маркетингових та інформа-

ційних ресурсів склали відповідно 2,14, 2,47 і 3,63. 

Чим вище розмір оцінки y
i
, тим більш дорожчий 

ресурс для реалізації програми маркетингу й го-

стріше його дефіцитність. Тому найбільш цінним 

ресурсом у нашому випадку є «інформація», а 

найменш — «логістика».
Оскільки зміни ресурсів перебувають у межах 

стабільності оцінок, то їх окремий вплив на роз-

мір доходів Fi
max 

визначається за формулою:

 F = u
i
  b

i
,

де: u
i
 — двоїста оцінка i-го ресурсу;

b
i
, — збільшення i-го ресурсу;

F — зміна цільової функції.

Чутливість оптимального рішення до зміни ре-

сурсів дозволяє визначити величину, на яку можна 

збільшити запас ресурсів для поліпшення опти-

мального значення цільової функції. Це здійсню-

ється за допомогою визначення інтервалів стабіль-

ності двоїстих оцінок. Для обчислення інтервалів 

стабільності розрахуємо зворотну матрицю D = А-1.

1

9 7 5 3 0,28 0,2 0,32 0,39

5 8 10 8 0,24 0,2 0,63 0,67

4 6 3 5 0,3 0,2 0,2 0,1

2 4 4 6 0,07 0,2 0,18 0,55

А D А

    
          
     
   

    

Оцінка нижніх і верхніх меж стабільності 

двоїстих оцінок при зміні кожного обмеження ви-

значається за формулами:

 
 i k kib x d( )

min
   для d

ki
 > 0,

 
 i k kib x d( )

max
   для d

ki 
< 0,

 
 i i i i ib b b b b( ) ( )

;
      ,

де ib( )  — межа зменшення (нижня границя) ста-

більності двоїстих оцінок;

ib( )  — межа збільшення (верхня границя) 

стабільності двоїстих оцінок;

x
k
 — значення k-ї базисної змінної з опти-

мального рішення прямої симплекс-таблиці;

d
ki
 — елементи зворотної матриці коефіцієн-

тів за базисних змінних;
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Таблиця 3

Вирішення двоїстого завдання вибору оптимального розподілу ресурсів 
для реалізації стратегічної програми маркетингу симплекс-методом

Номер 

симплекс-

таблиці

Базис

Вільні

 члени 

(В) 

60 50 38 22 M M M M 0 0 0

Y
1

Y
2

Y
3

Y
4

Y
5

Y
6

Y
7

Z
1

Z
2

Z
3

Z
4

Іт
е
р

а
ц

ія
 0

Z
1

39 9 5 4 2 -1 0 0 0 1 0 0

 Z
2

40 7 8 6 4 0 -1 0 0 0 1 0

Z
3

50 5 10 3 4 0 0 -1 0 0 0 1

Z
4

48 3 8 5 6 0 0 0 -1 0 0 0

g(Y ) -177M
-24M 

+60

-31M 

+50

-18M 

+38

-16M 

+22
M M M M 0 0 0

Іт
е
р

а
ц

ія
 1

Z
1

14 4,625 0 0,25 -0,5 -1 0,625 0 0 1 -0,625 0

 Y
2

5 0,875 1 0,75 0,5 0 -0,125 0 0 0 0,125 0

 Z
3

0 -3,75 0 -4,5 -1 0 1,25 -1 0 0 -1,25 1

Z
4

8 -4 0 -1 2 0 1 0 -1 0 -1 0

g(Y )
-22M-

250

3,13M 

+16,3
0

5,25M 

+0,5

-0,5M 

-3
M

-2,86M 

+6,25
M M 0

3,88M 

-6,25
0

Іт
е
р

а
ц

ія
 2

 Z
1

14 6,5 0 2,5 0 -1 0 0,5 0 1 0 -0,5

Y
2

5 0,5 1 0,3 0,4 0 0 -0,1 0 0 0 0,1

 Y
6

0 -3 0 -3,6 -0,8 0 1 -0,8 0 0 -1 0,8

Z
4

8 -1 0 2,6 2,8 0 0 0,8 -1 0 0 -0,8

g(Y )
-22M 

-250

-5,5M

+35
0

-5,1M

+23

-7,25M

+2
M 0

-1,3M

+5
M 0 M

2,3M 

-5

Іт
е
р

а
ц

ія
 3

  Y
1

2,15 1 0 0,38 0 -0,15 0 0,08 0 0,15 0 -0,08

Y
2

3,92 0 1 0,11 0,40 0,08 0 -0,14 0 -0,08 0 0,14

Y
6

6,46 0 0 -2,45 -0,80 -0,46 1 -0,57 0 0,46 -1 0,57

 Z
4

10,15 0 0 2,98 2,80 -0,15 0 0,88 -1 0,15 0 -0,88

g(Y )
-10,2M

-325,4
0 0

-2,9M

+9,54

-2,8M

+2

0,15M 

+5,38
0

-0,9M

+2,31
M

0,85M

-5,38
M

1,88M 

-0,46

Іт
е
р

а
ц

ія
 4

Y
1

0,85 1 0 0 -0,36 -0,13 0 -0,04 0,13 0,13 0 0,04

Y
2

3,56 0 1 0 0,30 0,08 0 -0,17 0,04 -0,08 0 0,17

Y
6

14,78 0 0 0 1,49 -0,59 1 0,15 -0,82 0,59 -1 -0,15

Y3
3,40 0 0 1 0,94 -0,05 0 0,29 -0,34 0,05 0 -0,29

G(Y ) -357,84 0 0 0 -6,95 5,88 0 -0,49 3,20 M-5,88 M
M

+0,49

Іт
е
р

а
ц

ія
 5

Y
1

2,15 1 0 0,38 0 -0,15 0 0,08 0 0,15 0 -0,08

Y
2

2,47 0 1 -0,32 0 0,10 0 -0,26 0,14 -0,10 0 0,26

Y
6

9,36 0 0 -1,59 0 -0,51 1 -0,32 -0,29 0,51 -1 0,32

 Y
4

3,63 0 0 1,07 1 -0,05 0 0,31 -0,36 0,05 0 -0,31

g(Y ) -332,64 0 0 7,41 0 5,49 0 1,68 0,71
M 

-5,49
M

M 

-1,68
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Визначимо можливі межі зміни ресурсу 1 — 

«логістичні ресурси»:

b
1

(-) = min{x
1
/d

11
; x

4
/d

41
} = min

5,49 0,71
;

0,28 0,07

 
 
 

=

= min{19,6; 10,1} = 10,1,

b
1

(+) = max{x
2
/d

21
; x

3
/d

31
} = max

1,68
0 ;

0,3

 
 

 
 = 

= max{0; 5,6} = 5,6,

b
1
 = {b

1
 – b

1

(-); b
1
 + b

1

(+)} = {60 – 10,1; 60 + 5,6} =

= {49,9; 65,6}.

Таким чином, під час зміни розмірів ресурсу 

1 — «логістичні ресурси» у межах від 49,9 одиниць 

до 65,6 одиниць двоїста оцінка його не зміниться.

Визначимо можливі межі зміни ресурсу 2 — 

«маркетингові ресурси»:

b
2

(-) = min{x
2
/d

22
; x

3
/d

32
} = min

1,68
0 ;

0,2

 
 
 

= 

= min{0; 8,4} = 0,

b
2

(+) = max{x
1
/d

12
; x

4
/d

42
} = max 

5,49 0,71
;

0,2 0,2

 
 
  

 =

= max {27,45; 3,55} = 27,45,

b
2
 = {b

2
 – b

2

(-); b
2
 + b

2

(+)} = {50 – 0; 50 + 27,45} =

= {50; 77,45}.

Таким чином, під час зміни розмірів ресурсу 

2 — «маркетингові ресурси» у межах від 50 одиниць 

до 77,45 одиниць двоїста оцінка його не зміниться.

Недефіцитний ресурс 3 — «трудові ресурси» 

при реалізації стратегічної програми маркетин-

гу використовується не повністю, тому верхня 

границя інтервалу стабільності визначається 

вихідними даними (b
3
 = 38). Нижня границя 

стабільності була визначена з обліком того, що 

вирівнюючі ненульові змінні, які увійшли в ба-

зис, характеризують розмір надлишку недефі-

цитного ресурсу. Тому надлишок недефіцитного 

ресурсу буде рівний:

 b
3

(-) = x
7
 = 7,41.

Тоді інтервали стабільності оцінок стосовно 

зміни ресурсу 2 обчислюються таким чином:

 b
3
 = {b

3
 – b

3

(-); b
3
 + b

3

(+)} = {38 – 7,41; 38} =

 = {30,59; 38}.

Визначимо можливі межі зміни ресурсу 4 — 

«інформаційні ресурси»:

b
4

(-) = min{x
1
/d

14
; x

4
/d

44
} = min

5,49 0,71
;

0,39 0,55

 
 
 

= 

= min{14,1; 1,3} = 1,3,

b
4

(+) = max{x
2
/d

24
; x

3
/d

34
} = max

1,68
0 ;

0,1

 
 

 
 = 

= max{0; 16,8} = 16,8,

b
4
 = {b

4
 – b

4

(-); b
4
 + b

4

(+)} = {22 – 1,3; 22 + 16,8} =

= {20,7; 38,8}.

Під час зміни розмірів ресурсу 4 — «інфор-

маційні ресурси» у межах від 20,7 одиниць до 38,8 

одиниць двоїста оцінка його не зміниться.

Оскільки зміни ресурсів перебувають у межах 

стабільності оцінок, то їх окремий вплив на роз-

мір доходів Fi
max

 визначається таким чином:

 F
1max

 = u
1
  b

1
 = 0  [65,6 – 49,0] = 0,

 F
2max

 = u
2
  b

2
 = 9,36  [77,45 – 50] = 256,9,

 F
3max

 = u
3
  b

3
 = 0  [55,2 – 35,3] = 0,

 F
4max

 = u
4
  b

4
 = 0  [38,8 – 20,70] = 0.

Сумарне можливе збільшення оптимального 

значення функції становить:

 F
max

 = u
2
  b

2

(+) = 9,36  50 = 469,5 тис. грн.

Розрахунки показали, що на зростання розміру 

прибутку, отриманого від реалізації оптимального 

варіанта стратегічної програми маркетингу, впливає 

тільки збільшення маркетингових зусиль з реаліза-

ції комплексу маркетингу підприємства (маркетин-

гові ресурси) на 136,86 (469,5 – 332,64) тис. грн.

Чутливість оптимального рішення до зміни 

коефіцієнтів цільової функції дозволяє знайти такі 

діапазони зміни коефіцієнтів у цільовій функ-

ції (розглядаючи кожний коефіцієнт окремо), за 

яких оптимальні значення змінних залишаються 

незмінними.

Припустимі діапазони зміни коефіцієнтів у 

цільовій функції визначаються зі співвідношень:

 
 i k ikс y d( )

min
   для d

ik
 > 0,

 
 i k ikc y d( )

max
   для d

ik
 < 0,

 
 i i i i ic c c c c( ) ( )

;
      ,

де iс( )  — межа зменшення (нижня границя) змі-

ни коефіцієнтів цільової функції;

iс( )  — межа збільшення (верхня границя) 

зміни коефіцієнтів цільової функції;

y
k
 — значення k-й базисної змінної з опти-

мального рішення двоїстої симплекс-таблиці;

d
ik
 — елементи зворотної матриці коефіцієн-

тів за базисних змінних.

Значення коефіцієнта цільової функції для 

першого варіанта стратегічної програми марке-

тингу:

с
1

(-) = min{y
1
/d

11
; y

4
/d

14
} = min

2,14 3,63
;

0,28 0,39

 
 
 

= 

= min{7,6; 9,3} = 7,6,

с
1

(+) = max{y
2
/d

12
; y

3
/d

13
} = max

2,47
; 0

0,2

 
 
 

 = 

= max{12,35; 0} = 12,35,

с
1
 = {з

1
 – с

1

(-); з
1
 + с

1

(+)} = {39 – 7,6; 39 + 12,35} = 

= {31,4; 51,35}.

Значення коефіцієнта цільової функції для дру-

гого варіанта стратегічної програми маркетингу:

с
2

(-) = min{y
2
/d

22
; y

3
/d

23
} = min

2,47
; 0

0,2

 
 
 

= 

= min {12,35; 0} = 0,
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с
2

(+) = max{y
1
/d

21
; y

4
/d

24
} = max

2,14 3,63
;

0,24 0,67

 
 
  

 =

= max{8,9; 5,4} = 8,9,

с
2
 = {з

2
 – с

2

(-); з
2
 + с

2

(+)} = {40 – 0; 40 + 8,9} =

= {40; 48,9}.

Значення коефіцієнта цільової функції для 

третього варіанта стратегічної програми марке-

тингу:

с
3

(-) = min{y
2
/d

32
} = min

2,47

0,2

 
 
 

= min{12,35} = 12,35,

с
3

(+) = max{y
1
/d

31
; y

3
/d

33
; y

4
/d

34
} = max

2,14 3,63
; 0 ;

0,3 0,1

 
 
  

= 

= max{7,1; 0; 36,3} = 36,3,

с
3
 = {з

3
 – с

3

(-); з
3
 + с

3

(+)} = {50 – 12,35; 50 + 36,3} = 

= {37,65; 86,3}.

Значення коефіцієнта цільової функції для 

четвертого варіанта стратегічної програми марке-

тингу:

с
4

(-) = min{y
1
/d

41
; y

4
/d

44
} = min

2,14 3,63
;

0,07 0,55

 
 
 

= 

= min{30,6; 6,6} = 6,6,

с
4

(+) = max{y
2
/d

42
; y

3
/d

43
} = max

2,47
; 0

0,2

 
 
 

 = 

= max{12,35; 0} = 12,35,

с
4
 = {з

4
 – с

4

(-); з
4
 + с

4

(+)} = {48 – 6,6; 48 + 12,35} = 

= {41,4; 60,35}.

Таким чином, знайдене оптимальне рішення 

з реалізації стратегічної програми маркетингу не 

буде змінюватися під час зміни прибутку від реа-

лізації першого варіанта програми в діапазоні від 

31,4 до 51,35 одиниць; другого варіанта програми 

в діапазоні від 40 до 48,9 одиниць; третього варі-

анта програми в діапазоні від 37,65 до 86,3 оди-

ниць; четвертого варіанта програми в діапазоні 

від 41,4 до 60,35 одиниць.

Висновки. Таким чином, запропонований ме-

тодичний підхід до обґрунтування стратегічної про-

грами маркетингу буде сприяти підвищенню резуль-

тативності управління стратегічним маркетингом 

на підприємствах, більш повному пристосуванню 

до змін і вимог їх стратегічного маркетингового се-

редовища, а отже, спроможності підприємств до 

ефективного функціонування на ринку та одержан-

ня довгострокових конкурентних переваг.
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АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Анотація. У статті проаналізовані підходи до прийняття управлінських рішень, розкрита їх сутність 

та зміст. Виявлені основні сучасні підходи, які широко використовуються на підприємствах. Проаналізовані 

їх переваги та недоліки, що мають значний вплив при використанні на практиці.

Ключові слова: підхід до прийняття управлінських рішень, класичний підхід, адміністративний підхід, 

ірраціональний підхід.

Summary. In the article the analyzed approaches of acceptance of administrative decisions, their essence and 

maintenance are exposed. Exposure basic modern approaches that is widely used on enterprises. Their advantages and 

defects that have considerable influence at the use in practice are analyzed.

Key words: approach of acceptance of administrative decisions, classic approach, administrative approach, ir-

rational approach.

Постановка проблеми у загальному виді та її 
зв’язок із важливими науковими та практичними 
завданнями. В умовах бурхливого економічного 

розвитку для будь-якого підприємства голов-

ним завданням залишається забезпечення його 

життєдіяльності. У таких складних умовах саме 

розробка, прийняття та реалізація управлін-

ських рішень потребує особливої уваги з боку 

керів ництва. Ефективність роботи господар-

ських систем значною мірою залежить від пра-

вильності вибору підходу до процесу прийняття 

управлінських рішень. Особливої значимості це 

питання набуває в умовах постійного браку кіль-

кості варіантів альтернативних рішень, часу, не-

передбачуваності наслідків від реалізації рішень, 

а також низької вірогідності правильного його 

розуміння та виконання колективом.

Аналіз останніх досліджень та публікацій за про-
блемою. Підходами до прийняття управлінських 

рішень займалися вітчизняні та зарубіжні науков-

ці. Зокрема, серед них можна виділити таких, як 

Ю. И. Башкатова, В. М. Приймак, Р. А. Фатхут-

динов, О. А. Зайцева, А. А. Радугин, К. А. Раду-

гин, Н. И. Рогачева, І. Є. Давидович, Н. А. Хрущ, 

О. С. Корпан, М. В. Желіховська [6], Р. Л. Дафт 

[7], Г. А. Саймон, М. В. Чабанна, О. Г. Чувардин-

ський, Е. Д. Дмитренко, Д. Є. Знак, В. О. Коюда, 

І. І. Хмеленко, В. Д. Рогожин, О. О. Затєйщикова.

Незважаючи на увагу з боку науковців до 

цього питання, ґрунтовний аналіз основних су-

часних підходів до прийняття управлінських рі-

шень здійснений не був, а виявленні наробки у 

даному напрямку потребують систематизації та 

доопрацювання.

Мета статті — дослідження та систематизація 

основних сучасних наукових підходів до прийнят-

тя управлінського рішення, а також виявлення 

їх переваг та недоліків, які виникають під час їх 

практичного застосування на підприємствах.

Виклад основного матеріалу. Ефективність та 

якість управлінських рішень залежить від бага-

тьох чинників. Одним із основних є методологія 

вирішення проблеми, тобто підходи, принципи, 

методи. Зважаючи на те, що поведінка людини не 

завжди логічна, способів, які використовує осо-

ба для прийняття рішення, є досить багато і вони 

варіюються — від спонтанних до високологічних.

Аналіз теорії та практики економічного 

управління різноманітними об’єктами дозволив 

встановити, що на сьогодні не існує єдності думок 

щодо кількості та класифікації підходів до при-

йняття управлінських рішень.

Зокрема, Ю. И. Башкатова в роботі «Управ-

ленческие решения» вказує на необхідність ви-

користання у менеджменті 13 наукових підходів: 

системного; комплексного; інтеграційного; мар-

кетингового; функціонального; динамічного; 

виробничого; процесного; нормативного; кіль-

кісного (математичного); адміністративного; по-

ведінкового; ситуаційного [1, c. 46].

Р. А. Фатхутдинов висвітлює іншу думку та 

зосереджується на наступних підходах: 1) сис-

темний; 2) логічний; 3) виробничо-еволюційний; 

4) інноваційний; 5) комплексний; 6) глобальний; 

7) інтеграційний; 8) віртуальний; 9) стандарти-

зований; 10) маркетинговий; 11) еволюційний; 

12) функціональний; 13) процесний; 14) структур-

ний; 15) ситуаційний; 16) нормативний; 17) опти-

мізаційний; 18) директивний; 19) поведінковий; 

20) діловий [2, c. 64–113].

У роботі «Основы менеджмента» під редак-

цією А. А. Радугина ми можемо побачити зо-

всім іншу класифікацію підходів до прийняття 

управлінських рішень: централізований та де-

централізований підхід; груповий та індивіду-

альний; система участі та неучасті у прийнятті 

управлінських рішень; демократичний та до-

радчий підхід [3, c. 219–222].
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Залежно від ступеня впливу інтуїції, суджен-

ня, раціональності на процес прийняття рішення 

В. М. Приймак виокремлює такі підходи: інтуїтивні 

рішення, інсайтні рішення, рішення, які ґрунтують-

ся на судженнях, врівноважені рішення, імпульсив-

ні рішення, інертні рішення, ризиковані рішення, 

обережні рішення, раціональні рішення [4, c. 13].

Враховуючи таку кількість поглядів на підхо-

ди до прийняття управлінських рішень, вважаємо 

доцільним погодитися із думкою І. Є. Давидови-

ча, який стверджує, що внаслідок складності і роз-

маїтості процесу прийняття рішень існує безліч 

підходів до його вивчення.

Усі існуючі підходи до вивчення процесу при-

йняття економічних рішень можна умовно на-

вести у вигляді точок, розташованих на прямій 

між двома полюсами: з одного боку — абсолютна 

раціональність, орієнтація переважно на матема-

тичні категорії, з другого — абсолютна ірраціо-

нальність, значний акцент на соціальні чи психо-

логічні категорії [5, c. 445].

Аналіз робіт науковців показав, що, незважа-

ючи на значну кількість підходів, більшість із них 

виділяє три основних, на основі яких і відбуваєть-

ся формування нових: класичний, адміністратив-

ний та ірраціональний (у т. ч. соціологічні та пси-

хологічні) підходи (рис. 1).

планування стратегії (за І. Ансоффом) та позиці-

ювання (за М. Портером).

Класичний підхід вважається нормативним; 

він визначає, як повинен діяти менеджер, що 

здійснює вибір, але нічого не говорить про те, як 

насправді відбувається ухвалення рішень. Цін-

ність моделі полягає в тому, що вона спонукає 

менеджерів до раціональних рішень. Пошире-

ність класичного підходу багато в чому пов’язана 

з появою різних кількісних методів ухвалення рі-

шень за допомогою комп’ютерної техніки. Кіль-

кісні методи включають побудову дерева рішень, 

платіжні матриці, аналіз точок беззбиткової, 

лінійне програмування, прогнозування і моде-

лі операційної діяльності. Розвитку класичного 

підходу сприяють і корпоративні інформаційні 

системи. Але за багатьма своїми аспектами кла-

сична модель є «ідеальним» способом ухвален-

ня рішень, а, як відомо, ідеал тому й ідеальний, 

що він недосяжний. Класична модель найбільш 

адекватна програмованим рішенням, ситуаціям 

впевненості або ризику, коли є доступ до всієї 

необхідної інформації, що дозволяє розрахувати 

вірогідність результатів [7, c. 276].

Адміністративний підхід, на відміну від кла-

сичного, має такі основні характеристики:

1) особа, яка приймає рішення, не має повної 

інформації щодо ситуації прийняття рішення;

2) особа, яка приймає рішення, не має повної 

інформації щодо всіх можливих альтернатив;

3) особа, яка приймає рішення, не здатна або 

не схильна (або і те та інше) передбачити наслідки 

реалізації кожної можливої альтернативи.

Прийняття рішень (або вибір) Г. Саймон по-

яснював як процес, за допомогою якого у кожен 

момент часу обирається для виконання лише 

одна із багатьох доступних альтернатив [8, с. 80].

Критикуючи підхід «всеохоплюючої раціо-

нальності», Г. Саймон запропонував підхід «об-

меженої раціональності», у якому враховано не-

повноту ресурсів, доступних у процесі прийняття 

рішення, та наголошується на доцільності вибору 

прийнятної, а не найкращої альтернативи рішен-

ня. Раціональність він розглядав як вибір бажаних 

альтернатив поведінки, що випливають із певної 

системи цінностей, за допомогою якої можливо 

оцінити наслідки вчинків [9, с. 4].

Прихильники адміністративної концепції та-

кож звертали увагу на те, що мозок людини, яка 

приймає рішення, може бути заповнений дуже 

великою кількістю інформації. Обробити ж він 

може тільки обмежену її кількість з обмеженою 

кількістю альтернатив. Це насправді так, навіть 

якщо суб’єкт, що приймає рішення, має намір 

бути раціональним, адже існують численні обме-

ження його раціональності. Рішення приймають-

ся, коли відомо набагато менше, ніж у принципі 

може бути відомо [10, с. 52].

Рис. 1. Основні підходи до прийняття управлінських 

рішень

Класичний підхід ґрунтується на поняті раці-

ональності в прийнятті рішень. Передбачається, 

що особа, яка приймає рішення, повинна бути аб-

солютно об’єктивною і логічною, мати чітку мету, 

усі її дії в процесі прийняття рішень спрямовані 

на вибір найкращої альтернативи. Основними ха-

рактеристиками класичного підходу є такі:

1) особа, яка приймає рішення, має чітку мету 

прийняття рішення;

2) особа, яка приймає рішення, має повну ін-

формацію щодо ситуації прийняття рішення;

3) особа, яка приймає рішення, має повну ін-

формацію щодо всіх можливих альтернатив і на-

слідків їх реалізації;

4) особа, яка приймає рішення, має раціо-

нальну систему впорядкування переваг за ступе-

нем їх важливості;

5) мета особи, яка приймає рішення, завжди 

полягає у тому, щоб зробити вибір, який максимі-

зує результат діяльності організації [6, с. 42].

Усередині раціонального підходу існує кіль-

ка теорій, що пояснюють прийняття управлін-

ських рішень: розробка стратегії (SWОТ-аналіз), 
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Адміністративний підхід носить описовий 

характер, відображає реальний процес ухвален-

ня управлінських рішень в складних ситуаціях, в 

ньому враховуються людські та інші обмеження, 

що впливають на раціональність вибору.

Ірраціональний підхід ґрунтується на перед-

баченні того, що рішення приймаються ще до 

того, як досліджуються альтернативи. Цей підхід 

переважно застосовується:

1) для вирішення принципово нових, нетра-

диційних рішень, для тих, які складно вирішити;

2) для вирішення проблем в умовах дефіциту 

часу;

3) коли менеджер або група менеджерів ма-

ють достатньо влади, щоб «нав’язати» своє рішен-

ня [11, с. 43].

До ірраціонального підходу науковці відно-

сять також соціологічний i психологічний підхо-

ди, які ґрунтуються на впливі свідомості людини i 

людських відносин на процес прийняття рішень. 

Соціологи вивчають процес прийняття рішень як 

процес групової взаємодії. У рамках соціологічно-

го підходу існують три основні групи теорій, що 

описують прийняття управлінських рішень: тео-

рії політичної взаємодії, колективного навчання, 

корпоративної культури [12, c. 449].

Загальний аналіз підходів до процесу прий-

няття управлінських рішень дозволив нам виді-

лити основні сучасні підходи, які, за висновка-

ми науковців, найчастіше використовуються під 

час прийняття управлінських рішень на підпри-

ємствах. Вони не є синонімами, не дублюють, 

а доповнюють одне одного, що підтверджується 

дослідженням їх змісту. У табл. 1 наведена сут-

ність цих підходів, яка була відображена авто-

рами, що зазначені вище.

Таблиця 1

Основні сучасні підходи до прийняття управлінських рішень
№ 

з/п
Підходи Сутність

1 Системний
один зі спеціальних способів наукового дослідження, за яким досліджуваний об’єкт роз-

членовують на елементи, що розглядають в єдності, тобто як систему.

2 Комплексний
це вираховування технічних, екологічних, економічних, організаційних, соціально-психо-

логічних та інших аспектів управління та їх взаємозв’язок.

3 Функціональний
управління підприємством виступає у виді набору функцій, а управління діяльністю здій-

снюється за структурними елементами (відділами, секторами).

4 Процесний

передбачає, що процес прийняття управлінських рішень має бути спрямований на здій-

снення управлінських функцій, до яких належать планування, організація, координація, 

мотивація та контроль.

5 Виробничий

орієнтований на постійне поновлення виробництва товару для задоволення потреб кон-

кретного ринку з меншими, у порівнянні із найкращим аналогічним об’єктом на даному 

ринку, сукупними витратами на одиницю корисного ефекту.

6 Поведінковий
основною ціллю цього підходу є підвищення ефективності фірми за рахунок підвищення 

ефективності її людських ресурсів.

7 Ситуаційний
концентрується на тому, що прийняття управлінських рішень відбувається на основі різних 

методів управління та залежно від ситуації.
8 Інтуїтивний вибір зроблено на основі відчуття (без логічного промірковування) того, що він правильний.

Дослідження робіт науковців дозволило нам 

не лише розгляну сутність підходів до прийняття 

управлінських рішень, а й виявити їх позитивні 

та негативні сторони, з якими можуть зіткнутися 

підприємства під час їх практичного застосуван-

ня, та доповнити їх, що висвітлено у табл. 2.

Вибір наукового підходу потрібно здійснювати, 

враховуючи виявлені позитивні та негативні сторо-

ни, зважаючи на функціонування суб’єкта господа-

рювання, його організаційну структуру, стан ринко-

вого середовища (попиту та пропозиції), враховуючи 

закони дохідності, економії часу, стійкості, онтогене-

зу, синергії, конкуренції та самозбереження.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень в цьому напрямку. Таким чином, підходи 

до прийняття управлінських рішень є основою 

ефективної діяльності будь-якого підприємства, 

при цьому вони можуть ґрунтуватися як на ціл-

ковито раціональній основі, так і повній ірраціо-

нальності. На сьогоднішній день науковці виділя-

ють досить значну кількість сучасних підходів до 

прийняття управлінських рішень. Усі вони мають 

місце у практичному застосуванні на підприєм-

ствах, при цьому кожен із підходів має слабкі та 

сильні сторони. Саме тому досить важливим є їх 

детальний аналіз та виявлення особливостей за-

стосування кожного із них для забезпечення най-

більшої продуктивності використання у майбут-

ньому. Зважаючи на це, виникає гостра потреба 

подальших досліджень у даному напрямку.
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Таблиця 2

Аналіз переваг та недоліків основних сучасних підходів до прийняття управлінських рішень
№ 

з/п
Підходи Сутність

1 Системний

Переваги: систематизує проблему, що дозволяє детальніше обґрунтувати управлінське рі-

шення; спрямування на слабко структуровані проблеми; ефект синергії.

Недоліки: досить висока вартість та тривалість, потреба у висококваліфікованих працівниках.

2 Комплексний

Переваги: ефект синергії, детальний аналіз проблеми.

Недоліки: складність застосування у зв’язку із потребою врахування усіх аспектів діяльності 

підприємства, значна вартість та тривалість.

3 Функціональний

Переваги: виключення дублювання управлінських функцій, висока компетенція та спеціа-

лізація осіб, зменшення потреби в спеціалістах широкого профілю, зменшення накладних 

витрат, просте формування організаційної структури.

Недоліки: значні витрати часу, складність координації діяльності та розподілу загальних ресур-

сів, відсутність належної інтеграції, високі витрати, відсутність відповідальності за кінцевий ре-

зультат, орієнтація підрозділів на власні інтереси, відсутність єдиних показників ефективності.

4 Процесний

Переваги: підвищення якості, об’єктивна оцінка діяльності посадових осіб, узгодженість 

результатів діяльності проміжних операцій, зменшення накладних витрат, можливість по-

будови системи мотивування, орієнтація на кінцевий результат.

Недоліки: неможливість сформувати стійку організаційну структуру, тривалий проміжок 

часу між прийняттям рішення та контролем.

5 Виробничий
Переваги: оновлення виробництва, зменшення накладних витрат, підвищення якості.

Недоліки: високі витрати, складність постійного оновлення виробництва.

6 Поведінковий

Переваги: підвищення ефективності діяльності як окремого працівника, так і підприємства 

в цілому, дозволяє врахувати особисті якості управлінського персоналу, можливість побудо-

ви мотиваційної системи.

Недоліки: ризиковість, відсутність чітких показників ефективності та критеріїв контролю.

7 Ситуаційний

Переваги: швидкість реагування, розкриває особисті якості працівника, можливість побудо-

ви системи мотивування.

Недоліки: суб’єктивність прийняття управлінських рішень, ризиковість.

8 Інтуїтивний

Переваги: враховує досвід та знання працівника, дозволяє приймати нестандартні рішення, 

швидкість реагування.

Недоліки: досить високий ризик помилки, суб’єктивність оцінки результатів управлінсько-

го рішення.
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БІЗНЕС-ПЛАН ЯК ІНТЕГРАТИВНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ 
АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ АВІАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація. Стаття присвячена удосконаленню інструментарію формування та реалізації механізму ан-

тикризового управління на підприємствах цивільної авіації України шляхом адаптації системи показників 

визначення ймовірності банкрутства й комплексного підходу у вигляді бізнес-планування.

Ключові слова: бізнес-план, антикризове управління, інтегративна система показників, стратегічне 

управління, прогнозування, банкрутство, ліквідація.

Summary. The article is devoted to the improvement of instrumentation development and implementation 

mechanism for crisis management in the enterprises of the civil aviation in Ukraine by adapting a system of indicators 

to determine the probability of bankruptcy and integrated approach in the form of business planning.

Key words: business plan, crisis management, integrative system of indicators, strategic management, forecasting, 

bankruptcy, liquidation.

Постановка проблеми. Нестабільність еконо-

міки України та динаміка міжконтинентальної 

інтеграції в умовах жорсткої конкуренції виявили 

неспроможність більшості авіакомпаній України 

до повноцінного комерційного існування. Дефі-

цит фінансових ресурсів, різкий спад обсягів пе-

ревезень, застарілий авіапарк, експлуатація збит-

кових повітряних ліній, брак знань за напрямками 

організаційно-технічної, планової, прогностич-

ної, інноваційно-інвестиційної та маркетингової 

діяльності призвели до глибокої системної кризи 

вітчизняних авіакомпаній.

За браком у своєму арсеналі досконалого ін-

струментарію численні авіакомпанії України було 

ліквідовано, деякі поглинули як структурна скла-

дова у авіаційних альянсах, холдингах, були зму-

шені підтримувати комерційно невигідні пульні 

угоди із іноземними суб’єктами цивільної авіації. 

Як свідчить світова практика, більшість країн світу 

напрямком забезпечення конкурентоздатності та 

існування взагалі вбачає застосування антикризо-

вого управління, адаптованого саме до специфіки 

діяльності конкретного суб’єкта господарювання.

Зважаючи на динаміку кризових явищ не 

лише у економіці України, а й у світовому масш-

табі, особливої актуальності набуває дослідження 

можливостей та методів ефективного управління 

авіапідприємством в умовах кризи, загострюєть-

ся питання визначення глибини кризи, причин її 

розвитку й контролю причин виникнення. Саме 

тому, на нашу думку, виникає необхідність про-

ведення дослідження, що націлене на розробку 

комплексного підходу до управління авіапідпри-

ємством в умовах кризи й підтримки необхідного 

організаційно-економічного статусу за допомо-

гою конкретних адаптованих показників.

Слід зазначити, що, незважаючи на чис-

ленні напрацювання у напрямку антикризового 

управління економікою та суб’єктами госпо-

дарювання, актуальність теми дослідження ви-

значається необхідністю розробки та обґрун-

тування комплексного підходу до діагностики, 

визначення та попередження банкрутства, а та-

кож адаптування системи показників і методів 

антикризового управління до умов функціону-

вання вітчизняних авіапідприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Осно-

вам антикризового управління як сучасної кон-

цепції у менеджменті присвячені праці зару-

біжних учених Е. Альтмана [1], І. Ансоффа [2], 

У. Бівера [3], П. Друкера [4], А. Томпсона [5]. 

Проблема управління підприємством в умовах 

кризових явищ досліджена російськими та укра-

їнськими вченими О. Бланком [6], А. Грязновою 

[7], А. Кредісовим [8], Л. Ліоненко [9], А. Тельно-

вою [10], О. Терещенко [11] та іншими.

У той же час, незважаючи на накопичені на-

укові здобутки та значний практичний досвід у 

сфері подолання кризових явищ на підприєм-

ствах цивільної авіації, досліджувана проблема 

ще не вирішена. Подальшого розвитку потребує 

адаптація системи показників антикризового 

управління саме до галузі цивільної авіації Украї-

ни із застосуванням комплексного підходу у ви-

гляді бізнес-плану.

Мета статті — удосконалення інструментарію 

формування та реалізації механізму антикризово-

го управління на підприємствах цивільної авіації 

України шляхом адаптації системи показників 

визначення ймовірності банкрутства та комплек-

сного підходу у вигляді бізнес-планування.

Виклад основного матеріалу. Динаміка світо-

вої кризи та жорсткі умови конкурування на ринку 

цивільної авіації призвели до кризового стану та 

межі банкрутства значну кількість авіакомпаній. 

Дослідження виявило, що лише деякі авіапідпри-

ємства здатні ефективно функціонувати у вищезаз-

начених умовах, інші не мають у своєму розпоря-

дженні дієвого антикризового інструментарію, що 

адаптований до специфіки авіаційної галузі, який 
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би дозволив системно проаналізувати ймовірність 

банкрутства та визначити заходи його уникнення.

Поняття антикризового управління з’явилося 

в Україні відносно нещодавно і має певні недо-

ліки. Одночасно з цим функціонування вітчиз-

няних авіапідприємств має свої особливості, які 

необхідно враховувати під час побудови системи 

антикризового управління. Антикризове управ-

ління підприємством є системою управління 

під приємством, що має комплексний характер і 

спрямована на запобігання та усунення неспри-

ятливих для його діяльності явищ.

Система антикризового управління підпри-

ємством діє за допомогою використання всього 

потенціалу сучасного менеджменту, розробки і 

реалізації на підприємстві спеціальної програми, 

що має стратегічний характер, дозволяє усунути 

тимчасові труднощі, зберегти й примножити рин-

кові позиції за будь-яких обставин, спираючись в 

основному на власні ресурси [12].

Отже, антикризове управління авіакомпані-

єю — це система економічних відносин, які вини-

кають у процесі розробки, затвердження, реалізації 

та контролю за реалізацією заходів, що направлені 

на запобігання або усунення несприятливих для 

бізнесу явищ за допомогою використання всьо-

го потенціалу менеджменту, який спирається на 

різні види ресурсів. Антикризове управління авіа-

ційним підприємством — це основний елемент 

системи управління підприємством, який необ-

хідно активізувати ще на етапі заснування суб’єкта 

господарювання. Відповідно до особливостей, які 

закладаються в основу антикризового управління, 

виокремлюють декілька його видів (рис. 1).

Незважаючи на велику кількість підходів до 

прогнозування банкрутства в Україні немає єди-

но сформованої моделі, яка б дала змогу кваліфі-

ковано оцінити перспективний фінансовий стан 

підприємства.

На нашу думку, ефективним і вже більш адап-

тованим до умов ринкової економіки методом ан-

тикризового управління можна вважати бізнес-пла-

нування. Планування — це функція управління, 

що включає такий комплекс робіт: аналіз ситуацій і 

факторів зовнішнього середовища; прогнозування, 

оцінка й оптимізація альтернативних варіантів до-

сягнення цілей, сформульованих на стадії страте-

гічного розвитку; розробка плану; реалізація плану, 

контроль та корегування його реалізації.

Реалізувавши себе як частину управлінської 

діяльності, планування повинно дати чіткі орієн-

тири для працівників і підрозділів, тобто процес 

планової діяльності мусить завершитись складан-

ням документу, у якому би інтегрувався комплекс 

напрямків щодо розвитку підприємства — фі-

нансові, ресурсні, організаційно-технологічні, 

інвестиційні, інноваційні, маркетингові та інші 

аспекти стратегічного управління розвитку авіа-

компаній. Таким документом є бізнес-план.

Бізнес-план — це типове (уніфіковане) проек-

тне рішення на досить віддалену перспективу (5, 

10 і більше років), у якому надається науково об-

ґрунтована оцінка можливих на даному сегменті 

ринку кінцевих цільових економічних, фінансо-

вих та інших результатів (трудових, виробничих, 

соціальних, екологічних) діяльності авіапідпри-

ємства, що базуються на реальному виробничому, 

інвестиційному, матеріально-технічному, органі-

заційному і логістичному забезпеченні.

Бізнес-план авіапідприємства за класичною 

структурою містить такі розділи:

— характеристика галузі, авіакомпанії (про-

екту), послуг, робіт;

— маркетингове дослідження;

— аналіз та оцінка фінансово-економічного 

стану авіакомпанії;

— маркетинговий план діяльності авіакомпанії;

— організаційний план діяльності авіакомпанії;

— виробничо-технологічний план діяльності 

авіакомпанії;

— інвестиційний план;

— фінансовий план;

— оцінка ризиків та страхування.

Ми вважаємо, що розробка бізнес-плану 

у вищенаведеній представленій комплексній 

структурі дає можливість чітко проаналізувати 

усі напрямки та аспекти діяльності авіакомпаній, 

оцінити ресурсний потенціал, загрози та пер-

спективи, нейтралізувати або звести до мінімуму 

слабкі сторони та ризики, а отже, й ефективно 

координувати процес стратегічного розвитку як 

напрямок антикризового управління.

Рис. 1. Види системи антикризового управління

Сучасний стан розробки методичного забез-

печення діагностики кризового стану підприємства 

характеризується різноманітністю підходів та інстру-

ментів її проведення. Практично жодне дослідження 

зарубіжних та вітчизняних фахівців із фінансового 

аналізу та антикризового управління не обходиться 

без викладення окремих методів у систему, яка може 

використовуватися для здійснення цієї роботи [12]. 

Багато намагань формалізувати процес оцінки рівня 

ризику банкрутства не призвели до створення моде-

лі, яка б була захищена від невизначеності.
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Розробка та реалізація бізнес-плану є про-

цесом зворотнім, оскільки існує необхідність по-

стійного контролю й координації стадій впрова-

дження і потребує комплексного підходу, а тому 

усі аспекти діяльності та ресурсного забезпечення 

функціонуватимуть як єдиний механізм, окремі 

елементи якого знаходитимуться у логічному по-

єднанні на досягнення мети авіакомпанії.

Можна констатувати, що бізнес-план як ме-

тод антикризового управління виконує основні 

завдання стратегічного планування, але в більш 

глобальному елементарному виконанні, що до-

зволить вітчизняним авіакомпаніям забезпечити 

конкурентоспроможність у віддаленій перспекти-

ві та вчасно адаптуватися до швидкоплинних змін 

зовнішнього середовища.

На нашу думку, адаптація саме у бізнес-плані 

існуючих кількісних моделей передбачення бан-

крутства надасть можливість не лише інтегровано 

передбачити усі елементи діяльності та розвитку 

авіакомпанії, але й проаналізувати у комплексі 

ймовірність банкрутства із конкретним визначен-

ням причин виникнення.

Ми вважаємо, що під час розробки бізнес-

плану як методу антикризового управління слід 

використовувати комплекс найбільш прийнятих 

показників визначення ймовірності банкрутства, 

що буде більш доцільно, ніж їх поодиничне засто-

сування. До комплексу таких показників ми відно-

симо: модель Бівера, двофакторну модель Альтма-

на, Z-рахунок Альтмана (п’ятифакторна модель), 

PAS-коефіцієнт, тренд Z-коефіцієнта, чотирифак-

торну R-модель ризику банкрутства, якісні методи 

прогнозування кризи, які можуть використовува-

тись як інтегрований комплекс показників.

Отже, виходячи з вищевикладеного, бізнес-

план дозволяє забезпечити комплексну інтегро-

вану діяльність щодо перспективного розвитку 

авіакомпаній на вітчизняному та міжнародному 

рівнях із забезпеченням конкурентоспроможнос-

ті, крім того, реалізацію зазначеного документу із 

адаптованою системою показників визначення 

ймовірності банкрутства можна вважати аспек-

том стратегічного та антикризового управління, 

що дозволить контролювати й координувати усі 

аспекти діяльності суб’єктів цивільної авіації.

Висновок. Проведений аналіз літературних 

джерел дозволив конкретизувати, що проблема 

системності та опрацювання питань антикризово-

го управління діяльністю вітчизняних авіакомпа-

ній з використанням бізнес-плану та адаптацією 

у ньому системи інтегрованих показників ймовір-

ності банкрутства, пов’язаних із відображенням 

нових тенденцій у розвитку світового повітряного 

транспорту, досліджена недостатньо й не відпові-

дає запиту практики сучасної світової авіації.

Вищевикладене підтверджує актуальність 

досліджуваної проблеми вдосконалення механіз-

мів управління антикризовим управлінням авіа-

підприємств України на комплексному рівні із 

використанням аспектів бізнес-планування. У 

дослідженні пропонуються шляхи застосування 

елементів бізнес-планування як комплексного 

механізму антикризового управління діяльністю 

авіапідприємств України із адаптованою систе-

мою показників визначення ймовірності бан-

крутства та розробки практичних рекомендацій 

щодо підвищення ефективності комерційної ді-

яльності авіакомпаній України в сучасних умовах 

економічної кризи та жорсткої конкуренції.

Подальші напрямки дослідження полягають 

у визначенні методів адаптації показників ймо-

вірності банкрутства у бізнес-плануванні як ін-

струментарію антикризового управління авіапід-

приємствами України.

Література

1. Altman E. I. Financial Rations, Discriminent 

Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy / 

E. I. Altman // Journal of Finance. — 1968. — 

Vol. 23. — No. 4. — P. 589–609.

2. Ансофф І. Стратегічне управління / І. Ан-

софф. — М. : Економіка, 1989. — 519 с.

3. Beaver W. Financial Ratios as Predictors 

of Failure / W. Beaver // Journal of Accounting 

Research. — 1966. — No. 4. — P. 71–111.

4. Друкер П. Эффективное управление пред-

приятием / П. Друкер. — М. : Вильямс, 2010. — 288 с.

5. Томпсон А. Стратегический менеждмент. 

Концепции и ситуации для анализа / А. Томп-

сон. — М. : Вильямс, 2011. — 928 с.

6. Бланк И. А. Финансовый менеджмент : 

учебн. курс / И. А. Бланк. — К. : Ника-Центр, 

2011. — 528 с.

7. Грязнова А. Г. Антикризисный менедж-

мент : уч. пособ. / под. ред. проф. А. Г. Грязно-

вой. — М. : Тандем ; ЭКМОС, 2009. — 368 с.

8. Кредісов А. І. Управління зовнішньоеко-

номічною діяльністю : навч. посіб. / під заг. ред. 

А. І. Кредісова. — К. : ВІРА-Р, 2012. — 448 с.

9. Ліоненко Л. О. Антикризове управління 

підприємством : навч. посіб. / Л. О. Ліоненко, 

М. В. Тарасюк, О. О. Хіленко. — К. : КНТУ, 

2011. — 377 с.

10. Тельнова. Г. Життєвий цикл підприємства 

і роль антикризового управління на кожному його 

етапі / Г. Тельнова // Проблемы повышения эф-

фективности функционирования предприятий 

различных форм собственности : сб. науч. тр. / 

НАН Украины. — 2011. — Т. 3. — С. 113–117.

11. Терещенко О. О. Антикризове фінансове 

управління на підприємстві : [монографія] / 

О. О. Терещенко. — К. : Центр навчальної 

літератури, 2010. — 268 с.

12. Бізнес-план: Вітчизняний і зарубіжний 

досвід: Сучасна практика і документація / за заг. 

ред. В. М. Попова. — Х. : Мрія, 2011. — 264 с.



Економіка та управління підприємствами

87

© А. В. Ковальов, Т. І. Компанієць, 2012

УДК 338.244 А. В. Ковальов,

Т. І. Компанієць

КЛАСТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА СУЧАСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Анотація. У статті розглянуто теперішнє становище економіки України. Наведені приклади прове-

дення кластерної політики у розвинутих країнах світу. Надаються рекомендації до проведення кластерної 

політики на Україні.

Ключові слова: економіка, кластерна політика, глобалізація, конкуренція.

Summary. The article considers the current state of the Ukrainian economy. The above examples of cluster policy 

in developed countries of the world are given. Guidelines for the cluster policy in Ukraine are provided.

Key words: economy, cluster policy, globalization, competition.

Постановка проблеми. Соціально-економіч-

ний розвиток України з придбанням незалежнос-

ті виявився напрочуд дуже важким. У свою не-

залежність Україна вступила як одна з найбільш 

розвинених країн Європи, маючи потужний на-

уково-технічний, промисловий, сільськогоспо-

дарський та інтелектуальний потенціал. Перехід 

від планової соціалістичної економіки до рин-

кової був пронизаний фундаментальним спадом 

в усіх напрямках життя суспільства і, природно, 

зниженням рейтингу України за багатьма пози-

ціями на світових ринках. Обмірковуючи пер-

спективи розвитку економіки України, не можна 

не відзначити причини понесених нею втрат. До 

них слід віднести як хибну стратегію ринкових 

перетворень, так і слабку участь держави в регу-

люванні економічних процесів, малопродуману і 

передчасну тотальну приватизацію і багато іншо-

го. Незважаючи на несприятливі умови, Україна 

невідворотно стала на шлях розвитку ринкової 

економіки, долаючи наслідки краху колишньої 

системи, проходячи через системні кризи.

Сьогодні Україна може і повинна вийти на 

новий рівень економічного розвитку, досягти но-

вої якості зростання, повернути собі статус однієї з 

промислово розвинених держав у світовій економі-

ці та політиці. Для цього потрібна продумана дов-

гострокова економічна стратегія і, безумовно, узго-

джені спільні зусилля держави та бізнесу України, 

спрямовані на зростання національної економіки, 

підвищення добробуту громадян, зростання іннова-

ційності та конкурентоспроможності країни.

Хоча національна економіка в цілому зрос-

тає і поступово вдосконалюється, а ринкові ін-

ститути формуються і набирають досвіду, все ж 

ситуація в економіці залишається нестійкою 

і навіть тривожною. У країні накопичуються 

проб леми, які можуть негативно відбитися на 

майбутньому розвитку України.

Аналіз останніх досліджень. У вітчизняній 

науковій літературі питання, пов’язані з прин-

ципами роботи кластерів, проблеми ринкової та 

централізованої економік, а також досліджен-

ня світогосподарських відносин знайшли відо-

браження в чисельних працях І. Бураковського, 

М. Войнаренко, Б. Губського, С. Кримського, 

Д. Лук’яненка, І. Михасюка, Р. Мокія, С. Мочер-

ного, В. Новицького, Ю. Павленка, Ю. Пахомо-

ва, О. Плотнікова, А. Поручника, Є. Савельєва, 

В. Савченка, С. Соколенка, М. Тимчука, А. Філі-

пенка, В. Чужикова, О. Шниркова та інших. Ця ж 

проблематика розглядається в дослідженнях бага-

тьох авторів близького та далекого зарубіжжя, зо-

крема в працях В. Бандурина, В. Гжегожа, С. Дол-

гова, П. Жозета, Е. Леммера, Ж. Мингалевої, 

М. Кітінга, Дж. Клегга, М. Портера, В. Прайса, 

Д. Радеби, А. Ругмана, П. Самуельсона, Дж. Со-

роса, С. Ткачевої, Ю. Уеннопа та інших.

Постановка завдання. Все більш очевидним 

стає те, що при збереженні існуючої ресурсно-

вит ратної моделі розвитку, при домінуючих сьо-

годні економічних, демографічних та екологічних 

тенденціях досягнуті Україною останніми роками 

темпи зростання не дозволять їй за рівнем кон-

курентоспроможності економіки увійти до групи 

промислово розвинених країн. Якщо не вживати 

найближчим часом кардинальних заходів, то пер-

спективою України залишається подальше закрі-

плення її позицій в якості периферії Європи.

Викладання основного матеріалу. Зараз перед 

Україною особливо актуальною стала проблема 

переходу до інноваційного розвитку не тільки 

економіки, але й всієї системи соціальних пере-

творень. Сьогодні Україні насправді потрібні ак-

тивні дії в напрямку максимального збереження і 

використання наявного інтелектуального капіта-

лу з метою створення додаткової вартості і багат-

ства країни. На жаль, чимала його частка сьогодні 

використовується за межами України.

Конкурентоспроможність країни — це її 

здатність в умовах глобалізації генерувати й опе-

ративно впроваджувати інновації. Відставання 

України в цих життєво важливих компонентах 

давно відомо. Тому, виходячи з уже прийнятих 
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в Україні документів (Концепція розвитку на-

ціональної інноваційної системи), важливо як-

найшвидше розробити довгострокову стратегію 

інвестиційно-інноваційного розвитку країни. 

Має бути сформоване нормативно-правове поле 

і відповідна інноваційна структура (інноваційні 

центри, бізнес-інкубатори, технополіси, техно-

парки). Усі країни, які вступили на інноваційний 

шлях розвитку, як правило, надають значні пре-

ференції високотехнологічним інноваціям, на-

уковим структурам і підприємствам, які зорієн-

тували свою активність на реалізацію означених 

державою національних пріоритетів [4, с. 88–93].

Сьогодні Україні та її підприємцям потрібен 

єдиний і здоровий національний ринок, а також 

можливість розвиватися в умовах вільної конку-

ренції. Молодій країні потрібне активне суспіль-

ство, що складається не з утриманців, а з енер-

гичних забезпечених громадян, які є учасниками 

ринкових відносин.

Україні потрібна ефективна ринкова еконо-

міка з повноцінним загальнонаціональним рин-

ком, у якому підтримується приватна ініціатива і 

є достатня кількість суб’єктів малого та середньо-

го підприємництва.

Неконкурентне ділове середовище, корупція, 

високий рівень адміністративних бар’єрів, не-

ефективна судова система створюють песимізм у 

підприємницькому середовищі.

При значному моральному і фізичному зносі 

основних фондів все більше наростає технологіч-

не відставання України.

Завдання сьогоднішнього дня — ефективно 

використовувати всі сприятливі передумови та 

можливості України в якості джерела її стійкого 

довгострокового розвитку.

Одним із важливих інструментів промислової 

та інфраструктурної політики держави у вирішенні 

перелічених вище завдань є формування національ-

ної системи інноваційних промислових кластерів.

Оскільки розвиток промислових кластерів 

тісно пов’язаний із можливостями і потенціалом 

конкретних регіонів і територій, саме вони в су-

часних умовах стали найважливішою складовою 

частиною регіональної інноваційної інфраструк-

тури, яка забезпечує всі види підтримки іннова-

ційних процесів (у т. ч. інформаційну, консал-

тингову, фінансову, маркетингову та ін.). Саме 

шляхом формування в регіонах мережевих інно-

ваційних структур на основі кластерного підходу 

можливо досягти динамічного розвитку регіону, 

оскільки в рамках таких мережевих об’єднань у 

виробничий процес включаються підприємства, 

наукові та навчальні заклади, дослідницькі цен-

три, органи державного управління, фінансові та 

консалтингові структури.

Глибина і широта сфер діяльності, охоплених 

кластерними структурами, особливо зросли  остан-

німи роками з наростанням процесів глобалізації, 

посиленням конкурентної боротьби й ускладнен-

ням ситуації на світових ринках. Зі збільшенням 

обсягів інформації та знань в галузі ризиків у 

глобальній економіці значно змінилася і продо-

вжує змінюватися роль кластерів у конкурентній 

боротьбі. Можливість шляхом кластеризації фор-

мувати необхідну критичну масу в певних сферах 

діяльності дозволяє кластерам презентувати світу 

як унікальність, так і праце здатність будь-якої 

національної, регіональної або територіальної 

економіки витримувати натиск з боку конкурен-

тів. Успіхи такої форми виробничої діяльності, як 

кластер слід розглядати в тісному зв’язку з сучас-

ними законами конкурентної боротьби і з ураху-

ванням специфіки територіально-регіонального 

аспекту в глобальній економіці.

Кластери можуть охоплювати як невелику, 

так і значну кількість підприємств і структур, а та-

кож можуть формуватися як з великих, так і з ма-

лих фірм у різноманітних видах об’єднань і спів-

відношень. Кластером вважають як географічну 

концентрацію компаній, які працюють в певному 

виді бізнесу, так і конгломерацію великих і малих 

фірм, частина яких може бути власністю інозем-

ців. Кластери виникають як у традиційних галу-

зях, так і в high-tech напрямах, як у виробничо-

комерційному напрямку, секторі послуг, так і в 

соціальних сферах [3, с. 35–44].

Нерідко центром формування кластерів ви-

ступають університети або групи науково-дослід-

них структур та наукових установ. Різні кластери 

мають неоднакову ступінь взаємодії між фірмами, 

які входять до них. Форми такої взаємодії варію-

ються від порівняно простих, мережевого типу 

асоціацій, до складних, багаторівневих коопера-

ційно-конкурентних утворень. Формування клас-

терів можливе як в умовах великомасштабної, 

так і невеликої за обсягами економіки. Кластери 

формуються не тільки в умовах промислово роз-

винених країн, але і в тих країнах, які ще розви-

ваються. Вони виникають на національному та на 

регіональному, муніципальному рівнях. У деяких 

кластерах спостерігається паралельна присутність 

високих технологій поряд з порівняно невисокого 

технічного рівня виробництвами і послугами.

Такий широкий діапазон форм і видів клас-

терних структур, безумовно, створює значні 

складності при формуванні кластерів, потребує 

проведення в цій сфері глибокої дослідницької 

роботи. Кластери як вид складної багатоцентро-

вої організації сьогодні, в епоху глобалізації, є 

типовою ринковою структурою. Кластер у су-

часній економіці — це більше ніж ланка окремої 

галузі промисловості, яка випускає певний вид 

продукції. Звертаючи увагу на функціонування і 

«здоров’я» існуючих в багатьох країнах кластерів, 

можна зробити об’єктивні висновки щодо мож-
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ливостей і перспектив розвитку цих країн. Еко-

номіка знань, яка формується на сучасному етапі, 

орієнтується на пріоритетність розвитку класте-

рів, які визнані однією з ефективних виробничих 

систем епохи глобалізації.

Світовий і поки скромний український до-

свід демонструють такі переваги виробничих сис-

тем на основі кластерної моделі [2, с. 14–20]:

— кластери здатні забезпечувати з’єднання 

у виробництві конкуренції з кооперацією, вони 

уособ люють «колективну ефективність», створю-

ють «гнучку спеціалізацію»;

— кластери будуються на використанні ефек-

ту масштабу;

— кластери — це точки росту, стимулятори 

технічного прогресу;

— кластери є механізмом підвищення регіо-

нальної і національної конкурентоспроможності.

Кластери дозволяють:

— посилювати процеси спеціалізації і поділу 

праці між компаніями;

— ширше залучати клієнтуру, створюючи тіс-

ну взаємодію покупців і продавців;

— знижувати вартість одиниці технічної по-

слуги і продукції, яка виготовляється на основі 

спільної діяльності;

— посилювати міжфірмові потоки ідей та ін-

формації;

— підвищувати інноваційність виробництва;

— створювати нові робочі місця;

— ефективніше використовувати місцеві при-

родні ресурси;

— створювати здоровий соціальний капітал 

(все здійснюється на взаємній довірі), забезпечу-

ючи соціальну справедливість;

— забезпечувати баланс ринкової ефектив-

ності і соціальної гармонії.

Усі, хто займаються підприємництвом в Укра-

їні, усвідомлюють, як багато перепон виникає на 

шляху до успіху в цій складній справі. Кластерна 

модель виробництва дає можливість швидко до-

лати більшість таких бар’єрів та перепон.

Фахівці вважають, що переваги кластерів 

можна розподілити на «жорсткі» і «м’які». Більш 

ефективні бізнес-трансакції, більш сприятливі ін-

вестиції, менші витрати на закупівлю матеріалів, 

послуг та інші показники, які породжують прибу-

ток і створюють робочі місця, відносять до «жор-

стких» переваг кластерів.

«М’які» переваги кластерів випливають з 

їх орієнтації на організацію процесів навчання, 

бенчмаркінгу, обміну досвідом, який поширює 

знання серед учасників кластеру і породжує інно-

вації, імітацію та удосконалення виробництва. У 

багатьох випадках «м’які» переваги кластеризації 

виступають як непомітний і невловимий актив, 

який лише побічно трансформується в баланс 

прибутків і збитків. Практика свідчить про те, що 

«м’які» переваги потенційно мають набагато біль-

ший вплив на результати діяльності кластеру, ніж 

ефект дії «жорстких» переваг.

Приділяючи увагу перевагам та специфіці 

кластерної моделі, слід обов’язково зазначити 

дискусію, яка ведеться сьогодні, в тому числі і 

в Україні, щодо кластерної ідеї. Низка вчених, 

а також політиків і практиків вважає цю модель 

частково невизначеною або надто еластичною, 

тому кластери досить важко ідентифікувати. 

Дійсно, багатогранність кластерів та їх невизна-

чений характер створюють проблеми для їх тео-

ретичного і практичного пізнання, а також для їх 

методологічного дослідження. Насправді, дуже 

важко розпізнавати ефекти кластеризації через 

аналіз звичайної економічної урбанізації чи інф-

раструктурних перетворень.

Дійсно, принципова різниця між агломе-

рацією структур і кластером не дуже очевидна. 

Концепція кластеру базується на специфічному 

порядку максимально інтенсивного виробничого 

згуртування. Природно, можна стверджувати, що 

місто також фігурує як об’єднання різного роду 

економічної діяльності, але все-таки така актив-

ність в більшості своїй зовсім не містить в собі 

будь-якого кластеру.

З іншого боку, добре розвинений кластер 

може розглядатися як спеціалізована агломера-

ція, оскільки учасники кластеру активно взаємо-

діють між собою в просторовій близькості, що і 

являє агломерацію.

Наведена вище аргументація і спроби впро-

вадження перших виробничих систем на основі 

кластерної моделі, що вживаються протягом більш 

десяти років в різних регіонах України, підтверджу-

ють перспективність і ефективність руху в цьому 

напрямку. Досвід розвитку кластерних ініціатив на 

Поділлі, в Прикарпатті, Поліссі, в Криму, Севасто-

полі та в інших регіонах свідчить про те, що фор-

мування сучасних партнерських відносин між міс-

цевими державними органами, діловими колами, 

а також підтримуючими виробництво місцевими 

науковими і освітніми центрами є складним комп-

лексним процесом. Накопичений досвід свідчить 

також про те, що конкурентоспроможність — це 

не статичний стан регіону або галузі, а динамічний 

процес реалізації зусиль заради вищої продуктив-

ності шляхом ефективного використання інтелек-

туальних, природних і технологічних ресурсів те-

риторії, регіону та їх виробничих кластерів.

Безперечним піонером кластеризації в Україні 

слід вважати Хмельницьку область. За сприяння 

Асоціації «Поділля Перший», яка об’єднала у своїх 

лавах вчених, підприємців, фінансистів та пред-

ставників влади, вдалося сформувати декілька ви-

робничих кластерів, у т. ч. швейний, будівельний, 

харчовий, туристичний, продовольчий і зеленого 

сільського туризму, які функціонують і сьогодні.



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 4 (20) 2012

90

Досвід регіону Поділля став найважливішим 

полігоном в освоєнні специфіки і перспектив 

кластеризації для інших двадцяти шести регіонів 

України. До регіонів, які зуміли домогтися успіхів 

у формуванні кластерних об’єднань, крім Хмель-

ницької області, слід віднести АР Крим і м. Севас-

тополь, Івано-Франківську, Рівненську, Полтав-

ську, Сумську, Харківську, Херсонську, Одеську і 

Миколаївську області.

Слід визнати, що останніми роками в сві-

домості і поведінці громадян України, у т. ч. й у 

представників влади, керівників підприємств та 

установ, продовжують відбуватися значні зміни, 

що відбиваються у відході від колишньої стерео-

типної моделі мислення і підвищення інтересу до 

освоєння передових сучасних технологій у діловій 

активності. У цьому зв’язку впровадження клас-

терної моделі об’єднання підприємств і організа-

цій найкращим чином сприяє зростанню ділової 

активності підприємницьких структур і подолан-

ню вищезазначених негативних факторів впли-

ву в розвитку української економіки. Нині інте-

рес до впровадження кластерної моделі постійно 

зростає в рамках глобального співтовариства, бо 

в умовах ринкового господарювання вони дійсно 

стали рушійною силою виробництва в компані-

ях, які стали їх учасниками. Україні, як однієї з 

європейських держав, у своїх програмах розвитку 

слід враховувати те, що всі країни Європейсько-

го Союзу вже мають і реалізують свої національні 

програми кластеризації. Вони реалізуються від-

повідно до рішень Лісабонського Самміту ЄС, що 

відбувся у 2000 р. з метою впровадження в краї-

нах-членах Союзу економіки знань, здатної на 

основі інноваційних кластерів забезпечити кон-

курентоспроможність, що перевищує показники 

економік США і Японії [1, с. 145–149].

Щодо значимості розвитку промислових 

кластерів для європейської економіки свідчить 

той факт, що в липні 2006 р. в ЄС був схвалений 

і прийнятий «Маніфест кластеризації в країнах 

ЄС», а в грудні 2007 р. був схвалений і представле-

ний до затвердження «Європейський кластерний 

меморандум», який був остаточно затверджений 

21 січня 2008 р. у Стокгольмі на Європейській 

президентській конференції з інновацій та клас-

терів. До речі, в цих документах серед прикладів 

розвитку кластерів в Європі наводиться і пози-

тивний досвід розвитку кластерів у ряді регіонів 

України, у тому числі на Поділлі, Поліссі, При-

карпатті та м. Севастополі.

Висновки. В Україні сформувалися об’єктивні 

умови для позитивних змін у розвитку економіки. 

Розвиток кластерних ініціатив в Україні виявив 

необхідність першочергового здійснення таких 

кроків:

— терміново розробити, затвердити і забезпе-

чити реалізацію стратегії і програми підвищення 

конкурентоспроможності України та її регіонів на 

основі інноваційних кластерних структур;

— забезпечити законодавчу роботу в Україні 

з формування сприятливого для розвитку підпри-

ємництва ділового середовища з особливим ак-

центом на співпрацю влади, бізнесу, науки, освіти 

та громадських організацій в інноваційних мере-

жевих структурах;

— забезпечити впровадження в Україні інно-

ваційних освітніх програм для підготовки та пере-

підготовки фахівців, які беруть участь у розвитку і 

функціонуванні інноваційних мережевих структур;

— провести фундаментальні дослідження в 

напрямі визначення пріоритетів формування в 

Україні національних і регіональних інновацій-

них виробничих кластерів;

— створити національні і регіональні Ради 

конкурентоспроможності, які повинні координу-

вати розробку і виконання проектів інноваційних 

кластерних об’єднань, реалізацію найважливіших 

для країни кластерних ініціатив;

— всебічно сприяти розвитку міжнародного 

співробітництва кластерів і мегакластерів Украї-

ни з кластерними об’єднаннями ЄС на глобаль-

ному рівні.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. Запропоновано розрахунок ефективності виробничої програми на основі досліджених науко-

во-методичних підходів. Надано розрахунки темпів росту та приросту вартості сировинних та матері-

альних затрат, темпів росту та приросту прибутку, темпів росту та приросту оптових цін в динаміці. 

Вказано на чутливість виробничої програми від вартості сировинних витрат.

Ключові слова: виробнича програма, чутливість виробничої програми, інвестиційний проект, чистий 

дисконтований прибуток, випуск товару, реалізація виробничої програми.

Summary. The calculation of the efficiency of the production program based on the research scientific and me-

thodical approaches. Courtesy of payments growth and surplus commodity and material costs, growth and profit growth, 

growth and growth of wholesale prices in the dynamics. Specified on the sensitivity of the production program of the cost 

of raw materials costs.

Key words: production program, the sensitivity of the production program, investment project, the net discounted 

income, commodity production, the implementation of the production program.

Постановка завдання. У сучасних реаліях ви-

робничі, а особливо машинобудівні, підприєм-

ства зазнають великих збитків. Через брак влас-

них оборотних коштів вітчизняні підприємства 

не мають змоги вводити у виробничу діяльність 

інноваційні розробки та проекти. Тому виробни-

чу програму підприємства, на наш погляд, можна 

вважати специфічним інвестиційним проектом. 

Постає завдання визначення ефективності реалі-

зації виробничої програми.

У рамках напряму теорії фірми проблема ви-

бору обсягу випуску товару інтерпретується з по-

зиції досягнення конкретних цілей підприємства. 

В якості таких цілей використовуються:

— максимізація прибутку. Ця мета відповідає 

неокласичній теорії фірми, заснованій на мар-

жиналістському підході (Ф. Візер, А. Маршалл, 

К. Менгер), і вважається умовою її довгостроко-

вого виживання [1; 2; 3];

— максимізація виручки (обсягу продажів). 

Пов’язана із необхідністю реалізації стратегії ви-

живання на ринку за рахунок збільшення ринко-

вої частки підприємства (У. Баумоль) [4];

— максимізація корисності для керівної лан-

ки. Визначається перевагами керівництва від-

носно рівня заробітної плати, інвестиційної ак-

тивності компанії і є наслідком ефекту розподілу 

прав контролю і власності (Р. Меріс) [5];

— досягнення задовільного розміру (норми) 

прибутку.

Результати дослідження. Проведемо аналіз 

чутливості виробничої програми підприємства 

до зміни вартості основного виду сировини, зо-

крема металу. Як критерій ефективності вироб-

ничої програми доцільно використати показник 

чистої приведеної вартості грошових потоків 

NPV (Net Profit Value) у зв’язку з тим, що цей 

показник є більш результативним ніж показник 

прибутку підприємства. Визначимо плановий 

обсяг грошових потоків згідно із запланованою 

виробничою програмою.

Результати аналізу законодавства України 

з питань інвестиційної діяльності, у тому числі 

щодо реалізації інвестиційних проектів, які по-

требують державної підтримки, свідчать, що з 

метою забезпечення стійкого росту надходження 

інвестицій в економіку України реалізовано низ-

ку практичних кроків, у тому числі в питаннях 

удосконалення нормативно-правової бази. Про-

те слід зазначити, що сьогодні залишається не до 

кінця врегульованим питання функціонування та 

реалізації інвестиційних проектів.

Аналіз можливостей ринку збуту продукції 

дає змогу зробити прогнозування обсягів реалі-

зації, що є досить важливим, оскільки його недо-

оцінка може призвести до втрати певної частки 

ринку збуту, а його переоцінка — до неефективно-

го використання введених за проектом виробни-

чих потужностей, тобто до неефективності зроб-

лених капіталовкладень.

Джерела коштів класифікують залежно від 

ступеня їх доступності: найбільш доступні власні 

кошти, тобто прибуток, далі залежно від ступеня 

збільшення строку мобілізації йдуть банківські 

кредити, позики, державна підтримка, нова емісія.

В основі процесу прийняття управлінських 

рішень інвестиційного характеру лежить оцінка 

й порівняння обсягу передбачуваних інвестицій і 

майбутніх грошових надходжень. Загальна логіка 

аналізу з використанням формалізованих крите-

ріїв у принципі досить очевидна — необхідно по-

рівнювати розмір необхідних інвестицій із про-

гнозованими прибутками.

У цілому слід відмітити, що науковці по-

різному підходять до набору показників еконо-

мічної ефективності інвестицій. Але більшість 

виділяють такі показники, як чистий дискон-

тований прибуток, внутрішня норма прибутко-
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вості, індекс прибутковості та період окупності 

інвестицій [6; 7; 8; 9].

Зазначені показники базуються на дисконту-

ванні грошових потоків і є визнаними у світовій 

практиці як основні показники, що акумулюють 

вигоди від впровадження інвестиційного проекту.

Враховуючи зазначене, в якості основних по-

казників, які необхідні для визначення ефектив-

ності інвестиційного проекту, рекомендуємо:

— дисконтований період окупності (DPP);

— чистий дисконтований прибуток (NPV);

— внутрішня норма прибутковості (IRR);

— індекс прибутковості P
i
;

— ставка дисконтування (RD).

Слід відмітити, що ставка дисконту є основним 

економічним нормативом, який використовується 

під час оцінки ефективності інвестиційного проек-

ту, цей показник дає змогу визначити результати у 

майбутньому, тобто ставка дисконтування (RD) дає 

змогу оцінити вплив вартості коштів [1; 2]:

 

1
.
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t
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Крім того, коефіцієнт дисконтування, що ви-

користовується для оцінки інвестиційних проек-

тів за допомогою методів, заснованих на дискон-

тованих оцінках, повинен відповідати тривалості 

періоду, закладеного в основу інвестиційного про-

екту (наприклад, річна ставка береться тільки в 

тому випадку, якщо тривалість періоду — рік).

Враховуючи зазначене, орієнтиром для оцін-

ки економічної ефективності інвестицій є рівень 

дисконту. Під час вибору ставки дисконтування у 

виконавчої влади є кілька можливостей:

— вибрати ставку відсотка за державним 

боргом. На жаль, ця ставка часто сама по собі не 

більш ніж результат рішень державних чиновни-

ків, і тому вона може не відображати альтернатив-

ну вартість інвестицій для економіки країни;

— вибрати альтернативні витрати з погляду 

суспільства, тобто вартість капіталу для комерцій-

них фірм або ставку прибутковості, що установле-

на приватними фірмами. Цей вибір привабливий, 

але потрібну інформацію не так просто одержати. 

Фірми використовують широкий діапазон базо-

вих ставок і часто встановлюють їх з урахуванням 

ризику. Додаткова складність полягає в тому, що 

комерційні фірми платять податки, а державні 

органи — ні. Тому інвестиції держави необхідно 

скорегувати з урахуванням податків, які платять 

приватні фірми. Це значить, що й ставку дисконту-

вання, яку використовує уряд, теж потрібно відре-

дагувати з урахуванням податків, що сплачуються 

комерційними фірмами. Якщо уряд використовує 

порівняну ставку дисконтування, то дисконтувати 

треба саме доходи до сплати податків;

— вибрати рівень дисконту, що відповідає дис-

контній ставці НБУ. Цей варіант здається найбільш 

прийнятним у поточних умовах України. Оскільки 

економічна ефективність інвестицій повинна ві-

дображати не тільки фінансові інтереси держави, 

але й інші результати передбачуваних інвестицій 

для суспільства, то норму дисконту, яка дорівнює 

дисконтній ставці НБУ, варто визнати її верхнім 

рівнем, а за практичної реалізації державних інвес-

тиційних проектів вона може бути трохи нижче.

Основні показники ефективності інвестицій-

ного проекту розраховуються за такими формулами:

1. Періодом окупності (payback period, PP) 

вважається тривалість періоду від початкового 

моменту реалізації проекту до моменту окупнос-

ті. Дисконтований період окупності (Discounted 

Payback Period, DPP) дає змогу визначити, який 

проміжок часу необхідний для того, щоб відшко-

дувати початкові інвестиції з урахуванням часу:
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де: СF
t
 — грошовий потік у році t;

t — порядковий номер року від початку реалі-

зації проекту;

r — відсоткова ставка прибутковості.

2. Чистий прибуток (Net Value, NV) — це на-

копичений ефект (сальдо грошового потоку) про-

тягом розрахункового періоду. Однак найважли-

вішим показником ефективності інвестиційного 

проекту є чистий дисконтований прибуток (Net 

Present Value, NPV) — це накопичений дискон-

тований ефект протягом розрахункового періоду, 

тобто цей показник дає змогу отримати абсолют-

ну величину ефекту від реалізації проекту:
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де: С
0
 — початок інвестицій;

Т — економічний строк життя інвестицій.

Різницю між чистим прибутком та чистим 

дисконтованим прибутком називають дисконтом 

проекту.

3. Внутрішня норма прибутковості (Internal 

Rate of Return, IRR) — це таке значення дисконт-

ної ставки, яке прирівнює теперішню вартість 

майбутніх надходжень і теперішню вартість вит-

рат, тобто показує верхню межу припустимого 

рівня дисконтної ставки, перевищення якої ро-

бить проект збитковим:
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Іншими словами, IRR дорівнює дисконтній 

ставці, за якої NPV дорівнює нулю.

4. Індекс прибутковості (P
i
) дає змогу отрима-

ти відносну величину ефекту від реалізації проекту:
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При визначенні ефективності державних інвес-

тицій варто говорити про прямий економічний ефект 

як ефект у формі повернення кредиту і відсотків, не-

прямий економічний ефект — як про ефект прямо-

го рахунку, що надходить у бюджет, — це додаткові 

податкові надходження, створення робочих місць і 

збільшення обсягів виробництва, умовний еконо-

мічний ефект — його розрахунок носить умовний 

характер і відбивається на суспільстві (запобігання 

збитків тощо). На підставі цього для інвестиційних 

проектів з державною участю доцільно розглядати 

економічну, бюджетну та соціальну ефективність.

Для визначення чутливості виробничої про-

грами підприємства до зміни вартості основного 

виду сировини — металу, визначення планового 

обсягу грошових потоків згідно із запланованою 

виробничою програмою визначимо ефективність 

реалізації виробничої програми.

Для розрахунку точки беззбитковості були 

враховані постійні та змінні витрати на виробни-

цтво номенклатурної одиниці, що досліджується, 

а також прибуток. У нашому випадку розрахунок 

точки беззбитковості для котла металевого прово-

дився на основі даних, наведених у табл. 1–3.

Таблиця 1

Динаміка темпів росту та приросту вартості сировинних та матеріальних затрат

№ 

з\п

Номенклатурна 

одиниця виробничої 

програми

Витратна частка виробничої програми Абсолютний 

показник

Темп  

росту,

%

Темп  

приросту, 

%2009 2010 2011

1 Піч хлібопекарська 279564,92 327481,75 329046,64 49481,72 1,17 0,17
2 Машина тістомісильна 9971,36 12339,62 16130,73 6159,37 1,61 0,61
3 Кузов автофургону 5415,64 7829,94 11598,85 6183,21 2,14 1,14
4 Котел металевий 1166,47 3877,27 7661,42 6494,95 6,56 5,56
5 Кіоск торговельний 15935,76 18424,32 22297,19 6361,43 1,39 0,39
6 Павільйон торговельний 61875,73 80843,32 80850,15 18974,42 1,30 0,30

Усього: 373929,88 450796,22 467584,98 93655,10 14,17 8,17
Джерело: розраховано автором на основі [10; 11; 12; 13].

Таблиця 2

Динаміка темпів росту та приросту прибутку

№ 

з\п

Номенклатурна 

одиниця виробничої 

програми

Прибуток від виробничої програми Абсолютний 

показник

Темп  

росту,

%

Темп  

приросту,

%2009 2010 2011

1 Піч хлібопекарська 109926,28 201426,13 203426,18 93499,90 1,85 0,85
2 Машина тістомісильна 7642,42 1671,44 21384,83 13742,41 2,79 1,79
3 Кузов автофургону 7850,77 11150,77 15550,81 7700,04 1,98 0,98
4 Котел металевий 5638,04 9196,01 11009,12 5371,08 1,95 0,95
5 Кіоск торговельний 22188,10 25788,10 30588,13 8400,03 1,37 0,37
6 Павільйон торговельний 148270,05 151960,05 156879,23 8609,18 1,05 0,05

Усього: 301515,66 401192,50 438838,30 137322,64 10,99 4,99
Джерело: розраховано автором на основі [10; 11; 12; 13].

Таблиця 3

Динаміка темпів росту та приросту оптових цін

№ 

з\п

Номенклатурна 

одиниця виробничої 

програми

Витратна частка виробничої програми Абсолютний 

показник

Темп  

росту,

%

Темп  

приросту,

%2009 2010 2011

1 Піч хлібопекарська 624158,12 747656,60 753862,74 129704,62 1,20 0,04
2 Машина тістомісильна 17226,29 18042,05 47117,81 29891,52 2,73 1,73
3 Кузов автофургону 27238,56 36138,64 46430,64 19192,08 1,71 0,49
4 Котел металевий 20771,25 28687,95 36191,69 15420,44 1,74 0,74
5 Кіоск торговельний 54985,67 63595,77 73975,78 18990,11 3,5 0,34
6 Павільйон торговельний 315478,48 324268,68 336436,54 20958,06 1,06 0,06

Усього: 1059858,37 1218389,69 1294015,39 234156,83 11,94 3,4
Джерело: розраховано автором на основі [10; 11; 12; 13].

Постійними витратами для виробництва печі 

хлібопекарської є:

— вартість сировини та метеріалів

(+ транспортно-заготівельні витрати (1 %)) 

(10 %) — 329046,64;

— основна заробітна плата — 13800,21;

— нарахування на заробітну плату (38,11 %) — 

7712,00;

— загально-виробничі витрати (345 %) — 8100,01;

Усього: 358658,86 грн.

Умовно змінні витрати та прибуток:

— додаткова заробітна плата (50 %) — 48193,50 грн.

— витрати на збут (3 %) — 122055,70;

— загально-господарські витрати (165 %) — 

21528,50 грн.

Усього: 191777,7 + 203 426,18= 395203,88 грн.

Внаслідок проведеного аналізу можемо зро-

бити висновок, що для планування виробничої 
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Рис. 1. Графічне зображення розрахунку точки

беззбитковості номенклатурної одиниці 

виробничої програми (розраховано на прикладі печі 

хлібопекарської) (розраховано автором на основі [8])

програми печі хлібопекарської мінімальною кіль-

кістю виробництва цієї номенклатурної одиниці є 

45 одиниць за ціною майже 500 тис. грн. (рис. 1).
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де: CF
i
 — чистий грошовий потік (табл. 4),

i — середня ставка за депозитами у банках.

Джерело: розраховано автором на основі [5; 6].

Таблиця 4

Період
Вхідний 

потік CF

Вихідний 

потік CF
Сальдо CF

2011 638838,30 513301,95 -125536,35
2012 766605,96 615962,34 150643,62
2013 919927,15 739154,80 180772,34

Всього 2325371,41 1406449,09 918922,32

 0
200000CF 

 
 1 1

125536,35
104613,625

1 0,2
CF


  



 
 2 2

150643,62
62768,175

1 0,2
CF  



 
     

31 2

0 1 2 3
208369,09

1 1 1

CFCF CF
NPV CF

i i i
    

  

Оскільки NPV > 0, кредит доцільно прийняти.

       
0 31 2

0 1 2 3

10%
255127,58

1 1 1 1

CF CFCF CF
NPV

i i i i


    

   
 

при зростанні вартості сировини та матеріалів на 

10 %.
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при зменшенні вартості сировини та матеріалів на 
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при зростанні вартості сировини та матеріалів на 
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при зменшенні вартості сировини та матеріалів на 

20 %.

Отже, маємо змогу зробити висновок, що ви-

робнича програма підприємства є чутливою до 

змін вартості основної сировинної складової ма-

шинобудівних підприємств — металу.

Цей висновок підкріплюється і наочним зобра-

женням наявної та прогнозованої залежності показ-

ників прибутку машинобудівного підприємства від 

вартості сировинних витрат, що розроблена за до-

помогою кореляційно-регресійного аналізу (рис. 2).

Рис. 2. Наявна та прогнозована 

залежність показників прибутку 

від вартості сировинних витрат 

(розроблено автором на основі звітності підприємств)

У сучасних реаліях господарської діяльності 

машинобудівних підприємств рівень їх прибутко-

вості аж надто залежить від металу — основної си-

ровинної складової як основних, так і оборотних 

засобів цих підприємств.

Висновки. Отже, за результатами врахованих 

методик і зроблених розрахунків постає очевид-

ною проблематика взаємозв’язку формування та 

реалізації виробничої програми машинобудівних 

підприємств і дефіциту власних оборотних ко-

штів та чутливості виробничої програми маши-

нобудівних підприємств від основної сировинної 

складової — металу. Тому вважаємо доцільними 

враховані в дослідженні розрахунки інвестиційної 

складової формування та реалізації виробничої 

програми машинобудівних підприємств.
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УДК 330.5:332.1 Л. І. Міхов

СУТНІСТЬ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. Ефективність господарської діяльності підприємства в цілому залежить від багатьох фак-

торів і в першу чергу — від раціонального використання його еколого-економічного потенціалу (ЕЕП), тобто 

це сукупність можливостей з максимізації прибутку на підприємстві та мінімізації негативного впливу 

його діяльності на навколишнє середовище. Вирішенню цих проблем і присвячена ця стаття.

Ключові слова: еколого-економічний потенціал, природно-ресурсний потенціал, валовий внутрішній 

продукт, прибуток, виробничі фонди, матеріальні затрати, національний доход.

Summary. The effectiveness of business enterprise as a whole depends on many factors and primarily on the 

rational use of its ecological-economic potential (EEP), then there is a set of features to maximize profit and minimize 

its negative impact on the environment. The article is devoted to the solution of these problems.

Key words: ecological-economic potential, natural-resource potential, the gross domestic product, income, 

productive assets, material costs, the national income.

Постановка проблеми. Підвищення ефектив-

ності господарської діяльності підприємств обу-

мовлює необхідність к омплексної оцінки можли-

востей раціонального використання усіх наявних 

ресурсів. Особливо це стосується тих ресурсів, які 

протягом тривалого часу не використовувалися у 

господарській діяльності. Підприємства, які ма-

ють задовільний фінансовий стан та є високорен-

табельними, недостатньо зацікавлені у пошуку 

інших напрямків діял ьності, які б вимагали ви-

користання тих ресурсів, що не пов’язані з осно-

вним виробництвом.

У сучасних умовах, коли більшість промис-

лових підприємств є збитковими, прийшов час 
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пошуку резервів подальшого підвищення рента-

бельності виробництва. Одним із таких резервів, 

наприклад, є видобуток та продаж попутної про-

дукції, який розглядаються не тільки як вагомий 

резерв підвищення фінансового результату підпри-

ємств, але і як фактор зменшення техногенного на-

вантаження на навколишнє природне середовище.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ва-

гомий внесок у дослідження питань еколого-

економічного потенціалу (ЕЕП) належить відо-

мим вітчизняним та зарубіжним вченим, таким 

як Л. І. Повидиш, В. Я. Шевчук, В. М. Кислий, 

В. П. Кандилов, В. А. Барановський, В. А. Лан-

цов, Є. В. Лапін та ін.

У процесі розвитку виробничих відносин 

трактування поняття ЕЕП було введено ще до 

його визначення як складової ЕЕП підприємства, 

території, держави, яке в подальшому удоскона-

лювалося й актуалізувалося. У цей час майже всі 

економічні школи, так чи інакше, зв’язують еко-

номічний розвиток із вирішенням екологічних 

проблем. Теоретичні основи в галузі використан-

ня природних ресурсів, які пов’язані з економі-

кою добробуту і теорією зовнішніх ефектів, дослі-

джувалися у працях [1; 2; 3; 4; 5].

У вітчизняній та закордонній літературі ЕЕП 

досліджується за такими напрямами:

1) аналіз природно-ресурсного потенціалу на 

макро- і мікрорівнях;

2) аналіз та оцінка ЕЕП території;

3) механізм еколого-економічного управлін-

ня підприємством (з позиції системного підходу).

У рамках першого напрямку дослідженню 

присвячені численні роботи вітчизняних і за-

кордонних вчених. До них можна віднести до-

слідження, які здійснені до початку 70-х років 

ХХ ст., коли еколого-економічні проблеми в 

цілому почали інтенсивно досліджуватися в ко-

лишньому СРСР і за кордоном, а найбільших 

масштабів такі дослідження досягли лише остан-

нім часом [6]. А до цього існувало тільки поняття 

«еколого-економічний потенціал території», що 

характеризує максимально можливе антропоген-

не навантаження на територію, технічно доступні 

для використання ресурси і властивості екологіч-

них систем. Тому екологічний потенціал показує 

рівень освоєння території, ступінь забруднення та 

можливості її самовідновлення.

Мета статті — розглянути сутність еколого-

економічного потенціалу підприємства, його скла-

дові та можливості суттєвого економічного впливу 

на кінцевий результат діяльності підприємства.

Виклад основного матеріалу. Одним із факто-

рів економічного зростання на макро- і мікрорів-

ні є природне середовище, що виступає як сфера 

життєдіяльності в цілому, як першоджерело всіх 

ресурсів. У цей час роль природних факторів на-

буває особливого значення у зв’язку зі збільшен-

ням обсягів ресурсоспоживання, виснаженням 

природних ресурсів, забрудненням навколиш-

нього середовища. Споживання паливно-сиро-

винних ресурсів у світі за останні 50 років зросло у 

30 разів і подвоюється кожні 10 років [7]. У зв’язку 

з цим виняткове значення набувають проблеми 

ресурсозбереження, захисту навколишнього сере-

довища, збалансованого природокористування, 

збереження й збільшення природно-ресурсного 

потенціалу країни й окремих регіонів.

До кінця ХХ ст. (1992 рік) вченими-економіста-

ми під час формування вартості кінцевої продукції 

не враховувалася вартість природних ресурсів, тому 

для користувачів природні ресурси були безкоштов-

ними. Особливо це спостерігалося на підприємствах 

вугледобувної галузі, де вугілля виступало стратегіч-

ною сировиною для розвитку народного господар-

ства і держави. Країни-учасниці конференції ООН 

у Ріо-де-Жанейро дійшли висновку щодо необхід-

ності сталого, збалансованого розвитку виробни-

цтва, і саме тоді природні ресурси почали виділяти 

в окрему економічну категорію. Виникло поняття 

«природний ресурсний потенціал», тобто потенці-

ал, у якому присутні природні ресурси, що викону-

ють дві функції: економічну (будучи сировиною) та 

екологічну (будучи елементом навколишнього се-

редовища). Ці два фактори можна об’єднати в сис-

тему, що потребує свого окремого управління. У цій 

системі існують два рівні управління:

— управління природними системами;

— управління природокористувачами.

Перший рівень базується на використанні 

природних (екологічних) законів, що формують-

ся за допомогою другого (техногенного) рівня, 

який включає в себе управління навколишнім 

середовищем і раціональне використання при-

родних ресурсів. Тому в цей час у науці широкого 

поширення набуло поняття еколого-економічно-

го потенціалу територій, а саме природно-ресурс-

ного потенціалу [8; 9; 10]. Природокористувачами 

виступають окремі суб’єкти господарювання, що 

мають екологічні інтереси, на які необхідно впли-

вати за допомогою економічних методів.

Результати дослідження, що характеризують 

другий напрямок, наведено у роботах таких авторів, 

як: В. А. Барановський, В. П. Руденко, Л. М. Бон-

даренко, З. В. Герасимчук. Вони вважають, що 

еколого-економічний потенціал території — це 

ступінь екологічної рівноваги в інтегрованій гео-

системі «суспільство-природа» та її здатність вико-

нувати антропо-екологічну й виробничу функції. 

Деякі вчені розглядають ці поняття як антропоген-

не навантаження на територію, що не зумовлює 

збільшення зворотного негативного впливу при-

родних систем на господарський розвиток, а також 

не погіршує стан здоров’я населення.

Таким чином, сутність поняття ЕЕП на гло-

бальному рівні, з урахуванням його складового 
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елементу — природно-ресурсного потенціалу, 

полягає у теоретично граничній кількості при-

родних ресурсів, які можуть бути використані 

людством в умовах кінцевого цілого планети й 

найближчого оточення [11].

Поняття еколого-економічного потенціалу 

на державному рівні трактується як теоретично 

доступні для використання ресурсів властивості 

екологічних систем країни. За думкою В. П. Ру-

денка, природно-ресурсний потенціал країни, 

який оцінений економічно, виступає і національ-

ним багатством [12; 13].

Як зазначають автори В. О. Барановський та 

Ю. А. Олішевська, природно-екологічний потен-

ціал території — це екологічний потенціал природ-

них геосистем (ландшафтів), тобто якість середо-

вища існування людей, можливість забезпечення 

населення необхідними харчовими продуктами, 

умовами праці та відпочинку. Природно фактори 

створюють обов’язковий і загальний природний 

екологічний фон. Природно-ресурсний потенціал, 

на їхню думку, складається із здатності природних 

геосистем без шкоди для навколишнього середо-

вища віддавати споживачам продукцію (надавати 

послуги, виконувати роботи). Оскільки практично 

всі елементи природи так чи інакше використову-

ються чи можуть бути використані людиною (по-

тенційні природні ресурси), В. О. Барановський 

запропонував виділяти природні фактори за їх від-

ношенням до виконуваних функцій. Якщо при-

родно фактори розглядаються при їх суспільно-

му виробництві, достатньо застосовувати термін 

«природні ресурси».

Еколого-економічний потенціал на макро-

рівні визначається:

— взаємозв’язком якісного стану навколиш-

нього природного середовища та економічним 

збитком (за нестабільної екологічної ситуації ан-

тропогенне навантаження на природні системи 

не збільшується, але шкода навколишньому сере-

довищу щорічно росте в геометричній прогресії);

— обсягом витрат, які йдуть на екологічні цілі 

та на підтримку стану навколишнього середови-

ща (вважається, що для підтримки стабільного 

екологічного стану необхідно виділяти на раці-

ональне природокористування щорічно 2–3 % 

ВВП, а якщо екологічна ситуація нестабільна, то 

вже буде потрібно 5–6 %) [14].

Поняття ЕЕП з точки зору макросистеми має 

такі ознаки:

— щільність, яка визначається обсягом при-

родних ресурсів (природно-ресурсним потенціа-

лом), обсягом валового регіонального продукту, 

чисельністю населення, кількістю основного ка-

піталу на одиницю площі тощо, що формує галу-

зеву структуру;

— наявність територіальної організації, що 

характеризується диференціацією, концентраці-

єю, структурою зайнятості за сферами діяльності 

та територією;

— погодженість та урегульованість, що зале-

жить від ступеню налагодженості взаємозв’язків 

між підприємствами однієї галузі в регіональному 

масштабі (в умовах регіону);

— збалансованість і пропорційність, які 

включають показники інтенсивності економіч-

них зв’язків між компонентами економічного 

простору, збалансованості регіональних пропо-

рцій, рівня розвитку транспортних систем та ін-

женерних споруджень, якості забезпечення по-

треби в товарах і послугах.

Автори В. А. Барановський та П. Г. Шищен-

ко надають поняття стосовно еколого-економіч-

ного регіону як території, для якої характерний 

приблизно однаковий рівень еколого-економіч-

ного потенціалу, що зумовлює ступінь регіональ-

ного природокористування, охорони природи і 

здоров’я населення. На нашу думку, автори при-

діляють недостатньо уваги економічній складо-

вій проблеми щодо підтримання збалансованого 

розвитку держави шляхом підвищення її еколого-

економічного потенціалу.

У статистиці для характеристики екологічно-

го потенціалу використовується низка показни-

ків, що відображають ступінь екологічного наван-

таження на навколишнє середовище, а саме:

— екологічна ємність території, тобто здат-

ність природного середовища виконувати безвід-

мовно свою функцію з певним ступенем ймовір-

ності [15]. Вона відображає збереження функції 

відтворення ресурсів і необхідних умов існування, 

ступінь забруднення території та інші рекреаційні 

можливості; рівень викидів забруднюючих речо-

вин у навколишнє середовище; обсяг оборотної 

води, що використовується; обсяг утворення ток-

сичних відходів і рівень їх переробки [16].

На макрорівні вчені-економісти: О. Ф. Балаць-

кий, В. П. Руденко, О. М. Царенко, О. О. Несветов 

[17; 18; 19; 20] — виділяють такі види потенціалу:

— еколого-економічний, або в більш широ-

кому змісті — природно-ресурсний, потенціал те-

риторії та рекреаційних можливостей;

— виробничий, що включає в себе основні й 

виробничі фонди;

— інноваційний, що відображає науково-

технічний рівень функціонування господарських 

систем;

— інвестиційний, з огляду на те, що інвес-

тиції спрямовані на розвиток або відновлення 

основних фондів;

— трудовий (кадровий) потенціал, що врахо-

вує масштаби і якісні фактори трудових ресурсів.

Крім того, в економічній літературі викорис-

товуються також такі поняття, як фінансовий, 

податковий, експортний потенціал, потенціал 

інтеграційних зв’язків, що відіграють роль суто 
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специфічних характеристик економічного по-

тенціалу країни [21]. Але в науковій літературі 

еколого-економічний потенціал підприємства не 

визначений, і, відповідно, не розглянуто механізм 

впливу на нього. Ступінь збалансованості сучас-

ного природного, економічного розвитку держа-

ви визначається інтегральним еколого-економіч-

ним потенціалом території [22; 23].

У рамках третього напрямку дослідження еко-

лого-економічного потенціалу наукові розробки 

здійснено вченими: А. А. Садековим, Т. О. Акімо-

вою, О. Ф. Балацьким, Т. П. Галушкиною, В. В. Глу-

ховим, О. Ю. Поповою, Л. С. Гранічем, Д. Ю. Дві-

ніним, С. К. Харічковим, В. Я. Шевчуком.

Ефективність діяльності підприємства бага-

то в чому залежить від правильно обраної стра-

тегії управління, від потенціалу, яким володіє 

підприємство, від конкурентоспроможності про-

дукції, що випускається, від сегменту ринку, 

який займає підприємство. При цьому однією 

з найважливіших проблем розвитку і реалізації 

ефективної екологічної політики стає відсут-

ність забезпечення управління підприємством 

комплексною, достовірною і своєчасною інфор-

мацією щодо природоохоронної діяльності під-

приємства [24; 25; 26; 27].

Системний підхід застосовується як до систе-

ми п ідприємства в цілому, так і до окремих компо-

нентів. Ці методи розвиваються в межах окремих 

наукових дисциплін, міждисциплінарних син-

тезів і загальнонаукових концепцій. Системний 

підхід можна застосовувати на різних рівнях — від 

будь-якого підрозділу до підприємства в цілому. У 

кожному випадку об’єкт управління розглядаєть-

ся як цілісна система. Управління підприємством 

здійснюється тим ефективніше, чим більш опти-

мально підібрані елементи системи і скоордино-

вані дії усіх підрозділів [28; 29; 30; 31].

3 позиції системного підходу підприємство 

під час функціонування приймає участь у трьох 

процесах:

— одержання ресурсів із зовнішнього середо-

вища (вхід);

— перетворення ресурсів у продукт (процес);

— передача продукту в зовнішнє середовище 

(вихід) [32].

На думку деяких вчених [33; 34], теорія систем 

допомагає зрозуміти взаємозалежність між окре-

мими частинами організації і навколишнім сере-

довищем. Будучи цілісною господарчою системою, 

підприємство функціонує, інтегрує, взаємодіє із 

зовнішнім середовищем, здійснює діяльність: еко-

номічну, виробничу, комерційну, інноваційну, мар-

кетингову, екологічну, соціальну тощо.

Найбільш вдало вони наведені науковцями у 

працях [35; 36], однак авторами не було відобра-

жено взаємозв’язок між економічною та екологіч-

ною виробничою діяльністю підприємства.

Еколого-економічна діяльність підприєм-

ства — вид фінансово-господарської діяльності, 

яка пов’язана зі здійсненням заходів, проектів 

природоохоронного призначення та може бути 

спрямована на отримання прибутку [37].

Виробнича діяльність, за обсягом і вирішен-

ням організаційно-технічних завдань, є найбільш 

складним напрямком. Тому обґрунтування обсягу 

виробництва продуктів, формування маркетинго-

вих програм для окремих ринків за видами продук-

ції є запорукою успіху діяльності підприємства.

Економічна діяльність підприємства належить 

до інтегрованого напрямку, яка охоплює конкретні 

види та складові, а саме: ресурсне забезпечення ви-

робництва, стратегічне поточне планування, ціно-

утворення й облік, системи оплати праці, зовніш-

ньоекономічну та фінансову діяльність.

Екологічна діяльність складається із приро-

доохоронних заходів, що запобігають забруднен-

ню навколишнього середовища, та сплати еколо-

гічних податків (плати за забруднення довкілля 

шкідливими речовинами).

Підприємство для здійснення обраного виду 

діяльності повинно виконувати певні специфічні 

функції, які дозволяють установити чіткі зв’язки 

із зовнішнім середовищем, що буде сприяти під-

вищенню конкурентоспроможності підприєм-

ства у довгостроковому періоді.

Можливості підприємства щодо отримання 

фінансового результату передусім характеризу-

ються як потенціал підприємства. Вчені виділяють 

два розрізнених поняття економічного й екологіч-

ного потенціалу, які розподіляються за рівнями. 

Існує окреме поняття економічного потенціалу 

на рівні держави. Економічний потенціал відіграє 

особливу роль у системі організації національ-

ного господарства, регіональній та виробничій 

організації, виступаючи як її матеріальна основа. 

Тому економічний потенціал на державному рівні 

можна розглядати як здатність економіки країни, 

її галузей і підприємств здійснювати виробни-

чу діяльність та надавати послуги, задовольняти 

суспільні потреби населення, забезпечувати роз-

виток виробництва та споживання. Економічний 

потенціал країни також визначається наявністю 

природних ресурсів, забезпеченістю засобами 

виробництва, трудовим і науковим потенціалом. 

Тому гостро стоять питання щодо формування 

конкурентоспроможного економічного потенці-

алу господарських систем, здатного забезпечити 

більш високі конкурентні переваги на світовому 

ринку та ефективність господарювання в цілому 

[38; 39; 40]. Крім того, економічний потенціал 

країни розглядається як сукупність накопичених 

ресурсів та їх використаних і невикористаних по-

тенційних можливостей у сфері виробництва ма-

теріальних благ і послуг з метою більш повного 

задоволення потреб суспільства [41].
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Таким чином, економічний потенціал (ЕП) 

країни може бути наведений таким чином:

 ЕП = ВФ + МВ + НД + ПР,

де ЕП — економічний потенціал;

ВФ, МВ — виробничі фонди і матеріальні ви-

трати, що входять до складу валового внутрішньо-

го продукту;

НД — національний доход, що враховує ви-

трати живої праці;

ПР — природні ресурси у вартісній оцінці [42].

Але, досліджуючи наведену формулу, можна 

стверджувати, що вона не є остаточною та доско-

налою. У свою чергу, складності, спричинені кіль-

кісним визначенням розміру економічного потен-

ціалу за формулою, викликані такими причинами:

— у наведеному визначенні економічного по-

тенціалу не надано обмеження в часі, що не дозво-

ляє визначити обсяг сукупності накопичених ре-

сурсів на кожний аналізований період, часову точку 

відліку і період часу для встановлення потенційно 

можливого результату суспільного виробництва за 

умов максимального використання цих ресурсів;

— недовикористання потенційних можли-

востей накопичених ресурсів формує не потенці-

ал, а фактичний результат виробництва;

— у визначенні економічного потенціалу не 

відображений якісний аспект накопичених ресур-

сів, особливо тієї його частини, яка стосується до 

витрат, що значною мірою, як зазначалося рані-

ше, визначається часовим чинником.

Окрім перерахованих причин, що ускладню-

ють кількісний вираз потенціалу, можна зазна-

чити, що у формулі завуальовано витрати живої 

праці на виробництво матеріальних благ і послуг, 

в конкретному (аналізованому) періоді фактично 

не відображено працю, що зумовлює суб’єктивний 

зміст потенціалу. Це в основному стосується тієї 

частки сукупних витрат праці, яка була сформова-

на за рахунок розумової роботи людини у сферах 

управління і науково-технічної діяльності.

Так, у вартості виробничих фондів і мате-

ріальних витрат відображено розумову працю 

управлінців і конструкторів, яка визначила тех-

нічний рівень засобів і предметів праці в дано-

му періоді, але не відображено витрати праці у 

сфері управління і планування, що впливають 

на реальну потужність потенціалу. Наприклад, 

неоптимальний план розподілу, розміщення, за-

вантаження обладнання не збільшує розрив між 

фактичними і можливими результатами роботи, а 

недоврахування у планах розвитку галузей народ-

ного господарства або промисловості досягнень 

науки і техніки за одних і тих самих витрат може 

знизити потенційний результат минулої праці, 

відтвореної в основних фондах і матеріалах [43].

Все ж таки, використовуючи потенціал як 

суму певних складових (можливостей), ця форму-

ла в деяких випадках може бути застосована і для 

оцінки економічного потенціалу на мікрорівнях 

(наприклад, на підприємстві).

Висновки. Таким чином, під екологічним по-

тенціалом країни розуміють здатність природних 

систем без шкоди для себе віддавати людству про-

дукцію. В узагальненому виді еколого-економіч-

ний потенціал характеризує максимально можли-

ве (припустиме) антропогенне навантаження на 

територію, технічно доступні для використання 

ресурси і властивості екологічних систем. У менш 

поширеному сенсі екологічний потенціал відо-

бражає рівень освоєння території, ступінь забруд-

нення та її рекреаційні можливості.
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УДК 378.1 Н. О. Попова

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВНЗ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ: 
ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Анотація. У статті наведено аналіз основних теоретичних положень формування конкурентної переваги 

сучасного вищого навчального закладу. У центрі уваги — проблема інноваційного потенціалу. Відзначається, що 

специфіка сучасної економіки вимагає перетворення ВНЗ у центри інноваційної активності, здатних поєдну-

вати освітню та науково-дослідну діяльність з конкурентоспроможними розробками комерційного характеру.

Ключові слова: потенціал, інновація, інноваційний потенціал, ресурси, структура потенціалу.

Summary. In the article the analysis of the major theoretical positions of competitive advantages of a modern 

university is introduced. In the center of attention there is a problem of innovation potential. It is noted that the specific 

nature of the modern economy requires a transformation of universities into centers of innovation activity that can 

combine education and scientific research with a competitive commercial developments.

Key words: potential, innovative capacity, resources, structure of potential.

Постановка проблеми. Сучасна ринкова еко-

номіка характеризується переважанням ринку 

знань та інформації над ринком матеріально-речо-

вих товарів і ресурсів і значним зростанням обсягу 

витрат на розвиток первинного базового сектору, 

в якому створюються і поширюються знання. Тип 

економіки, в якому виробництво знань є джерелом 

її зростання, в літературі називають економікою 

знань, або інноваційною економікою.

Система освіти в цілому і вищої освіти зо-

крема є одним із секторів національної еконо-

міки, в якому формується підвищений попит на 

нові знання та технологій. Тому вищі навчальні 

заклади сьогодні мають всі можливості, щоб ста-

ти центрами інноваційної активності регіональ-

них економік і держави в цілому — адже ВНЗ у 

промислово розвинених країнах традиційно є 

базовими інституційними елементами для про-

ведення наукових досліджень і розробок.

Система вищої освіти переживає процес 

кардинальних перетворень, викликаних новими 

потребами суспільного розвитку, побудовою ін-

формаційного суспільства, жорсткою конкурен-

цією на ринку освітніх послуг, що вимагає реа-

лізації нової ролі вищих навчальних закладів не 

тільки як центрів науки і освіти, але і як основ-

них суб’єктів інноваційної діяльності. У зв’язку з 

цим актуальними стають завдання проектування 

методів оцінки та управління розвитком іннова-

ційного потенціалу ВНЗ.

Аналіз останніх досліджень. Питання визна-

чення сутності, формування, розвитку та оцінки 

інноваційного потенціалу знаходять своє відо-

браження в багатьох роботах як зарубіжних, так 

і вітчизняних авторів. Серед зарубіжних дослід-

ників можна виділити І. Ансоффа, П. Друкера, 

М. Портера, Б. Твісса, Дж. Томпсона, К. Фрімена, 

Й. Шумпетера та ін.
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Серед російських вчених ці питання досліджува-

ли такі науковці: И. В. Василевська, О. В. Васюхин, 

В. Д. Волосатов, С. Ю. Глазьєв, Г. І. Жиц, С. В. Єр-

масов, Н. Б. Єрмасова, С. Д. Ільєнкова, B. C. Каба-

ков, Д. І. Кокурин, В. Г. Матвейкин, А. І. При гожин, 

A. A. Трифілова, P. A. Фатхутдінов та ін.

У вітчизняній літературі своїми дослідження-

ми в цих питаннях широко відомі такі вчені, як: 

Т. А. Васильєва, О. І. Волков, В. О. Василенко, 

В. Н. Гончаров, М. П. Денисенко, С. М. Ілляшен-

ко, Н. С. Краснокутська та ін.

Мета статті — проаналізувати основні підхо-

ди до визначення сутності категорії «інновацій-

ний потенціал» та визначити основні складові цієї 

категорії, уточнити сутність інновацій та іннова-

ційного потенціалу ВНЗ.

Виклад основного матеріалу. У процессі роз-

гляду інноваційної діяльності як найважливішої 

тенденції розвитку системи вищої освіти України 

на передній план виступають проблеми станов-

лення та розвитку інноваційного потенціалу ви-

щих навчальних закладів, інтеграції нових органі-

заційних форм інноваційних процесів в освіту.

До розгляду сутності інноваційного потенці-

алу вищої школи слід підходити як до економічної 

категорії, що є ієрархічно організованою систе-

мою відносин, які знаходяться в різному ступені 

наближення до сутності потенціалу [1, с. 1].

У роботі «Методологічні аспекти аналізу сут-

ності фінансів» відомий вчений Е. А. Вознесен-

ський [2] робить акцент на тому, що сутність еко-

номічної категорії розкривається в ході наукового 

розгляду та виявлення таких позицій:

— економічної природи та змісту категорії; 

специфіки та відмінних рис економічної категорії 

порівняно з іншими аналогами;

— відносної самостійності категорії і законо-

мірностей розвитку відносин, які вона виражає;

— взаємозв’язку цієї категорії з іншими і кла-

сифікації її місця в понятійному апараті цілісної 

системи економічних відносин ринкової моделі 

господарювання.

Категорію «інноваційний потенціал» логічно 

розглядати через поняття «потенціал» та «інновація».

У етимологічному словнику російської мови 

Крилова [3] значення слова «потенціальний» визна-

чається як слово, запозичене з французької мови, 

сходить до латинського potentialis, утвореного від 

potens, що в перекладі означає «що може бути».

У великому тлумачному словнику сучасної 

української мови В. Т. Бусела потенціал визнача-

ється таким чином [4, с. 902]:

1. Величина, яка характеризує запас енергії 

тіла, що перебуває в даній точці силового поля 

(електричного, магнітного тощо).

2. Сукупність усіх наявних засобів, можливос-

тей, продуктивних сил і т. ін., що можуть бути ви-

користані в якій-небудь галузі, ділянці, сфері.

Тлумачний словник економіста за редакцією 

професора С. М. Гончарова дає таке визначення: 

«потенціал — це наявні можливості, ресурси, за-

паси, засоби, що можуть бути використані для до-

сягнення, здійснення чогось» [5, с. 216].

Велика Радянська Енциклопедія так визначає 

цей термін: «потенціал (від лат. potentia — сила) — 

кошти, запаси, джерела, що є в наявності і можуть 

бути мобілізовані, приведені в дію, використані 

для досягнення певної мети, здійснення плану, ви-

рішення якого-небудь завдання; можливості окре-

мої особи, суспільства, держави в певній галузі» [6].

У словнику-довіднику з менеджменту термін 

«потенціал» визначається як наявні засоби, за-

паси і джерела, що можуть бути використані для 

досягнення мети, рішення будь-якого завдання, 

можливості окремої особи, суспільства і держави 

в певній галузі [7, с. 369].

Широке трактування смислового змісту тер-

міна «потенціал» дозволяє застосувати його до різ-

них галузей науки і діяльності людини залежно від 

того, про яку силу, засоби, запаси, джерела йдеться. 

У роботах, присвячених дослідженню теорії потен-

ціалів, застосовують широкий спектр визначень 

потенціалу, серед яких виділяють: економічний; 

виробничий, оборонний; інтелектуальний; науко-

вий; науково-технічний; кадровий та ін.

Отже, можна стверджувати, що термін «по-

тенціал» має статус загальнонаукового поняття.

Інтерпретація категорії «потенціал» набуває 

кілька смислових напрямків:

— потенціал як «потужність», надалі отримує 

своє оформлення в понятті «ступінь потужності»;

— потенціал як «можливості, здібності, 

сили», необхідні для будь-яких дій;

— потенціал як «сукупність ресурсів» для 

здійснення будь-якої діяльності, вирішення яких-

небудь завдань. Саме в цьому трактуванні бере 

свій початок так званий ресурсний підхід у роз-

критті терміну «потенціал».

Принциповою відмінністю між термінами 

«ресурси» і «потенціал» є те, що ресурси існують 

незалежно від суб’єктів економічної діяльності, 

а потенціал окремої організації в цілому невід-

дільний від суб’єктів діяльності. Тобто «потенці-

ал», крім матеріальних і нематеріальних засобів, 

включає здібності працівника, колективу, орга-

нізації, суспільства в цілому до ефективного ви-

користання наявних коштів або ресурсів. Самі по 

собі ресурси не є гарантією досягнення цілей.

Таким чином, потенціал можна визначити 

як можливості системи ресурсів і компетенцій 

(тобто здібностей мобілізувати ресурси) створю-

вати результат за допомогою реалізації бізнес-

проектів [8, с. 7–8].

Узагальнивши наявні трактування поняття 

«потенціал», можна виділити загальну тенденцію 

розгляду цієї категорії як сукупності чого-небудь, 
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що може бути застосовано для зміни існуючого 

стану об’єкта в позитивному напрямку, а може 

залишитися невикористаним. Тому при подаль-

шому вивченні потенціалу слід враховувати по-

єднання в ньому можливостей, які можуть бути 

проігноровані, що призведе якщо не до погіршен-

ня становища об’єкта дослідження, то до уповіль-

нення або зупинки його розвитку [9, с. 135].

Розглянемо іншу складову терміну «іннова-

ційний потенціал» — слово «інноваційний», яке 

походить від іменника «інновація». У науковій 

та навчальній літературі нараховується множина 

визначень терміну «інновація». Вчені, переваж-

но іноземні (Й. Шумпетер, Б. Твисс, Ф. Ник-

сон, Б. Санто), трактують це поняття залежно від 

об’єкта та предмета свого дослідження. Однак 

специфічним у тлумаченні інновацій є зміни, а 

головною функцією інноваційної діяльності є 

функція змін. Вперше цей термін було викорис-

тано австрійським економістом Йозефом Шум-

петером. У книзі «Теорія економічного розвитку» 

(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;

— поява нових ринків збуту [10, с. 9].

Відповідно до міжнародних стандартів інно-

вація визначається як кінцевий результат іннова-

ційної діяльності, який втілився у виді нового або 

удосконаленого продукту, нового або вдосконале-

ного технологічного процесу, який використову-

ється у практичній діяльності або у новому підході 

до соціальних послуг.

За визначенням американського вченого Пі-

тера Друкера, «інновація — це не винахід і не від-

криття. ... Вона фокусується не на знаннях, а на 

ефективності, а в бізнесі — на економічній ефек-

тивності. Її сутність швидше концептуального 

характеру, ніж технічного або наукового. Харак-

терною рисою новатора є здатність об’єднати в 

систему те, що іншим здається незв’язним на-

бором розрізнених елементів. ... Якість інновації 

не залежить прямо від її розміру. ... Це успішна 

спроба знайти і включити до свого бізнесу остан-

ню частинку, якої бракує, щоб перетворити вже 

існуючі елементи: знання, товари, купівельний 

попит, ринки — в нове і набагато більш продук-

тивне ціле» [11, с. 19].

Загальноприйнятим є визначення, що ін-

новація (нововведення) — це результат творчої 

праці, який втілився у виді нового або удоскона-

леного продукту, технічного процесу, що реалізу-

ється на ринку і використовується у практичній 

діяльності.

Тобто обов’язковими властивостями інно-

вації є:

— науково-технічна новизна;

— можливість виготовлення на виробництві;

— задоволення ринкового попиту.

Іноді інновація може розглядатися як про-

цес, тобто нововведення розвивається у часі та 

має точно виражені стадії. Процесний підхід до 

визначення інновацій полягає в тому, що в цьому 

випадку під інновацією розуміється комплексний 

процес, який включає розробку, впровадження у 

виробництво і комерціалізацію нових споживчих 

цінностей — товарів, техніки, технології, органі-

заційних форм і т. ін.

Більшість дослідників характеризують інно-

вації за такими аспектами [12, c. 9]:

1. Інновації є результатом планованої творчої 

діяльності людей, спрямованої на вдосконалення 

існуючої системи.

2. Інновацією вважається нововведення, реа-

лізоване на практиці.

3. Об’єктами змін, здійснених в результаті 

впровадження інновації, можуть бути технічна, 

технологічна, організаційно-управлінська, фінан-

сова, соціальна, екологічна, правова та інші сфери.

4. Інновації можуть сприяти подоланню криз 

на макро- та мікрорівнях, збільшують конкурен-

тоспроможність.

5. Інновації пов’язані з високим доходом і ри-

зиком.

Трактування інновації як економічної кате-

горії сфери вищої освіти означає вибір і засто-

сування нової комбінації (нового комплексу) 

науково-дослідних, освітніх та управлінських 

рішень, спрямованих: на вдосконалення діяль-

ності університету і перехід до нового якісного 

стану, на реалізацію освітньої, науково-технічної 

та інтелектуальної продукції, доведення іннова-

цій до дослідно-конструкторського виробництва 

та промислового використання, досягнення ко-

мерційного успіху [13, с. 22].

Різноманіття підходів до визначення сутнос-

ті інновації говорить про багатогранність цього 

явища і зацікавленість сучасного суспільства у 

його розвитку.

Поняття ж інноваційного потенціалу вперше 

було введено К. Фріменом. Інновація, за К. Фрі-

меном, — це система заходів щодо розробки, 

освоєння, експлуатації та вичерпання виробни-

чо-економічного та соціально-організаційного 

потенціалу, який є основою нововведень.

У 70–80-х роках минулого століття урядами 

провідних промислово-розвинутих країн були 

прийняті закони, які стимулювали діяльність 

підприємців щодо розвитку професійного та ін-

телектуального потенціалу працівників. Сучас-

ною економічною наукою термін «інноваційний 

потенціал» трактується неоднозначно. На думку 
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більшості дослідників, інноваційний потенціал є 

узагальнюючим показником.

Категорію «інноваційний потенціал» можна 

трактувати як здатність системи до трансформа-

ції фактичного стану речей у новий стан з метою 

задоволення існуючих або знову виникаючих по-

треб (суб’єкта-новатора, споживача, ринку тощо). 

При цьому ефективне використання інновацій-

ного потенціалу робить можливим перехід від 

прихованої можливості до явної реальності, тобто 

з одного стану в інший (а саме — від традиційного 

до нового). Отже, інноваційний потенціал — це 

свого роду характеристика здатності системи до 

зміни, поліпшення, прогресу [14, с. 19].

В. Н. Гончаров [15] визначає категорію інно-

ваційний потенціал через взаємну відповідність 

(органічне поєднання) ресурсів, можливостей та 

здібностей в інноваційній діяльності.

На думку О. Богми [16], більш доцільним є роз-

гляд інноваційного потенціалу з погляду можливос-

тей реального використання ресурсів на практиці, 

тобто з метою реалізації конкретних інноваційних 

проектів. У цьому випадку при визначенні іннова-

ційного потенціалу акцент робиться перш за все не 

на ресурси, а на результати інноваційної діяльності, 

які організація досягла з використанням наявних 

ресурсів, враховуючи вплив певних факторів зов-

нішнього та внутрішнього середовища.

«Словник-довідник з менеджменту» трактує 

так: «інноваційний потенціал організації — го-

товність і здатність вперше створювати, сприй-

мати або відтворювати нововведення і своєчасно 

звільнятися від застарілого. Елементами іннова-

ційного потенціалу є: матеріально-технічні, фі-

нансово-організаційні, кадрові можливості і со-

ціально-психологічні фактори» [17, с. 370–371].

Авторський колектив публікації «Концепту-

альні основи формування системи управління по-

тенціалом інноваційного розвитку підприємства 

на засадах маркетингу» пропонує застосовувати 

системний підхід, відповідно до якого при дослі-

дженні інноваційного потенціалу суб’єкта госпо-

дарювання слід враховувати, що [18, с. 162–163]:

— основу інноваційного потенціалу склада-

ють не лише реальні можливості (ресурси), але й 

потенційні (не залучені на даний час ресурси, які 

можуть бути за необхідності у визначений термін 

мобілізовані та використані);

— один і той самий набір ресурсів може вико-

ристовуватися з різним рівнем ефективності, тоб-

то суб’єкт господарювання має бути готовим до 

сприйняття та ефективного використання нако-

пичених та мобілізованих інноваційних ресурсів;

— суб’єкт господарювання має бути спромож-

ним при здійсненні інноваційної діяльності адапту-

ватися до мінливих умов зовнішнього середовища.

Таким чином, пропонований підхід базується 

на накладанні ресурсного та імовірнісного підхо-

дів до розуміння сутності інноваційного потенці-

алу як економічної категорії.

Аналіз структури категорії «інноваційний по-

тенціал» дозволяє більш повно розкрити його сут-

ність. У зв’язку з цим виділимо основні підходи до 

визначення структурних складових інноваційно-

го потенціалу і розглянемо їх взаємозв’язок.

Структура інноваційного потенціалу може 

бути наведена єдністю трьох його складових (ре-

сурсної, внутрішньої і результативної), які спі-

віснують взаємно, чинять вплив одна на одну і 

виявляються за їх використання як «триєдина 

сутність» потенціалу (рис. 1) [18, с. 126].

Рис. 1. Складові інноваційного потенціалу

Інноваційний потенціал є однією із систем-

них властивостей великої і складної соціально-

економічної системи, що дозволяє їй своєчасно 

адаптуватися до змін навколишнього середови-

ща за допомогою ефективної комерціалізації но-

вих знань [19, с. 49].

На думку М. В. Владики, інноваційний по-

тенціал є ядром загального потенціалу та части-

ною структури інших потенціалів, акумулюючи і 

мобілізуючи в своїй сутності найсучасніші, нові і 

креативні якості потенціалів різних сфер і видів 

діяльності. Інноваційний потенціал є відносно 

самостійною підсистемою загального потенціа-

лу (інноваційне ядро) і одночасно є структурним 

елементом інших потенціалів, тобто «вертикаль-

ним зрізом» [20, c. 23].

На основі аналізу сутності понять «іннова-

ція», «потенціал» можна дати визначення іннова-

ційного потенціалу ВНЗ як міру його готовності 

виконувати завдання, що забезпечують досягнен-

ня поставленої інноваційної мети за допомогою 

реалізації інноваційного проекту або програми 

інноваційних перетворень і впровадження інно-

вацій. Звідси зміст інноваційного потенціалу ви-

щого навчального закладу визначається цілями і 

завданнями його основної діяльності — створен-

ня та розповсюдження нових знань. При цьому 

виникає необхідність опрацювання низки мето-

дологічних і методичних проблем, а саме:

— з чого складається інноваційний потенціал 

вищого навчального закладу;
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— як і за якими критеріями його слід оціню-

вати;

— яка має бути система управлення розвит-

ком інноваційного потенціалу ВНЗ.

Методика оцінки інноваційного потенціалу 

ВНЗ може бути заснована на виокремленні інно-

ваційної складової в усіх сферах його діяльності: 

освітній, методичній, науковій, управлінській, 

фінансовій тощо.

Висновки. Стратегічне управління вищим 

навчальним закладом на основі оцінки його ін-

новаційного потенціалу дозволить реалізувати 

інноваційні цілі розвитку ВНЗ та ефективно ви-

користовувати його ресурси для підвищення кон-

курентних переваг.

Вибір інноваційно-орієнтованого шляху роз-

витку здатний забезпечити системі освіти високу 

якість підготовки фахівців і підвищити рівень ін-

теграції ринку освітніх послуг у ринок праці.
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САМОФІНАНСУВАННЯ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. Визначено суть самофінансування діяльності підприємства. Окреслено структуру власних 

джерел суб’єктів господарювання. Встановлено значення самофінансування у забезпеченні фінансової без-

пеки підприємства. Виявлено чинники впливу на формування фінансових ресурсів підприємства.

Ключові слова: самофінансування, фінансова безпека підприємства, суб’єкти господарювання, фінансо-

ві ресурси підприємства.

Summary. Essence self-financing enterprise. Outlines the structure of their own sources entities. Set to self in 

providing financial security company. The factors of influence on the formation of financial resources.

Key words: self-financing, the financial security of the company, entities, the financial resources of the enterprise.

Постановка проблеми. Економічна криза, яка 

розпочалася у 2007 р. у США і залишила вагомий 

відбиток на економіці багатьох країн, спричини-

ла появу значної кількості проблем, пов’язаних з 

функціонуванням банківської системи, що при-

звело перш за все до обмеження видачі кредитних 

ресурсів суб’єктам господарювання. Тому у струк-

турі фінансування частка зовнішніх залучених ре-

сурсів зменшувалася і підприємства змушені були 

використовувати переважно власні грошові кошти 

для ведення господарської діяльності. Саме зни-

ження кредитних коштів і недостатність власних 

фінансових ресурсів стали причиною зменшення 

ефективності діяльності підприємств. Тому само-

фінансування сьогодні виступає основою забезпе-

чення фінансової безпеки підприємства, що і ви-

кликало актуальність дослідження цього питання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В еко-

номічній літературі останнім часом велика увага 

приділяється питанню забезпечення фінансо-

вої безпеки підприємства, дослідженню наявних 

проблем присвятили свої наукові праці такі вчені, 

як О. Є. Гудзь, О. О. Терещенко, М. А. Поддєрьо-

гін, Т. Кисельова, Н. А. Сафронов, Н. Н. Пойда-

Носик, К. В. Павлюк, О. М. Антіпов та інші. По-

ряд з тим недостатня увага приділена вивченню 

самофінансування діяльності у контексті забезпе-

чення фінансової безпеки підприємства.

Метою дослідження є визначення впливу са-

мофінансування на рівень фінансової безпеки 

підприємства.

Виклад основного матеріалу. У структурі фі-

нансових ресурсів підприємства головне місце 

посідають його власні кошти. Їх частка виступає 

критерієм фінансової стабільності для кредиторів 

та потенційних інвесторів. А для власників віддзер-

калює рівень фінансової безпеки підприємства та 

здатність нівелювати можливі загрози. Тому осно-

вою забезпечення фінансової безпеки підприєм-

ства виступає самофінансування його діяльності.

В економічній літературі чимало уваги при-

ділено сутності власних джерел формування 

фінансових ресурсів, які забезпечують реальну 

економічну самостійність та незалежність підпри-

ємства, є джерелом поповнення власного капіта-

лу, служать для фінансування поточної діяльнос-

ті і розвитку та поділяються на внутрішні власні 

і зовнішні власні фінансові ресурси (рис. 1). До 

внутрішніх джерел відносять кошти, що сфор-

мувалися в результаті фінансово-господарської 

діяльності самого підприємства, які залишають-

ся у власності і використовуються відповідно до 

фінансової стратегії підприємства на покриття 

витрат та виконання фінансових зобов’язань. Зо-

внішні власні фінансові ресурси — це ресурси, 

сформовані за рахунок надходжень з бюджету, 

централізованих та цільових фондів та надані на 

безповоротній основі [1; 2, с. 88–91].

Фінансові ресурси підприємства завжди зна-

ходились у центрі уваги багатьох вітчизняних 

та зарубіжних вчених як базис функціонування 

організації. Так, меркантилісти, фізіократи, кла-

сики, марксисти та їх послідовники звужували 

поняття «фінансові ресурси» до «капіталу». Пред-

ставники кейнсіансько-неокласичної школи роз-

глядали капітал як грошовий капітал, що висту-

пає у формі засобів.

Дослідники економічної теорії ХХ ст. зводи-

ли свої вчення до фінансової теорії капіталу, від-

повідно до якої він виступав як втілення чистих 

активів суб’єкта господарювання. Сучасні до-

слідники Т. Кисельова, Г. Г. Нам, Н. А. Сафронов 

підходять до визначення фінансових ресурсів із 

позицій активів підприємства, розуміючи під фі-

нансовими ресурсами засоби (майно або частку 

майна), які використовуються для оплати витрат 

діяльності підприємства [5]. А О. Є. Гудзь вбачає 

в сутності цього поняття «...кошти, залучені в гос-

подарський оборот підприємства із різних джерел 

з метою отримання економічних вигод» [1].

В. Г. Білолипецький, наприклад, визначає, 

що фінансові ресурси — це «частина грошових ре-

сурсів у виді доходів і зовнішніх надходжень, при-

значених для виконання фінансових зобов’язань і 
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конання накреслених завдань; яка частина коштів 

має бути перерахована в бюджет, позабюджетні 

фонди, банкам та іншим кредиторам; як повинен 

здійснюватися розподіл прибутку на підприємстві; 

як забезпечується реальна збалансованість плано-

вих витрат і доходів підприємства на принципах 

само окупності та самофінансування. Самофінан-

сування передбачає покриття витрат на розвиток 

виробництва за рахунок отриманого прибутку та 

залучених кредитів, які, в свою чергу, також пога-

шаються за рахунок прибутку. За рахунок самофі-

нансування забезпечується раціональне викорис-

тання зароблених і залучених джерел, адже мета 

самофінансування полягає не в тому, щоб просто 

самостійно витратити певну суму коштів, а в тому, 

щоб отримати певний ефект. Результатом тако-

го вкладання коштів має бути приріст прибутку. 

Ефект самофінансування виявляється з моменту 

одержання доходу до моменту визначення чистого 

прибутку, розподілу та виплати дивідендів, оскіль-

ки отриманий протягом року прибуток вкладається 

в операційну та інвестиційну діяльність. Рішення 

власників підприємства про обсяги самофінансу-

вання є одночасно і рішенням щодо розміру диві-

дендів, які підлягають виплаті [3].

Самофінансування підприємства залежно від 

відображення внутрішніх джерел фінансування у 

фінансовій звітності має форми відкритого само-

фінансування та прихованого самофінансування. 

Відкритим самофінансуванням є відображений 

у пасиві балансу приріст власного капіталу за 

рахунок резервів та нерозподіленого прибутку, 

забезпечення наступних витрат та платежів, ко-

роткострокова заборгованість за внутрішніми 

розрахунками та показаний в активі балансу на-

рахований знос на необоротні активи. Обліковою 

політикою підприємства створюється приховане 

самофінансування, яке має джерелами приховані 

резерви. Приховані резерви виникають як:

— різниця між реальною вартістю активів 

підприємства та їх балансовою вартістю, тобто 

це недооцінка активів. Недооцінка активів стає 

джерелом самофінансування в момент викорис-

тання цих активів;

— різниця між фактично створеними забез-

печеннями наступних витрат та платежів та їх об-

ґрунтованою розрахунковою величиною, тобто 

їх переоцінка. Джерелом самофінансування ця 

різниця стає у випадку, коли на завищення забез-

печень зростають відпускні ціни підприємства і в 

момент використання забезпечень (виплат) вини-

кає додатковий прибуток;

— додаткові кошти для поточної діяльності 

внаслідок відстрочення термінів виплат дивідендів.

Доведено, що найважливішими умовам фінан-

сової безпеки кожного підприємства є побудова пев-

ної системи планування та контролю руху потоків 

грошових коштів. Виходячи з цього, система управ-

Рис. 1. Джерела самофінансування діяльності 

підприємства [7, с. 10]

здійснення витрат для забезпечення розширеного 

відтворення». Інші автори дають більш вузьке і 

детальне трактування фінансових ресурсів, наго-

лошуючи, що це лише грошові фонди цільового 

призначення, звідси випливає, що ті грошові ко-

шти, які використовуються в нефондовій формі, 

до складу фінансових ресурсів підприємства не 

входять. Наголосимо, що у розглянутих погля-

дах науковців спільним є ототожнення фінансо-

вих ресурсів з джерелами їх формування, з чим не 

можна погодитись. Г. В. Козаченко, О. М. Анті-

пов, О. М. Ляшенко, Г. І. Дібніс визначають капі-

тал як сукупність матеріальних і грошових коштів, 

а також інтелектуальних здобутків, використову-

ваних у процесі виробництва та інших сферах ді-

яльності з метою отримання прибутку [4, с. 366].

На формування фінансових ресурсів підпри-

ємства впливають об’єктивні і суб’єктивні чинни-

ки, основними з яких є:

— галузеві особливості операційної діяльнос-

ті підприємства;

— розмір підприємства;

— форма власності;

— організаційно-правова форма підприєм-

ства, що зумовлює порядок формування власного 

капіталу;

— рівень свободи у виборі джерел фінансу-

вання, кон’юнктура ринку капіталу;

— рівень оподаткування підприємства;

— рівень ризику, що приймається засновни-

ками при фінансуванні підприємства;

— рівень концентрації власного капіталу, не-

обхідного для прийнятного для суб’єкта коефіці-

єнта незалежності.

Самофінансування дає змогу розв’язати такі 

конкретні питання: які грошові кошти може мати 

підприємство в своєму розпорядженні; які джере-

ла їх надходження; чи достатньо засобів для ви-
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ління потоками грошових коштів для забезпечення 

фінансової безпеки організації в короткостроковій 

та середньостроковій перспективі повинна містити 

ідею забезпечення фінансової стабільності підпри-

ємства шляхом погодження строків надходження 

грошових коштів зі строками їхнього використан-

ня. Основою такої системи підприємств є бюджетне 

планування (бюджетування), а гарантом ефектив-

ної реалізації — самофінансування діяльності.

У світовій економічній літературі, залежно від 

способу відображення прибутку в звітності, зокрема 

в балансі, виокремлюють: приховане самофінансу-

вання; відкрите самофінансування (тезаврація при-

бутку). Тобто це спрямування його на формування 

власного капіталу підприємства з метою фінансу-

вання інвестиційної та операційної діяльності. Ве-

личина тезаврації відповідає обсягу чистого прибут-

ку, який залишився в розпорядженні підприємства 

після сплати всіх податків та нарахування дивіден-

дів. Збільшення власного капіталу в результаті те-

заврації прибутку підприємства позначається також 

як відкрите самофінансування. Інформація про це 

наводиться в офіційній звітності [3].

Фінансування підприємства за рахунок тезав-

рації прибутку має як переваги, так і недоліки. До 

основних переваг самофінансування слід віднести 

такі: залучені кошти не потрібно повертати та спла-

чувати винагороду за користування ними; відсутність 

затрат при мобілізації коштів; не потрібно надавати 

кредитне забезпечення; підвищується фінансова не-

залежність та кредитоспроможність підприємства. 

Недоліки самофінансування (тезаврації) у тезовому 

виді можна охарактеризувати таким чином: оскільки 

на реінвестування спрямовується чистий прибуток, 

попередньо він підлягає оподаткуванню, в результаті 

чого вартість цього джерела фінансування збільшу-

ється; обмежені можливості контролю за внутрішнім 

фінансуванням знижують вимоги до ефективного 

використання коштів; помилковість інвестицій.

Тому рішення на користь реінвестицій влас-

никами прийматиметься в тому разі, якщо рента-

бельність вкладень в це підприємство буде вищою, 

ніж прибутковість можливих зовнішніх альтерна-

тив. Під час прийняття рішень щодо доцільності 

самофінансування слід враховувати також вплив 

податкового фактора на розподіл і використання 

прибутку підприємства.

Отже, для підприємства пріоритетними є 

власні джерела формування фінансових ресурсів, 

зокрема амортизаційних відрахувань та прибутку, 

оскільки одним із найважливіших загальновизна-

них завдань фінансової діяльності є нарощення 

власного капіталу суб’єкта господарювання як 

основа фінансової безпеки підприємства.

Виокремлюють два основні напрями само-

фінансування, які можуть бути реалізовані од-

ночасно [6, с. 213]: самофінансування з метою 

підтримання обсягів (масштабів) виробництва 

(здійснюється за рахунок амортизаційних відра-

хувань); самофінансування з метою розширен-

ня виробництва (здійснюється за рахунок не-

розподіленого прибутку або резервних фондів). 

Дослідженням доведено, що здатність до само-

фінансування відбиває величину чистого гро-

шового потоку відносно позикового капіталу, є 

базою економічного зростання і визначається 

основними параметрами позикової, дивідендної 

та амортизаційної політики підприємства.

Висновки. Виходячи з вищезазначеного, можна 

підсумувати, що у забезпеченні фінансової безпеки 

підприємства ключова роль належить самофінансу-

ванню діяльності, що дозволяє ефективно проти-

діяти зовнішнім впливам, бути незалежним від 

кредиторів, самостійно приймати інвестиційні рі-

шення, а тому бути фінансово стійким та надійним.
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: 
НЕОБХІДНІСТЬ ТА МЕТОДИКА

Анотація. Процес визначення ефективної роботи підприємства через формування прибутку підприєм-

ства та співвідношення показників рентабельності, як і будь-який інший складний процес, має свою техно-

логію, послідовність, яка потребує подальшого дослідження.

Ключові слова: ефективна діяльність підприємства, прибуток як найважливіша фінансова категорія, рен-

табельність продукції, рентабельність продаж, рентабельність активів, рентабельність власного капіталу.

Summary. The process of determining the effective operation of an enterprise through the formation of company 

profits and profitability of ratio values like any other complex process has its own technology, sequence that needs 

further studies.

Key words: effective activity of an enterprise, profit as the most important financial category, profitability, return 

on sales, return on assets, return on equity.

Постановка проблеми. Ефективність роботи 

підприємства є однією з базових економічних ка-

тегорій економіки. Пояснення терміну «ефектив-

ність» не визиває різних думок, оскільки під ним 

розуміється відношення, в чисельнику якого за-

вжди фігурує прибуток. Оцінка ефективної діяль-

ності підприємства визначається як відношення 

прибутку до капіталу (активів), ефективність ви-

трат — як відношення прибутку до собівартості 

(витрат), ефективність продажів — як відношення 

прибутку до ціни (виручки від реалізації).

Під час розрахунків показників ефективності 

також виходять з різних показників, що складають 

прибуток, — балансовий прибуток, прибуток від 

реалізації, чистий прибуток.

Прибуток — найважливіша фінансова катего-

рія, що відбиває позитивний фінансовий резуль-

тат господарської діяльності підприємства, харак-

теризує ефективність виробництва і, зрештою, 

свідчить про рівень і якість виробленої продукції, 

стан продуктивності праці, рівень собівартості. 

Одночасно прибуток впливає на зміцнення фі-

нансового стану підприємства, інтенсифікацію 

виробництва за будь-якої форми власності. Він 

є не лише джерелом забезпечення внутрішньо-

господарських потреб підприємств, а й джерелом 

формування бюджетних ресурсів держави.

Прибуток є основним узагальнюючим показ-

ником фінансових результатів виробничо-госпо-

дарської діяльності підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ефек-

тивна діяльність підприємства в сучасних умовах 

економіки залежить від основного показника єфек-

тивності — прибутка. Розвиткові теорії і практики 

формування та використання прибутку підприєм-

ства присвячено праці таких вітчизнянних вчених, 

як М. Білик, І. Бланк, Г. Кірейцев, В. Мец, А. Под-

дєрьогін, Г. Савицька, І. Балабанов та інших. Разом з 

тим деякі аспепкти з цієї проблематики потребують 

подальшого дослідження.

Метою статті є дослідження тенденцій щодо 

визначення основної методики формування єфек-

тивної діяльності підприємства через показники 

рентабельності, а також визначення впливу рівня 

рентабельності на фінансовий стан підприємства.

Виклад основного матеріалу. Щоб зробити ви-

сновок щодо рівня ефективності роботи підпри-

ємства, отриманий прибуток необхідно порівняти з 

понесеними витратами. Це порівняння, тобто спів-

відношення прибутку з понесеними витратами, ха-

рактеризує таке поняття, як рентабельність (Р).

      

Прибуток

Авансові витрати або Поточні витрати
P .

Рентабельність означає прибутковість, або 

доходність, виробництва і реалізації всієї продук-

ції (робіт, послуг) чи окремих її видів; доходність 

підприємств, організацій, установ у цілому як 

суб’єктів господарської діяльності; прибутковість 

різних галузей економіки.

Показники рентабельності є відносними ха-

рактеристиками фінансових результатів і ефек-

тивності діяльності підприємства. Вони вимірю-

ють прибутковість підприємства з різних позицій 

і групуються відповідно до інтересів учасників 

економічного процесу, ринкового обміну.

Показники рентабельності є важливими харак-

теристиками факторного середовища формування 

прибутку (доходу) підприємства. З цієї причини 

вони є важливими обов’язковими елементами по-

рівняльного аналізу й оцінки фінансового стану 

підприємства. При аналізі виробництва показники 

рентабельності використовуються як інструмент ін-

вестиційної політики і ціноутворення.

Різні варіанти рішень, що приймаються для 

визначення прибутку, поточних витрат, авансової 

вартості, для розрахунку рентабельності, зумов-

люють наявність значної кількості показників 

рентабельності.
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Основні показники рентабельності:

1. Рентабельність продукції.

2. Рентабельність реалізації.

3. Рентабельність активів.

4. Рентабельність поточних активів.

5. Рентабельність власного акціонерного ка-

піталу.

1. Рентабельність продукції (витрати) (Рпр) 

визначається відношенням прибутку від реаліза-

ції продукту від реалізації продукції (Пр) до пов-

ної собівартості реалізації продукції (С):

 100%.
Пр

Pnp
С

   (1)

Цей показник характеризує вихід прибутку в 

процесі реалізації продукції на одиницю витрат в 

основній діяльності підприємства.

2. Рентабельність реалізації (Р
реа

) визначаєть-

ся як відношення прибутку від реалізації (Пр) до 

виручки від реалізації без податків, що включа-

ються в ціну продукції (В):

 100%.реа

Пр

В
Р     (2)

Рентабельність реалізації характеризує до-

ходність основної діяльності підприємства. Ме-

неджер використовує цей показник для контролю 

над взаємозв’язком між цінами, кількістю товару, 

що реалізується, витратами виробництва і реалі-

зацією продукції.

3. Рентабельність активів (Р
акт

) визначається 

як відношення прибутку (балансового чи чисто-

го) (Пб або Пч) до середнього розміру активів за 

якийсь період (Аср):

 
( )

100%.акт

Пб або Пч
P

Аср
   (3)

Цей показник служить для визначення ефек-

тивності використання капіталу, оскільки дає 

загальну оцінку доходності вкладеного у вироб-

ництво капіталу, як власного, так і заємного.

Рентабельність активів також може виступа-

ти як ефективність використання матеріальних і 

фінансових ресурсів: рентабельності продажів і 

обіговості активів (Оа):

 Р
акт

 = Р
реа
Оа. (4)

Чим менша доля прибутку в ціні, тим більша 

повинна бути швидкість обороту, щоб рентабель-

ність вкладень у підприємство була достатньою. І 

навпаки, чим нижча швидкість обороту, тим біль-

ша повинна бути доля прибутку в ціні товару.

4. Рентабельність поточних активів (Р
па

) є від-

ношенням чистого прибутку підприємства (Пч) 

до середнього розміру поточних активів (оборот-

них коштів) підприємства (А
п.ср

):

 
.

100%.па

п ср

Пч
Р

А
   (5)

Цей показник характеризує розмір прибутку, 

отриманий з кожної гривні, що вкладена у поточ-

ні активи.

5. Рентабельність власного акціонерного ка-

піталу (Р
акц.к

) визначається як відношення чисто-

го прибутку (Пч) до середньої величини власного 

капіталу підприємства (Кс) за якийсь період:

 
.

100%.акц к

Пч
Р

Kc
   (6)

Цей показник займає особливе місце серед 

показників рентабельності і характеризує ефек-

тивність використання власних коштів акціонерів, 

розмір прибутку, що отриманий на кожну гривню 

вкладень акціонерів у підприємство і залишається 

в розпорядженні підприємства. Значення цього 

показника відбиває ступінь привабливості об’єкта 

для вкладень коштів акціонерів. Чим вище цей по-

казник, тим більше прибутку припадає на одну ак-

цію, тим вище потенційні дивіденди.

На розмір рентабельності власного акціонерно-

го капіталу впливає показник рентабельності активів.

У ринковій економіці надається велике зна-

чення порівнянням прибутку з прибуткоутворю-

ючими факторами і базами його формування.

Під час стандартної оцінки фінансового стану 

підприємства пропонується західними методиками:

— по-перше, використання системи взаємо-

зв’язаних показників рентабельності, кожний з 

яких несе однакове навантаження як для робітни-

ків підприємства, так і для користувачів фінансо-

вої інформації (менеджерів, акціонерів, інвесто-

рів та кредиторів);

— по-друге, використання системи показників 

рентабельності як однієї з елементів фінансово-еко-

номічної оцінки поточного стану підприємства;

— по-третє, необхідність проведення дина-

мічного і порівняного аналізу показників рен-

табельності за секторами основної діяльності, за 

підприємствами-аналогами і підприємствами-

конкурентами.

Для цієї мети розроблена система показників 

рентабельності, котра об’єднує три основних кла-

си показників (табл. 1):

1. Показник рентабельності, розрахований на 

підставі прибутку (доходу).

2. Показник рентабельності, розрахований у 

зв’язку з використанням виробничих активів.

3. Показник рентабельності, розрахований на 

підставі потоків власних грошових коштів.

Висновки і перспективи подальших розвідок. 
Отже, ефективна діяльність підприємств залежить 

від безпосереднього ефекту отримання прибутку. 

Однак її не можна ототожнювати з абсолютною 

сумою отриманого прибутку.

Єфективність підприємства визначається че-

рез його рентабельність. Рентабельність — це від-

носний показник, тобто рівень прибутковості, що 

вимірюється у відсотках.

Різні варіанти рішень, що приймаються для 

визначення прибутку, поточних витрат, авансо-

ваної вартості, для розрахунку рентабельності, зу-
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Таблиця 1

Система фінансових коефіцієнтів рентабельності

Основні класи показників рентабельності Фінансові коефіцієнти рентабельності
1 2

1. Показник рентабельності, розрахований на підставі 

прибутку (доходу)

1.1. Коефіцієнт обмеженого рівня валового прибутку.

1.2. Коефіцієнт обмеженого рівня прибутку від основної 

(операційної) діяльності.

1.3. Коефіцієнт обмеженого рівня прибутку всієї 

діяльності підприємства.

1.4. Коефіцієнт обмеженого рівня чистого прибутку.

1.5. Коефіцієнт критичної рентабельності.

2. Показник рентабельності, розрахований у зв’язку 

з використанням виробничих активів

2.1. Коефіцієнт віддачі на всю суму виробничих активів.

2.2. Коефіцієнт віддачі на інвестований капітал.

2.3. Коефіцієнт віддачі на акціонерний капітал.

3. Показник рентабельності, розрахований на підставі 

потоків власних грошових коштів

3.1. Коефіцієнт рентабельності відбору.

3.2. Коефіцієнт рентабельності сукупного капіталу.

3.3. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу.

3.4. Коефіцієнт обслуговування боргу.

мовлюють наявність значної кількості показників 

рентабельності.

Госпрозрахункова рентабельність включає 

такі показники:

— рентабельність окремих видів продукції (ро-

біт, послуг): прибуток від випуску, реалізації (собі-

вартість); прибуток від випуску, реалізації (собівар-

тість за мінусом матеріальних витрат); прибуток від 

випуску, реалізації (вартість за оптовими цінами);

— рентабельність підприємств, установ: ба-

лансовий прибуток (авансова вартість); прибуток 

від основної діяльності (поточні витрати, собівар-

тість); прибуток від основної діяльності (обсяг ре-

алізації за оптовими цінами);

— рентабельність галузей економіки: прибу-

ток галузі (головний капітал); прибуток галузі (по-

точні витрати); прибуток галузі (обсяг реалізації).

Обчислення рентабельності окремих видів 

продукції (робіт, послуг) може ґрунтуватися на 

показниках прибутку від їхнього випуску або ре-

алізації. При цьому поточні витрати можуть бра-

тися в таких варіантах: собівартість (виробнича 

або повна); собівартість за виключенням матері-

альних витрат (рентабельність щодо заново ство-

реної вартості); вартість в оптових цінах (вартість 

за мінусом непрямих податків).

Для розрахунку рівня рентабельності підпри-

ємств можуть використовуватися: балансовий при-

буток; прибуток від реалізації продукції (робіт, по-

слуг), тобто від основної діяльності; прибуток від 

інших видів діяльності (фінансової, інвестиційної). 

При цьому прибуток зіставляється з авансованою 

вартістю, яку можна брати в різних варіантах (весь 

капітал підприємства, власний капітал, позичковий 

капітал, основний капітал, оборотний капітал).

Для розрахунку ефективності галузей береть-

ся загальна сума прибутку, отримана підприєм-

ствами, об’єднаннями, іншими госпрозрахун-

ковими формуваннями, що входять у відповідну 

галузь економіки. На рівень ефективності галузі 

впливатиме наявність у ній низькорентабельних і 

збиткових підприємств.

Аналіз рентабельності підприємства дозволяє 

визначити ефективність вкладення коштів у нього 

та раціональність їх використання. Підприємство є 

рентабельним, якщо суми виручки від реалізації про-

дукції досить не тільки для покриття витрат на вироб-

ництво та на реалізації, а й на утворення прибутку.
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УДК 658.8:615 Л. М. Шульгіна

ОСОБЛИВОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ: 
СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація. У статті розглянуто особливості фармацевтичного маркетингу в контексті стратегічного 

розвитку підприємств галузі. Визначені ключові відмінності основних аспектів фармацевтичного марке-

тингу порівняно з класичними підходами стратегічного маркетингового планування.

Ключові слова: фармацевтична галузь, стратегічний маркетинг, лікарський засіб, соціально-етичний 

маркетинг.

Summary. In the article the features of the pharmaceutical marketing are considered in the context of strategic 

development of enterprises of industry. Key differences of basic aspects of the pharmaceutical marketing in comparison 

with classic approaches of the strategic marketing planning are determined.

Key words: pharmaceutical industry, strategic marketing, medicine, socially-ethics marketing.

Постановка проблеми. За десятки років існу-

вання науки щодо маркетингу накопичена вели-

чезна кількість експертиз, інструментів впливу, 

підручників, тобто теоретичного аналізу та до-

свіду. Але, в основному, усі ці дослідження стосу-

валися FMCG-сегменту. Маркетинг лікарських 

препаратів стояв і продовжує стояти осторонь. Не 

дивлячись на те, що загалом галузь розвивається 

за загальними маркетинговими законами, під час 

розробки стратегій позиціонування і просування 

лікарських засобів необхідно враховувати деякі 

особливості фармацевтичного маркетингу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-

блематиці функціонування фармацевтичної про-

мисловості та управління сферою обігу лікарських 

засобів присвячені роботи іноземних науковців: 

Т. Н. Барта, Д. Джобера, Р. Куксона, М. МакГрей-

ва, Р. М. Хендерсона. Представниками вітчиз-

няної школи є: Б. П. Громовик, С. В. Нікуліна, 

А. Г. Шевченко, А. Г. Семенов, В. І. Стародубов, 

А. Ю. Юданов, Г. В. Хом’яков та ін. У наведених 

роботах недостатньо враховуються дослідження 

взаємозв’язку просування препаратів та страте-

гічного планування їх позиціонування.

Мета статті — розкриття особливостей фар-

мацевтичного стратегічного маркетингу, які за-

безпечують налагоджений процес просування і 

реалізації лікарських засобів на ринку.

Виклад основного матеріалу. Фармацевтичний 

ринок України відноситься до тих, що розвивають-

ся, при цьому компанії поки що займаються мало-

бюджетним маркетингом. Але, враховуючи тенденції 

їх розвитку, в найближчому майбутньому вітчизняні 

компанії зможуть вкладати більше грошей у марке-

тинг, особливо у просування препаратів на роздріб-

ному сегменті ринку. Показники зростання ринку в 

гривневому еквіваленті останніми роками показува-

ли позитивну динаміку і варіювали в межах від 14 % у 

2011 році до 28 % у 2007 та 2009 рр. [1].

Фармацевтичний ринок має низку особливос-

тей, які переважно зумовлені соціальною складо-

вою цього бізнесу та пов’язаними з цим етичними 

обмеженнями. Кожний виробник фармацевтичної 

продукції, який виготовляє товар, подібний тому, 

що вже є на ринку, розуміє, як важливо надати 

йому унікальних характеристик, реальних конку-

рентних переваг або якісного образу продукції за 

допомогою маркетингових заходів [2, с. 24–25].

Основи фармацевтичного маркетингу були 

закладені в першій половині 40-х років ХХ століт-

тя. Стимулами до його активного розвитку були 

активне зростання кількості продуцентів і посе-

редників у галузі, високі вимоги до лікарських за-

собів та їхнього вибору.

Специфіка фармацевтичного маркетингу ви-

значена особливостями лікарських препаратів як 

товару і фармацевтичного ринку в цілому. Особли-

вість лікарських препаратів визначається їх спо-

живчими властивостями, а саме: ефективністю; 

відповідністю якості окремим вимогам; безпекою; 

силою дії; вартістю лікування за добу або вартістю 

курсу лікування; швидкістю настання ефекту; три-

валістю фармакологічної дії; режимом дозування; 

можливістю застосування особливими групами 

хворих (дітьми, людьми похилого віку тощо) [3].

Особливостями маркетингу у фармацевтич-

ній галузі є те, що виробництво орієнтоване не 

тільки на кінцевого споживача, але й на лікарів 

(або фармацевтів, які рекомендують лікарські за-

соби). Таким чином, основними об’єктами марке-

тингових зусиль у цій галузі є лікарі, які виписують 

рецепти, та пацієнти. Усе це формує головну осо-

бливість маркетингу у фармації — значне усклад-

нення системи «покупець — продавець».

Для стратегічного аналізу особливостей по-

зиціонування лікарських препаратів у межах цієї 

статті візьмемо за основу найбільш розповсюдже-

ні базові атрибути для позиціонування товарів, 

прийняті у більшості маркетингових підходів.

Позиціонування може здійснюватися:

 спираючись на особливі властивості товару 

або вигоди від використання цих властивостей;
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 на базі представлення «ціна-якість»;

 з урахуванням унікальних обставин вико-

ристання товару;

 на основі протиставлення іншим товарам 

тощо.

Перекладаючи викладені підходи на фармацев-

тичний маркетинг, ми можемо побачити, що най-

більш очевидною та прийнятною стратегією буде 

представлення особливих властивостей препарату 

через диференціацію одержуваних споживачем ви-

год (наприклад: «Ламізил Дермгель» знімає свербіж 

з першої хвилини»). Описаний підхід походить із ха-

рактеристик, які ще не були задіяні конкурентами.

Всесвітня організація охорони здоров’я ви-

окремлює положення щодо зростаючої ролі по-

купців у лікувально-оздоровчому процесі, тобто 

стратегія орієнтації на пацієнта («фокус на пацієн-

та») замінила стратегію орієнтації на продукт. Згід-

но із новою стратегією для того, щоб сформувати 

у пацієнта (споживача) почуття відповідальності 

за своє здоров’я, необхідно підвищити його інфор-

мованість щодо важливості своєчасного лікування 

нездужань і профілактичних заходів, що попере-

джують виникнення або загострення захворювань, 

необхідно знати так звані «портретні», або «про-

фільні», характеристики пацієнта [4, с. 308].

Аналіз статистичних даних дозволяє припус-

тити такий портрет споживача фармацевтичних 

товарів. Це жінки у віці від 20 до 40 років, горо-

дянки, які мають професійну освіту, з місячним 

доходом від 1000 грн. Цільовий сегмент фарма-

цевтичного ринку — жінки, це обумовлюється 

тим, що жінки дбають про своє здоров’я, часті-

ше відвідують лікарів, вони більш відповідальні і 

виявляють турботу за себе та інших, вони хочуть 

бути вічно молодими. Жінка-споживач фарма-

цевтичної продукції купує її переважно у трьох 

випадках: для себе, для членів своєї сім’ї, на про-

хання родичів, сусідів, знайомих.

Спираючись на статистичні дані і проаналі-

зувавши їх, можна виділити споживчі якості лі-

карських засобів, а також оцінити їх ступінь важ-

ливості для споживачів за 3-бальною системою 

(3 — найбільш важливий, 2 — середньої важли-

вості, 1 — найменш важливий) [5, с. 13–21].

Так, перше місце у рейтингу займає ефектив-

ність препаратів (середня оцінка в балах — 2,35). 

Незначні побічні дії знаходяться на другому місці 

і сприймаються як досить важливий критерій на 

момент вибору препарату. Дуже важливу роль грає 

наявність зрозумілої інформації щодо препарату 

та правил його використання на упаковці. Низь-

ка ціна посідає 5 місце у рейтингу (середня оцін-

ка — 1,99). Останні позиції в рейтингу займають 

звична назва та привабливість дизайну упаковки 

(середні оцінки 1,88 та 1,74 відповідно).

Отже, слід враховувати декілька особливос-

тей українських споживачів: орієнтація на якість 

життя не є причиною вибору лікарських засобів 

та теоретичну непідготовленість покупців. На від-

міну від жителів західних країн українці надають 

менше значення зручності застосування препа-

рату (форма випуску, кількість прийомів у день, 

смак та ін.), більшою мірою орієнтуючись на 

ефективність лікарських препаратів.

Ще однією особливістю маркетингу у фарма-

цевтичній промисловості, яка істотно відрізняє 

її від інших сфер виробництва, є те, що продук-

ція виробляється у чітко необхідній кількості, не 

надається безпосередньо споживачеві, ціноутво-

рення прямо або опосередковано визначається 

урядом, на національних ринках присутня велика 

кількість конкурентів. Сьогодні на фармацевтич-

ному ринку України присутня продукція більше 

300 виробників з країн близького та дальнього за-

рубіжжя, країн СНД та Балтії, а також близько 160 

вітчизняних виробників, серед яких 22 підприєм-

ства, які займалися виробництвом лікарських за-

собів ще за часів Радянського Союзу [6, с. 31].

Ціноутворення на ринку фармацевтичної 

продукції також має певні особливості. З одного 

боку, виробники лікарських засобів, торговель-

но-посередницькі фармацевтичні компанії, апте-

ки в ринкових умовах господарювання прагнуть 

отримувати прибуток, а з іншого — усі верстви 

населення повинні мати можливість отримання 

необхідної медичної допомоги. Окрім виробни-

чих і ринкових чинників, вплив на формування 

ціни на лікарські засоби справляють регулюючі, 

фінансово-законодавчі механізми, рівень витрат 

на НДР, конкуренція з боку генериків, паралель-

ний імпорт [7, с. 35–38].

Головними чинниками, під впливом яких 

формується ціна, є:

1) собівартість лікарського засобу, яка визна-

чає мінімальну ціну на нього і не забезпечує отри-

мання прибутку;

2) виняткові якості та відмінні особливості лі-

карського засобу, аналогів якого на ринку немає;

3) ринкова ситуація з реалізації аналогічних 

препаратів фірм-конкурентів;

4) зовнішні фактори маркетингового сере-

довища, в якому функціонує фармацевтичне під-

приємство [8, с. 313, с. 327].

Отже, політика цін у розрізі фармацевтич-

ного стратегічного маркетингу розглядається як 

вирішальний інструмент. Рівень цін вважаєть-

ся надійним індикатором конкуренції. У фар-

мацевтичній галузі цінова конкуренція вини-

кає не тільки між товаровиробниками, а й між 

дистриб’юторами та аптеками. Головною страте-

гічною метою для вітчизняних підприємств має 

стати встановлення контролю як над оптовою 

ціною, так і над роздрібною, оскільки від першої 

ціни залежить їх виручка, а друга — впливає на 

позиціонування препаратів.
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Особливої уваги потребує сформована на сьо-

годні система фармацевтичного маркетингу, орієн-

тована на рекламу лікарських препаратів серед на-

селення (телебачення, засоби масової інформації), 

що певною мірою сприяє поширенню різних форм 

самолікування. Більш доцільною, на нашу думку, 

є комплексна система стратегічного маркетингу, 

спрямована на рекламу препаратів у першу чергу 

серед лікарів, а в другу — серед населення. При 

цьому професійна реклама може бути декількох 

рівнів: для спеціалістів, відповідальних за оптові 

закупівлі лікарських препаратів (кон’юнктура й 

аналітична інформація), і для лікарів (інформа-

ція щодо показань та протипоказань, оглядова й 

аналітична інформація щодо різних груп препа-

ратів, практичного досвіду їх використання), які 

безпосередньо призначають лікарські засоби, у 

тому числі за рецептами. Реклама для населення 

по винна здійснюватися більшою мірою аптечною 

мережею, що реалізує ліки в роздріб [9, с. 12].

На нашу думку, дуже важливим видом марке-

тингової стратегії для сучасних фармацевтичних 

підприємств має стати стратегія соціально-етичного 

маркетингу, яка передбачає продаж товарів та послуг 

для окремих соціальних груп населення (пенсіонерів, 

ветеранів війни та праці, малозабезпечених, багато-

дітних осіб тощо). У комерційній діяльності підпри-

ємств галузі повинна обов’язково бути передбачена 

програма спонсорства, безкоштовності, зниження 

цін, добродійності, чесності, етичної спрямованос-

ті. Сприятливий імідж фармацевтичної організації 

створюють психологічну довіру й у кінцевому рахун-

ку — соціальний та економічний ефект.

Висновки. На підставі виконаного досліджен-

ня сучасного етапу розвитку галузі, теоретичних 

та практичних положень діяльності, до особли-

востей фармацевтичного маркетингу в процесі 

формування стратегії розвитку можна віднести:

1) орієнтацію маркетингових стратегічних 

досліджень на вивчення поведінки споживачів на 

основі системи просування через консультування 

лікарів та фармацевтів;

2) залучення маркетингових підрозділів ви-

робників до розроблення належного лікарського 

засобу. Спеціалісти, які виконують маркетингові 

дослідження, повинні відповідати не лише за вір-

ність оцінювання терапевтичної дії ліків, але й за 

те, щоб дозування, форма випуску, упаковка і ціна 

були зручними і доступними для лікаря і пацієнта;

3) постійність процесу формування, підтрим-

ки та розвитку комплексу стратегічних елементів 

маркетингу, що забезпечують конкурентоспро-

можність лікарського засобу, основними складо-

вими якого є якість, безпека та ефективність за-

пропонованого препарату;

4) спрямування цінової політики на підтриман-

ня балансу між інтересами виробників лікарських за-

собів та пацієнтів з урахуванням державної політики;

5) спрямованість системи просування на підви-

щення інформаційної обізнаності споживача лікар-

ських засобів, доведення до нього інформації щодо 

переваг певних препаратів, застосування придатних 

методів просування з урахуванням можливості на-

несення шкоди здоров’ю пацієнта та налагодженої 

системи прямих і зворотних комунікацій;

6) посилення суспільної ролі фармацевтич-

ного маркетингу, яка виявляється у виробництві 

та розповсюдженні ефективних препаратів за 

пільговими цінами.

Урахування визначених особливостей у 

практичній діяльності вітчизняних підприємств 

сприятиме формуванню ефективних стратегій їх 

розвитку та підвищенню прибутків, обсягів реалі-

зації, соціальної ролі.
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Анотація. Розраховано мінімально-припустимий рівень забезпеченості населення регіонів України тор-

говельними площами. Виявлено регіони, у яких даний показник є суттєво нижчим за розрахунковий.

Ключеві слова: роздрібна торгівля, регіони, забезпеченість торговельною площею.

Summary. It was calculated minimally acceptable level of support of the regions’ residents of Ukraine with trade 

areas. The regions with substantially lower index than rated were discovered.

Key words: retail, regions, support with trade area.

Постановка проблеми. Наростаючі проблеми 

людства обумовили концентрацію зусиль світової 

спільноти на вирішення питань сталого розвитку. 

Серед суттєвих та найбільш загрозливих небезпек 

людської цивілізації визначилась нестача природ-

них ресурсів, постійні значні втрати людського 

потенціалу та зростання ризиків, пов’язаних із 

нерівністю в якості життя, розподілі ресурсів та 

умов існування населення планети [1].

На думку вчених, основним завданням ста-

лого розвитку є поліпшення якості життя та за-

доволення основних життєвих потреб населення 

сьогодні та у майбутньому [2].

Відомо, що вагомою силою у задоволенні 

пот реб суспільства є одна із ключових галузей 

економіки — роздрібна торгівля. Адже вона є 

основною ланкою в системі споживчого ринку та 

бере вирішальну участь у задоволенні переважної 

більшості потреб населення. Тому дослідження 

ефективності її функціонування як галузі в аспек-

ті задоволення потреб населення має велике тео-

ретичне та практичне значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над 

вирішенням проблем, які пов’язані із задоволен-

ням потреб населення в послугах роздрібної тор-

гівлі, працювали такі вчені, як: З. В. Герасимчук, 

Н. І. Корецька, Д. М. Стеченко, Л. Г. Чернюк, 

О. В. Памбухчіянц, В. М. Платонов, Н. О. Голо-

шубова, М. І. Фащевський, М. М. Гафиятуллин, 

Ф. Д. Заставний, Л. Л. Ковальська, О. М. Алімов, 

М. П. Бутко, Л. О. Лігоненко, В. В. Лісіка. Проте 

сьогодні залишається відкритим актуальне питан-

ня щодо рівня забезпеченості населення регіонів 

торговельними площами, вирішення якого до-

зволить виявити проблемні регіони, а відповідно, 

створити та реалізувати у них програми із поліп-

шення забезпеченості якісними торговельними 

площами, що призведе до підвищення рівня задо-

волення потреб населення та якості його життя.

Мета статті — дослідити рівень забезпеченості 

торговельними площами жителів регіонів України.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Для визначення площі, яка має бути 

оптимальною для якісного обслуговування жи-

телів населеного пункту чи регіону, нами були 

використані такі показники, як доход, структу-

ра витрат жителів регіону та мінімальна реаліза-

ція на 1 м2 торгової площі, яка забезпечує нор-

мативне повернення інвестицій для власників 

торговельних закладів.

На нашу думку, саме баланс між сумою ко-

штів, яку споживачі ладні витратити у торговель-

них закладах, та мінімальною реалізацією на 1 м2, 

яка забезпечить ефективне повернення інвести-

цій власникам торговельних організацій, є клю-

човим чинником, що визначає кількість торго-

вельних площ у регіоні.

Відповідно до розробленої нами методики 

визначення мінімального рівня забезпеченості 

торговельними площами для міст, селищ міського 

типу та сіл (ЗТП) розрахунок забезпеченості здій-

снюється таким чином:

 
*1000 / ,ЗТП регіонуЗТП S Ж

де: ЗТП — забезпеченість торговельними площа-

ми на 1000 жителів;

ЗТПS  — загальна мінімально припустима для 

обслуговування регіону кількість площі торго-

вельних закладів;

регіонуЖ  — кількість жителів регіону;

1000 — кількість жителів, на яку прийнято 

розраховувати цей коефіцієнт.

 S
ЗТП

 = ГВПП/МР
м

2,

де: ГВПП — грошові витрати населення на про-

дукти та промислові товари;

МР
м

2 — мінімальна реалізація на 1 м2 торго-

вельної площі, яка забезпечує нормативне по-

вернення інвестицій для власників торговельних 

закладів (згідно із нашими даними цей показник 

орієнтовно на сьогодні становить 3500 грн.).
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* * ,витр магГВПП Д СТР Ч

де: Д — загальний доход населення регіону у 

грн.;

СТР
витр

 — структура витрат населення ре-

гіону (% витрат на продукти та промислові то-

вари, залежить від виду населеного пункту та 

регіону);

Ч
маг

 — частка покупок (%), яка здійснюється 

винятково в торговельних об’єктах, локалізова-

них поза ринками.

У процесі аналізу забезпеченості населення 

площею роздрібних торговельних закладів нами 

було встановлено, що рівень задоволення потреб 

споживачів за цим параметром є різним у різних 

регіонах (табл. 1).

Таблиця 1

Аналіз забезпеченості населення різних регіонів у торговельних площах

Регіон

Наявний 

доход, усього, 

млн. грн.

% витрат 

на продовольчі 

та непродо-

вольчі товари

(61 %)

% витрат у роз-

дрібній торго-

вельній мережі 

(66,4 %)

Розрахункова 

мінімальна 

площа за 

доходним 

методом

Фактична 

площа, м2

Відхилення 

розрахункове, 

за доходним 

методом

Україна 841591 513371 340 878 8 116 143 8 431 000 3,9 %
Крим 29922 18252 12 120 288 562 277 000 -4,0 %
Вінницька 26099 15920 10 571 251 694 235 000 -6,6 %
Волинська 14427 8800 5 844 139 131 168 000 20,7 %
Дніпропетровська 69220 42224 28 037 667 544 730 000 9,4 %
Донецька 94597 57704 38 316 912 275 801 000 -12,2 %
Житомирська 19969 12181 8 088 192 577 182 000 -5,5 %
Закарпатська 15236 9294 6 171 146 933 185 000 25,9 %
Запорізька 35871 21881 14 529 345 933 374 000 8,1 %
Івано-Франківська 20317 12393 8 229 195 933 169 000 -13,7 %
Київська 33238 20275 13 463 320 541 313 000 -2,4 %
Кіровоградська 15426 9410 6 248 148 765 139 000 -6,6 %
Луганська 41048 25039 16 626 395 859 304 000 -23,2 %
Львівська 42185 25733 17 087 406 824 427 000 5,0 %
Миколаївська 19695 12014 7 977 189 935 209 000 10,0 %
Одеська 38229 23320 15 484 368 673 513 000 39,1 %
Полтавська 26825 16363 10 865 258 695 263 000 1,7 %
Рівненська 16535 10086 6 697 159 460 179 000 12,3 %
Сумська 19393 11830 7 855 187 022 145 000 -22,5 %
Тернопільська 14747 8996 5 973 142 217 122 000 -14,2 %
Харківська 50829 31006 20 588 490 185 545 000 11,2 %
Херсонська 15911 9706 6 445 153 443 186 000 21,2 %
Хмельницька 20595 12563 8 342 198 614 206 000 3,7 %
Черкаська 19929 12157 8 072 192 191 185 000 -3,7 %
Чернівецька 11920 7271 4 828 114 954 111 000 -3,4 %
Чернігівська 18136 11063 7 346 174 900 159 000 -9,1 %
Київ 104912 63996 42 494 1 011 751 1 166 000 15,2 %

Джерело: авторська розробка на основі даних державної статистики [3].

Так, в Одеській, Закарпатській, Херсонській 

та Волинській областях він значно перевищує 

мінімальний рівень розрахункового показника, у 

той час як у Луганській, Сумській, Тернопільській 

областях він є суттєво нижчим від оптимального 

рівня. Слід зауважити, що у цілому по Україні цей 

показник в межах норми (рис. 1).

Висновки. Таким чином, задоволення пот-

реб населення сьогодні та у майбутньому є 

фундаментом парадигми сталого розвитку сус-

пільства, що передбачає інтеграцію у цей про-

цес усіх галузей економіки держави, які тим чи 

іншим чином можуть впливати на реалізацію 

вказаного завдання. Торгівлі, як одній із про-

відних галузей, вчені у цьому процесі відводять 

особливе місце, тому моніторинг показників, 

які відображають рівень задоволення потреб на-

селення торговельними послугами, заслуговує 

на особливу увагу.

За результатами наших досліджень було вста-

новлено, що хоча забезпеченість населення тор-

говельними площами в нашій державі у цілому 

відповідає рівню розвитку економіки та матері-

ального становища населення, проте в деяких 

регіонах цей показник є суттєво нижчим від мі-

німально-припустимого, що потребує створення 

органами місцевого самоврядування цих регіонів 

програм, які мотивували б розвиток підприємни-

цтва в галузі роздрібної торгівлі, що поступово 

призведе до підвищення рівня забезпеченості на-

селення торговельними площами.
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Рис. 1. Забезпеченість торговельними площами населення різних регіонів
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КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД 
ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Анотація. У статті узагальнено теоретичний матеріал для визначення сутності поняття «кластер», 

кластерний підхід, обґрунтовано економічну ефективність формування кластерів у регіонах.

Ключові слова: кластер, кластерний підхід, конкурентоспроможність.

Summary. The article generalizes the theoretical material to determine the essence of the cluster, the cluster 

approach, the economic efficiency of the formation of the clusters in the regions.

Key words: the cluster, the cluster approach, competitive.

Постановка проблеми. В умовах глобалізації, 

інтернаціоналізації та інтеграції світової економі-

ки індивідуальне функціонування підприємств не 

забезпечує ефективного досягнення поставлених 

цілей. Тому за цих умов підприємства намагають-

ся активізувати різні форми кооперації, сприйма-

ючи їх як складові елементи своїх стратегій. Одні-

єю із форм внутрішньої інтеграції та кооперації є 

кластери, які вже визнані рушійною силою регіо-

нальної та національної конкурентоспроможнос-

ті у розвинених країнах світу.

На сьогоднішній день застосування клас-

терного підходу в Україні є необхідною умовою 

для відродження вітчизняного виробництва, під-

вищення ефективності інноваційного розвитку 

регіонів, досягнення високого рівня економіч-

ного розвитку та конкурентоспроможності. До-

слідженню кластеризації підприємств останнім 
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часом приділяється велика увага, але проблеми, 

пов’язані з розробкою та реалізацією кластерно-

го підходу стосовно інтеграційних перетворень 

українських підприємств на рівні регіону, є новим 

і недостатньо вивченим напрямком науки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ба-

гато зарубіжних авторів досліджували процеси 

кластеризації, оцінювали ефективність створен-

ня, розвитку і стимулювання кластерів, зокрема 

А. Маршал, М. Портер, М. Вебер, Т. Андерсон; у 

тому числі в Росії: А. Мігранян, Т. Цихан, Н. Вол-

кова, Я. Дранев, В. Третьяк та ін.; значний внесок 

в адаптацію кластерного підходу до українських 

умов зробили українські вчені: С. І. Соколен-

ко, М. П. Войнаренко, В. М. Геєць, А. В. Череп, 

В. Г. Федоренко, П. І. Гайдуцький, П. Т. Саблук, 

Б. Й. Пасхавер, Н. М. Внукова, Г. А. Семенов, 

Д. М. Стеченко та інші.

Мета статті полягає у вивченні особливостей 

кластерного підходу та визначенні ролі кластерів 

у регіональному розвитку.

Виклад основного матеріалу. Поняття «кластер» 

перекладається з англійської мови як гроно, букет, 

щітка, або як група, скупчення, наприклад, людей, 

предметів, або як бджолиний рій. Цим терміном 

користуються в різних науках, таких як математи-

ка, інформатика, біологія та ін. Але характерною 

ознакою його сутності є об’єднання окремих еле-

ментів, складових часток в єдине ціле для виконан-

ня певної функції або реалізації певної мети.

В епоху сучасної нової економіки поняття 

кластеру отримало й суто економічну спрямова-

ність, що надає можливість визначити поняття 

«економічний кластер». Економічний кластер 

трактують як структуру підприємств, об’єднаних 

єдиними матеріальними, фінансовими й інфор-

маційними потоками. Так само варто зазначити, 

що економічний кластер не є юридичною особою. 

Структура економічного кластеру не об’єднана 

єдиною для всіх учасників угодою. Поняття еко-

номічного кластеру припускає, що договірні від-

носини між окремими підприємствами досить 

стійкі, тобто мають довгостроковий характер. 

Підприємства, об’єднані в економічному класте-

рі, функціонують у певному секторі ринку, тобто 

мають покупців певної товарної групи продук-

ції, і перебувають на конкретній території. Тому, 

що єдиний договір відсутній, межі економічного 

кластеру досить розмиті. Вони визначаються за-

лежно від завдань, які вирішуються в процесі під-

готовки рішень. Так, одна й та ж компанія може 

належати до різних кластерів (регіональних, між-

народних, галузевих тощо) відповідно до завдань 

виробничо-комерційної діяльності.

Процеси економічної кластеризації є зако-

номірним етапом та чинником об’єктивного роз-

витку ринкових систем. Успішне функціонування 

територіально-галузевих інтеграційних об’єднань 

у формі економічних кластерів є передумовою і 

важелем підвищення продуктивності праці та ре-

зультативності підприємницької діяльності еко-

номічних суб’єктів на макро-, мезо- і мікрорівнях.

Основоположником сучасної концепції клас-

терів та їх впливу на конкурентоспроможність є 

М. Портер. У своїй роботі «Конкуренція» М. Пор-

тер наводить кілька трактувань поняття «кластер». 

Згідно з першим трактуванням кластери виступа-

ють як «сконцентровані за географічною ознакою 

групи взаємозалежних компаній, спеціалізованих 

постачальників, постачальників послуг, фірм у від-

повідних галузях, а також пов’язаних з їх діяльністю 

організацій... в певних галузях, що конкурують, але 

разом з тим здійснюють спільну роботу» [1, с. 108].

Інше трактування кластеру пов’язане з по-

няттям промислової групи: «Кластер, або про-

мислова група, — це група географічно близьких 

взаємозалежних компаній (постачальники, ви-

робники тощо) та пов’язаних з ними організацій 

(освітні заклади, органи державного управління, 

інфраструктурні компанії), які діють у певній 

сфері та взаємодоповнюють одна одну» [2, с. 149].

М. Портер вважає, що конкурентоспромож-

ність країни варто розглядати через призму між-

народної конкурентоспроможності не окремих 

фірм, а кластерів — об’єднань фірм різних га-

лузей, додаючи, що принципове значення має 

здатність цих кластерів ефективно використати 

внутрішні ресурси. М. Портером була розроблена 

система детермінант конкурентної переваги кра-

їн, що одержала назву «конкурентний ромб» (або 

«алмаз») відповідно до кількості основних груп 

таких переваг [3, с. 47].

До них відносяться:

— факторні умови: людські та природні ре-

сурси, науково-інформаційний потенціал, капітал, 

інфраструктура, у тому числі фактори якості життя;

— умови внутрішнього попиту: якість попиту, 

відповідність тенденціям розвитку попиту на сві-

товому ринку, розвиток обсягу попиту;

— суміжні та обслуговуючі галузі (кластери га-

лузей): сфери надходження сировини та напівфа-

брикатів, сфери надходження устаткування, сфери 

використання сировини, устаткування, технологій;

— стратегія та структура фірм, внутрішньога-

лузева конкуренція: мета, стратегії, способи ор-

ганізації, менеджмент фірм, внутрішньогалузева 

конкуренція.

Кластерний підхід до вивчення економічних 

процесів формування конкурентоспроможності за-

стосовується у ряді інших теорій. Наприклад, Е. Ли-

мер розглядав кластери з високим рівнем кореляцій-

ного експорту при аналізі торгівлі на національному 

рівні. Французькі вчені І. Толенадо та Д. Сольє ви-

користали поняття «фільєрів» для аналізу груп тех-

нологічних секторів. Формування фільєрів ототож-

нювалось із залежністю одного сектору від іншого 
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на технологічному рівні. Тому фільєри є більш вузь-

кою інтерпретацію кластеру, тому що ґрунтуються 

на одному із критеріїв виникнення кластеру — на 

необхідності створення технологічних зв’язків між 

галузями та секторами економіки для реалізації їх 

потенційних переваг [4].

Кластерний підхід також використовується 

в розробках шведських теоретиків. Їх кластерна 

теорія в основному формується на структурі на-

ціональної економіки, а точніше — на вивченні 

взаємозв’язків великих шведських багатонаціо-

нальних корпорацій. Тут кластери базуються на 

тезі Е. Дахмена «щодо блоків розвитку». Основою 

розвитку конкурентного успіху, за Дахменом, є 

наявність зв’язку між здатністю одного сектору 

розвиватися та здатністю забезпечувати прогрес в 

іншому. Розвиток має відбуватися поетапно, або 

за «вертикаллю», у межах однієї галузі, пов’язаної 

з іншими галузями, що забезпечить можливість 

створення конкурентних переваг.

Найбільш сучасні теорії розвитку конкурен-

тоспроможності на основі кластерів розроблені 

В. Фельдманом. Переваги цієї теорії полягають у 

тому, що вони засновані на великих емпіричних 

дослідженнях диверсифікованих форм бізнесу у 

різних країнах. Сутність теорії полягає в такому. 

Диверсифікованість часто потребує наявність мат-

риці «витрати-випуск», або контактів між галузя-

ми, що пов’язані відносинами поставки та при-

дбання. Це погоджується з механізмами, які ведуть 

до утворення кластерів. Крім того, найбільш жит-

тєздатні кластери інноваційної активності форму-

ються на основі диверсифікованості [5].

Як показує світова практика функціонування 

найбільш розвинених економічних систем, висо-

ку конкурентоспроможність і стабільне економіч-

не зростання насамперед забезпечують фактори, 

що стимулюють поширення нових технологій. 

З огляду на те, що сучасні конкурентні переваги 

практично повністю забезпечуються за рахунок 

переваг у технологіях виробництва, управління, 

організації просування товарів, успішний розви-

ток конкурентоспроможності економічної сис-

теми можливий за умов комплексного викорис-

тання теорій кластерного механізму та сучасних 

концепцій інноваційного розвитку.

Кластер визначається як індустріальний 

комплекс, сформований на базі територіаль-

ної концентрації мереж спеціалізованих поста-

чальників, основних виробників і споживачів, 

зв’язаних технологічним ланцюжком, що висту-

пає альтернативою секторальному підходу.

Відбиваючи динаміку відносних переваг, клас-

тери формуються, розширюються, заглиблюються, 

але можуть також згодом звужуватися, зачиняти-

ся, розпадатися. Подібна динамічність і гнучкість 

кластерів є ще однією перевагою порівняно з ін-

шими формами організації економічної системи.

Кластери можуть об’єднувати підприємства 

та установи як окремих регіонів, так і різних країн 

для підвищення ефективності їх діяльності, зрос-

тання продуктивності праці та якості продукції, 

стимулювання конкуренції та інновацій, залу-

чення інвестицій, сприяння формуванню нових 

підприємств, враховуючи їх вигідне географічне 

розташування. Можна визначити декілька харак-

терних рис успішної діяльності кластерів:

— взаємозв’язки між підприємствами, які роб-

лять учасників кластеру сильнішими порівняно з 

тими підприємствами, що працюють поодинці;

— кооперація та співпраця, які є стимулами 

до пошуку нових, більш досконалих методів робо-

ти, орієнтація на інновації, залучення внутрішніх 

і зовнішніх інвестицій;

— орієнтація на потреби ринку, які є голов-

ним фактором визначення загальної стратегії під-

приємств;

— забезпечення відповідності стратегії кож-

ного окремого виробництва загальній стратегії 

розвитку регіону;

— залучення наукової бази університетів регі-

ону до постійного пошуку інновацій та проведення 

спільної з підприємствами підготовки висококва-

ліфікованих спеціалістів, що відповідають нагаль-

ним потребам підприємств-учасників кластеру, за-

безпечує постійний приплив молодих талановитих 

фахівців із різних сфер, що з часом становлять ру-

шійну силу кожного з підприємств кластеру.

У результаті вивчення досвіду кластеризації в 

багатьох країнах світу український вчений С. І. Со-

коленко дійшов висновку, що кластерами слід вва-

жати локальну групу взаємозалежних компаній та 

асоційованих інститутів у цій галузі, які зв’язані 

спільними цілями і доповнюють одне одного [6].

Отже, за своєю сутністю кластер — це терито-

ріально-господарське взаємозумовлене поєд нання 

базових, суміжних, допоміжних і обслуговуючих 

підприємств. Внаслідок науковообґрунтованого 

підбору і поєднання підприємств, організацій та 

установ відповідно до природних і соціально-еко-

номічних умов регіону з його транспортним, еко-

номіко-географічним станом досягається певний 

економічний ефект.

Кластерний підхід дає підприємствам пере-

вагу над більш ізольованими конкурентами. Він 

дає доступ до більшої кількості постачальників 

та послуг підтримки, адаптованих до вимог спо-

живачів, до досвідченої та висококваліфікованої 

робочої сили і до невідворотної передачі знань та 

навичок, що відбувається на зустрічах і під час 

обговорення бізнесу.

Серед усіх переваг кластерного підходу най-

більш важливим є доступ до інновацій, знань, «ноу-

хау». В економіці на основі знань, яка визначається 

наукомісткими традиційними галузями та галузя-

ми, що виникають, компанії шукають свою основну 
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конкурентну перевагу в ідеях і талановитих кадрах, 

якої вимагає географічна близькість до кваліфікова-

них колег, найкращих постачальників, споживачів, 

що їх оцінять, висококваліфікованих людських ре-

сурсів, досліджень та інструментів розвитку, а також 

лідерів галузі. Спеціальні знання галузі та «ноу-хау» 

акумулюються і розповсюджуються через підпри-

ємницькі сфери та інноваційні компанії.

Кластерний підхід швидше дає компаніям ін-

формацію щодо переваг у технологіях і змін у ви-

годах покупців та споживачів. Невипадково, що 

він зменшує витрати на транзакції.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Таким чином, головним завданням регі-

ональної кластеризації є підвищення конкурен-

тоспроможності економіки певного регіону, що 

забезпечить високий рівень зайнятості, зростання 

стандарту рівня життя населення, випуск продукції 

як на вітчизняному, так і на зарубіжному ринках.

Подальші дослідження будуть проводитись у 

напрямі класифікації кластерів та їх впроваджен-

ня в економіку України.
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РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ 
ЯК ПРИКЛАД ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація. У статті наведено порівняння систем пенсійного забезпечення країн Східної Європи у процесі 

їх реформування. Зроблено висновки щодо подальшого реформування пенсійної системи Україні.

Ключові слова: пенсійна система, обов’язкове пенсійне страхування, пенсійний вік, трудовий стаж, 

пенсійний фонд.

Summary. The comparison of the systems of pension provision of the countries of Eastern Europe in the process of 

their reforming is in the article. The conclusions concerning further reforming of the pension system of Ukraine are made.

Key words: pension system, compulsary pension age, labour length, pension fund.

Постановка проблеми. Перспективи здій-

снення пенсійної реформи в Україні пов’язані із 

запровадженням другого рівня пенсійної системи 

та розвитком недержавного пенсійного забезпе-

чення. Останні тенденції, що спостерігаються в 

цій сфері в країнах Східної Європи, свідчать про 

ефективність функціонування нових пенсійних 

механізмів. Відтак, на сьогодні проблема транс-

формації механізмів пенсійного забезпечення на-

селення належить до одного з першочергових зав-

дань органів державної влади.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні 

аспекти реформування пенсійної системи Укра-

їни аналізували, зокрема, Н. Болотіна, М. Бой-

ко, С. Синчук, М. Боднарук, В. Бурак, І. Гуме-

нюк, С. Прилипко, Г. Чанишева, І. Ярошенко, 

Л. Князькова, А. Скоробагатько, Т. Кравчук, 

І. Оклей, Г. Нечай, Н. Горюк, Д. Полозенко, Е. Лі-

банова, В. Колбун, Л. Шангіна, В. Ульянов. Проте 

чимало аспектів цієї проблеми залишаються не-

вирішеними, а наявні пропозиції носять супереч-

ливий або дискусійний характер.

Мета статті — аналіз ключових проблем ре-

формування солідарної пенсійної системи в країнах 

Східної Європи як приклада для України, запро-

вадження накопичувальної системи, розвитку не-

державного пенсійного забезпечення в контексті 

сучасних соціально-економічних реформ в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 

початку перехідного періоду (1990–1994 роки) всі 

країни Східної Європи мали відреагувати на тиск, 

спричинений скороченням пенсійних внесків та 

зростанням чисельності пенсіонерів. У багатьох 

країнах проблема несплати пенсійних внесків ще 

більше загострила фінансові та політичні пробле-

ми. Ці економічні потрясіння були настільки гли-

бокими, що всім країнам довелося вносити зміни 

до нормативно-правової бази, на яку спиралася 

солідарна пенсійна система. Причому тягар дея-

ких змін покладався переважно на плечі пенсіо-

нерів і літніх працівників.

Загалом, чим кращим був економічний 

стан країни на початку перехідного періоду, тим 

захищенiшими від змін виявилися пенсіонери. 

Однак усі країни мусили модифікувати правила 

розрахунку та підвищення пенсій для стримуван-

ня зростання витрат, іншою важливою зміною 

стало підвищення пенсійного віку. Більшість кра-

їн розпочали поступове підвищення фактичного 

віку виходу на пенсію (рис. 1).

Рис. 1. Пенсійний вік чоловіків та жінок 

Східної Європи [1, с. 15]

З рис. 1 видно, що найбільший пенсійний вік 

для жінок в Естонії — 63 роки, найвищий пен-

сійний вік у чоловіків складає 65 років (Молдова, 

Словенія, Польща, Хорватія).

Деякі країни змогли вирішити проблему іс-

нування та фінансового забезпечення достроко-

вих (пільгових) пенсій. До проведення реформ 

такі пенсії майже в усіх країнах виплачувалися 

пільговим категоріям громадян за рахунок інших 

громадян. При проведенні багаторівневої пенсій-

ної системи фінансування почало здійснюватися 

за рахунок роботодавців через приватні пенсійні 

фонди третього рівня пенсійного забезпечення 

або за рахунок держави (окремо від фінансування 

звичайних пенсій, що виплачуються в солідарній 

системі). Деяким країнам вдалося використати 

початковий період проведення пенсійної рефор-

ми для внесення змін у формули нарахування 

пенсійних виплат. Інші почали руйнувати держав-

ну монополію солідарної системи, впроваджуючи 
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добровільне приватне пенсійне забезпечення, яке 

заохочувало громадян до відкладання коштів.

Країни також приймали рішення щодо пере-

ходу від однорiвневої солідарної пенсійної сис-

теми, яка ґрунтується на тому, що теперішнє по-

коління працюючих утримує своїми внесками 

теперішнє покоління пенсіонерів, до багаторів-

невої пенсійної системи. Розглядаючи можливі 

шляхи реформування пенсійних систем, східно-

європейські країни мали продумати взаємодію між 

пенсійним забезпеченням, фіскальною політикою 

держави та економічним розвитком, а також пе-

реглянути соціальні пріоритети. Отож, частина 

обов’язкових внесків із солідарної пенсійної сис-

теми була спрямована до приватних фінансових 

установ — пенсійних фондів, які відкривають для 

кожного працівника персональний рахунок облі-

ку внесків (система пенсійного забезпечення, яку 

часто називають «другим рівнем») та інвестують 

нагромаджені кошти задля отримання прибутку. 

Таким чином, остаточна пенсія особи складається 

з виплат «першого рівня» (з солідарної пенсійної 

системи) і виплат «другого рівня» (за рахунок на-

громаджених коштів у приватних пенсійних фон-

дах та отриманого інвестиційного доходу).

Кошти, заощаджені в нагромаджувальній 

пенсійній системі та розумно інвестовані у вироб-

ництво, можуть створити кращі умови для еконо-

мічного розвитку країни.

Другий рівень пенсійної системи вже запро-

ваджено в чотирьох країнах Центральної та Схід-

ної Європи. В Угорщині відповідне законодавство 

набуло чинності у 1998 році. Частина пенсійних 

внесків (шість відсотків фонду заробітної плати) 

від 2,1 мільйона працівників, котрі здебільшого 

мають вік до 40 років і складають половину чи-

сельності робочої сили, направляється в недер-

жавні пенсійні фонди та інвестується далі при-

ватними компаніями з управління пенсійними 

фондами. А ось охоплення нагромаджувальною 

пенсійною системою працівників, котрі тільки 

починають працювати, є обов’язковим.

Реформування пенсійних систем переважної 

більшості країн Східної Європи розпочалося ще 

на початку 90-х років минулого століття. Одним із 

прик ладів ефективного здійснення пенсійної ре-

форми може бути досвід Угорщини. Сьогодні в краї-

ні функціонує три рівні пенсійної системи. Перший 

рівень є обов’язковою державною (солідарною) 

пенсійною системою, яка охоплює всіх громадян 

країни. Вони сплачують обов’язкові пенсійні вне-

ски до державного фонду соціального забезпечен-

ня. У рамках другого рівня пенсійної системи Угор-

щини (функціонує із січня 1998 р.) діють приватні 

пенсійні фонди, а в рамках третього рівня (функціо-

нує з 1993 р.) — добровільні пенсійні фонди.

Цікавим для України може бути латвійський 

досвід здійснення пенсійної реформи, зокрема 

щодо запровадження обов’язкової накопичу-

вальної пенсійної системи. Сьогодні в Латвії діє 

три рівні пенсійної системи. Перший рівень є 

обов’язковою державною пенсійною системою, 

яка охоплює всіх громадян країни, що сплачують 

внески на соціальне страхування. Другий рівень 

(функціонує з липня 2001 р.) — це обов’язкова на-

копичувальна пенсійна система, яка надає мож-

ливість її учасникам створити додаткові накопи-

чення до державної пенсії першого рівня. Третім 

рівнем пенсійної системи Латвії є приватна до-

бровільна пенсійна система, яка надає можливість 

кожному учаснику добровільно здійснювати до-

даткові накопичення до своєї пенсії (функціонує 

з липня 1998 р.). Однією з особливостей другого 

рівня пенсійної системи Латвії є те, що з почат-

ку його функціонування накопиченими коштами 

громадян управляла виключно державна устано-

ва — Державна каса Латвії, яка дотримувалася 

консервативної стратегії інвестування.

Однією з особливостей польської моделі є 

те, що з початку запровадження обов’язкової 

накопичувальної пенсійної системи в її рамках 

почали функціонувати виключно приватні пен-

сійні фонди. У цілому у Польщі функціонують 

три рівні пенсійної системи. Перший рівень є 

обов’язковою державною пенсійною системою, 

яка охоплює всіх громадян країни. Вони сплачу-

ють обов’язкові пенсійні внески, які надходять до 

Управління соціального страхування, що має уря-

дові гарантії платоспроможності.

У рамках другого пенсійного рівня (функціонує 

з 1999 р.) діють приватні відкриті пенсійні фонди 

(ВПФ), до яких громадяни сплачують обов’язкові 

пенсійні внески. Фондами управляють польські і 

закордонні фінансові інститути, які спеціалізують-

ся на інвестиціях на ринку цінних паперів. Третій 

рівень пенсійної системи Польщі (функціонує з 

1999 р.) надає можливість кожному учаснику здій-

снювати добровільні пенсійні внески, які надходять 

на рахунки комерційних страхових установ.

У Чехії, на відміну від більшості країн Східної 

Європи, для яких характерна трирівнева пенсійна 

система, було запроваджено інший механізм здій-

снення пенсійної реформи. У цій країні була збе-

режена обов’язкова державна солідарна пенсійна 

система (перший рівень) і одночасно розпочався 

розвиток добровільних приватних пенсійних про-

грам (третій рівень). Як наслідок, сьогодні в Чехії 

функціонують лише два рівні пенсійної системи. 

При цьому відсутній другий рівень — обов’язкова 

накопичувальна пенсійна система. У рамках 

третього рівня пенсійної системи (функціонує 

з 1994 р.) діють добровільні недержавні пенсій-

ні фонди (НПФ). Чехія є єдиною європейською 

країною з досить високим рівнем охоплення на-

селення добровільним пенсійним забезпеченням. 

У цій країні більше половини працюючих грома-
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дян уже є учасниками пенсійних фондів. Чеський 

уряд стимулює розширення участі населення в 

системі добровільного пенсійного забезпечен-

ня як через зниження оподаткування пенсійних 

внесків, так і за допомогою введення системи 

державних субсидій. Зокрема, щомісяця держава 

переводить на накопичувальні рахунки учасників 

НПФ невеликі суми, обмежені певним лімітом.

У 2003 році в Естонії провели пенсійну ре-

форму. Тоді до солідарної пенсійної системи, 

яка забезпечує державну пенсію, додали систе-

му пенсійного страхування. Вона включала два 

рівні персональних пенсійних накопичень — 

обов’язковий і добровільний. Приєднання до 

другого рівня пенсійної системи є добровільним 

для осіб, які народилися до 1983 року. Але, при-

єднавшись до системи, не можна зробити крок 

назад. На сьогодні до другого рівня приєдналися 

близько 90 % працюючих громадян Естонії. В Ес-

тонії держава бере активну участь у формуванні 

особистих пенсійних накопичень. Людина відра-

ховує 2 % від своєї зарплати, а держава додає ще 

4 % за рахунок соціальних податків. Щоправда, у 

період кризи Естонія призупинила державні від-

рахування до другого рівня, щоб уникнути дефі-

циту бюджету. У кризові роки багато майбутніх 

пенсіонерів Естонії зіткнулися з інвестиційним 

доходом із пенсійних вкладів, що був нижчим за 

рівень інфляції, а то й інвестиційними збитками. 

Проте невисокий рівень обов’язкових відраху-

вань (усього 2 %) допомагає естонцям змиритися 

й спостерігати. Естонія поступово піднімає пен-

сійну планку для жінок: до 2016 року пенсійний 

вік стане однаковим для обох статей — 63 роки. 

Крім того, минулого року парламент Естонії ухва-

лив рішення щодо поступового підвищення пен-

сійного віку до 65 років до 2026 року.

Вибір багаторівневої системи відповідає еко-

номічним цілям держави. Створення обов’язкової 

системи, пенсійні кошти якої інвестуються у ви-

робництво, потенційно прискорює економічний 

розвиток країни завдяки ефективнішому розпо-

ділу коштів і, що менш очевидно, зростання в 

країні заощаджень та інвестицій. Запровадження 

нагромаджувального рівня також створює мож-

ливості для міжнародної диверсифікації ризиків 

втрати накопичень. Враховуючи, що певну країну 

чи навіть регіон може уразити системна економіч-

на криза, іноземні інвестиції можуть забезпечити 

такий самий або більший інвестиційний прибу-

ток з меншим ризиком. Хоча кореляція між при-

бутками на ринках капіталу високорозвинених 

країн підвищується, все ж існує можливість мати 

інвестиційний дохід і в країнах, що розвиваються.

Запровадження багаторівневих пенсійних 

систем посилює відчуття особистої відповідаль-

ності працівників за свій майбутній рівень добро-

буту після виходу на пенсію, оскільки у більшості 

випадків системи другого рівня покладають на 

працівників функцію вибору інвестиційного мене-

джера, який управлятиме інвестуванням їхніх пен-

сійних внесків у рамках фондованої схеми. Пра-

цівники, по-перше, самі вибирають той чи інший 

пенсійний фонд, а по-друге, впливають на рішен-

ня пенсійного фонду щодо укладення контракту з 

тим чи іншим інвестиційним менеджером.

Наслідки пенсійної реформи особливо важли-

ві для молодих працівників, адже вони можуть до-

зволити їм отримати постійні пенсії в майбутньо-

му, незважаючи на демографічні проблеми країни.

Звісно, Україна може обрати власний шлях 

пенсійної реформи, але варто оцінити і врахувати 

досвід інших країн.

Реформування національної пенсійної систе-

ми є надзвичайно складним завданням як з тех-

нічної, так і політичної точки зору. Немає жодної 

системи, яка задовольняє всіх і кожного. Вибір 

системи залежить від демографічного стану кра-

їні, її економічного розвитку і розвитку її фондо-

вих ринків, поточного стану пенсійної системи, 

історичного розвитку і світогляду. Відповідно, у 

різних частинах світу протягом останніх 20 років 

приймались різні рішення.

На сьогодні чисельність платників внесків 

обов’язкового пенсійного страхування становить 

15,2 мільйона осіб, а чисельність пенсіонерів — 

13,7 мільйона. Таким чином, на 10 працюючих 

українців припадає 9 пенсіонерів. За прогнозами 

аналітиків, якщо система залишиться без змін, до 

середини 2020-х років кількість пенсіонерів може 

перевищити кількість працюючих [2].

Прогноз демографічної ситуації та її вплив на 

пенсійну систему в Україні є невтішним: кількість 

платників внесків до 2050 року зменшиться на 

25 %, а одержувачів пенсій — зросте на 8 %. По-

становою Кабінету Міністрів України № 643 від 

09.06.2011 р. був затверджений бюджет Пенсійного 

фонду України на 2011 рік — план утворення та ви-

користання цільового страхового фонду, що фор-

мується за рахунок страхових внесків до солідарної 

системи та надходжень з інших джерел, визначе-

них Законом України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» [3].

До Пенсійного фонду України з усіх зако-

нодавчо визначених джерел фінансування за 

2011 рік надійшло 197 553,6 млн. грн. При цьо-

му власні надходження становили 139 055,6 млн. 

грн., що на 16,5 %, або 19 712,9 млн. грн. більше 

порівняно з 2010 роком. З Державного бюджету 

України на фінансування пенсійних програм про-

тягом року було виділено 58 317,2 млн. грн., що на 

5769,3 млн. грн. менше від фактичних обсягів 2010 

року. Із загального обсягу виділених асигнувань 

40 562,1 млн. грн. — дотація на виплату пенсій, 

надбавок та підвищень до пенсій, призначених за 

різними пенсійними програмами, 17 755,1 млн. 
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грн. — кошти на покриття дефіциту Пенсійного 

фонду України для виплати пенсій [4].

Пенсійний фонд України був забезпечений 

фінансовими ресурсами на виплату пенсій та 

грошової допомоги 13,7 млн. пенсіонерів. Сума 

видатків на пенсійні виплати у 2011 році сягнула 

210 714,4 млн. грн., що на 19241,7 млн. грн. більше 

порівняно з 2010 роком [5].

На збільшення видатків вплинули додаткові 

витрати, пов’язані із виконанням судових рішень 

за позовами одержувачів пенсійних виплат. У 

2011 році до судів подано 3,1 млн. позовів до ор-

ганів Пенсійного фонду України на загальну суму 

9,4 млрд. грн.; за судовими рішеннями протягом 

року було проведено виплат на суму 5,9 млрд. 

грн., що зумовило зростання дефіциту коштів 

Пенсійного фонду. З метою своєчасної та у по-

вному обсязі виплати пенсій, для покриття тим-

часових касових розривів, пов’язаних із виплатою 

пенсій, Пенсійному фонду України з єдиного каз-

начейського рахунку відповідно до норм діючого 

законодавства протягом року виділялися позики. 

Повернення наданих сум позик відбувалося після 

закінчення виплатного періоду в межах фінансо-

вих можливостей Пенсійного фонду України.

Загальна сума позик, наданих у 2011 році, 

становила 43,4 млрд. гривень. Протягом року на 

їх погашення було спрямовано 31 млрд. гривень. 

Залишок непогашених сум позик станом на 1 січ-

ня 2012 року становив 12,4 млрд. гривень. З ура-

хуванням вищезазначеного сума дефіциту коштів 

Пенсійного фонду у 2011 році сягнула 30,1 млрд. 

грн., з яких 17,7 млрд. грн. покривалися за раху-

нок коштів державного бюджету, передбачених на 

цю мету Законом України «Про Державний бю-

джет України на 2011 рік» [6].

Основними негативними чинниками пен-

сійного забезпечення в Україні є низький рівень 

офіційних зарплат, відсутність соціальної спра-

ведливості як щодо пенсій чоловіків та жінок 

(середній розмір пенсій у чоловіків 1327 грн., а у 

жінок — 872 грн.), так і пенсій, що призначаються 

за окремими законами, загрозливі демографічні 

тенденції, а також відсутність системних дій вла-

ди в плані проведення реформ у сфері соціального 

захисту населення [7, с. 77]

Саме тому необхідно нагально завершити 

пенсійну реформу, створивши ефективно діючу 

накопичувальну пенсійну систему, як обов’язкову, 

так і добровільну, в якій будуть працювати пенсій-

ні фонди, банки і страхові компанії.

Наразі ж соціологічні опитування свідчать, 

що абсолютна більшість населення незадоволе-

на існуючою пенсійною системою. Опитування 

показують, що більшість українців не вірять, що 

матимуть достатній дохід для фінансування своїх 

планів після виходу на пенсію. Вони також вважа-

ють, що забезпечення гідного життя після виходу 

на пенсію є спільним завданням уряду та кожного 

громадянина, хоча все одно більшість у майбут-

ньому хочуть покладатися на державну пенсію.

Суттєвою проблемою реформування пенсій-

ної системи є низька довіра населення до органі-

зацій, що надають фінансові послуги. Державним 

фінансовим установам довіряють більше, ніж при-

ватним, але навіть до них довіра є низькою. Фінан-

сова установа, яка користується найбільшою до-

вірою, — це Пенсійних фонд України, на другому 

місці — державні банки. Приватним банкам дові-

ряють близько 15 % громадян України, далі йдуть 

страхові компанії (11 %) та інвестиційні фонди 

(6 %). Недержавним пенсійним фондам поки що 

довіряють лише 5 % респондентів [8, с. 85]. Спро-

би реформувати пенсійну систему України не при-

носять бажаного результату і досить негативно 

сприймаються у суспільстві. Останні кроки рефор-

мування пенсійної системи у 2011 році були на-

правлені на збільшення пенсійного віку для жінок 

та підвищення мінімального трудового стажу. З ме-

тою реформування пенсійної системи України За-

коном «Про заходи щодо законодавчого забезпе-

чення реформування пенсійної системи» № 3668 

від 8 липня 2011 р. внесено зміни до законодавчих 

актів щодо пенсійного забезпечення. Ці зміни на-

бирали чинності з 01.10.2011 р., крім норми щодо 

показника середньої заробітної плати (доходу) у 

середньому на одну застраховану особу в цілому по 

Україні, з якої сплачено страхові внески, що наби-

рає чинності з 01.01.2012 р. [9]. Відповідно до ст. 26 

Закону про пенсійне страхування (з урахуванням 

внесених змін) особи мають право на призначен-

ня пенсії за віком після досягнення 60 років та за 

наявності страхового стажу не менше ніж 15 років.

Отже, встановлено єдиний пенсійний вік для 

жінок і чоловіків — 60 років. Крім цього, якщо рані-

ше для призначення пенсії за віком достатньо було 

5 років страхового стажу, то для осіб, пенсії за віком 

яким призначатимуться після 1 жовтня 2011 р., по-

трібно мати страховий стаж не менше ніж 15 років.

Право на пенсію за віком до досягнення 60 

років мають жінки до 1961 р. народження. Зако-

ном також передбачено, що до 1 січня 2015 р. пра-

во дострокового виходу на пенсію за віком мають 

жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності 

страхового стажу не менше ніж 30 років і за умови 

звільнення з роботи. У цьому разі розмір їх пенсії 

обчислюється з урахуванням зменшення на 0,5 % 

за кожен повний чи неповний місяць достроково-

го виходу на пенсію.

Пенсійний вік буде підвищено з 60 до 62 ро-

ків поетапно (починаючи з січня 2013 р.) лише чо-

ловікам, які претендуватимуть на пенсії як держ-

службовці, науковці або посадові особи місцевого 

самоврядування тощо.

Висновки та пропозиції. Внаслідок невідворот-

них тенденцій щодо постаріння населення в Украї-
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ні, як і в деяких країнах Європи, триватиме подаль-

ше зростання чисельності пенсіонерів відносно до 

працюючих. У зв’язку з цим рано чи пізно постане 

питання щодо фінансової спроможності пенсійної 

системи. Щоб збалансувати надходження і видатки 

Пенсійного фонду, доведеться приймати непопу-

лярні рішення: або підвищувати тарифи внесків, або 

зменшувати розмір пенсій. Очевидно, що і перше, і 

друге рішення буде неприйнятним, бо вони не дадуть 

позитивних наслідків. У разі підвищення розмірів 

тарифів внесків зросте кількість осіб, які ухиляють-

ся від їх сплати, посилиться тіньовий сектор еконо-

міки. У разі зменшення розміру пенсій країну очікує 

поширення бідності серед людей літнього віку, по-

дальше зубожіння населення та зростання соціальної 

напруги в суспільстві через негативну перспективу 

щодо впевненості людей у завтрашньому майбут-

ньому. Отже, альтернативи реформам немає. Всі, хто 

серйозно замислюється про майбутнє України, не 

можуть ігнорувати наявні нині можливості щодо ре-

формування пенсійної системи, так само, як і небез-

пеку, пов’язану з відсутністю реформ. Проведення 

реформи відповідає не лише велінням часу, а й інте-

ресам українського народу.
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ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 
ФІНАНСОВОЇ ДОСТАТНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ

Анотація. У статті розглянуто структуру джерел фінансових ресурсів місцевих органів влади. Дослі-

джено проблеми невідповідності фінансового забезпечення різних рівнів влади наданим їм повноваженням. 

Проаналізовано самостійність місцевих органів влади у прийнятті рішень щодо податків і зборів, які справ-

ляються на їхній території, та розпорядження фінансовими ресурсами відповідних місцевих бюджетів. Роз-

глянуто зарубіжний досвід у формуванні ресурсів місцевих бюджетів.

Ключові слова: доходи і видатки місцевих бюджетів, міжбюджетні трансферти, податки, податкова 

автономія, фіскальна децентралізація.

Summary. The structure of financial resources sources of local authorities is considered in the article. The problems 

of disparity of the financial providing of different levels of government and the plenary powers given them are investi-

gated. Independence of local authorities in making decision in relation to taxes and collections which are produced on 

their territory and ordering of financial resources of the proper local budgets is analysed. Foreign experience in forming 

of local budgets resources is considered.

Key words: revenues and expenditures of local budgets, intergovernmental transfers, taxes, tax autonomy, fiscal 

decentralization.

Постановка проблеми. Центральні та місце-

ві органи влади мають доступ до різноманітних 

фінансових ресурсів. Розпорядження цими ре-

сурсами здійснюється залежно від сформованої 
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моделі повноважень різних рівнів влади. Вста-

новлений рівень фінансової автономії впливає 

на поведінку місцевих органів влади і визначає 

результати їх діяльності відповідно до ефектив-

ності поширеного відтворення, якості надання 

суспільних послуг, соціально-економічного роз-

витку регіонів та держави загалом.

Оскільки ключовими проблемами взаємо-

відносин центральної і місцевої влади з приводу 

управління державою на різних територіальних 

рівнях є розподіл повноважень та їх забезпечення 

фінансовими ресурсами, то доцільним стає вияв-

лення впливу децентралізації (зокрема фіскаль-

ної) на ефективність управління та економічний 

розвиток держави і регіонів [1, с. 27–28].

Останніми десятиліттями процеси передачі 

фінансових повноважень та відповідальності від 

центрального рівня управління до регіональних 

і місцевих органів влади супроводжували перехід 

до ринкової економіки більшості країн, що роз-

виваються. В Україні також відбуваються процеси 

децентралізації влади, що зумовлює необхідність 

наукового обґрунтування механізму розподілу 

владних повноважень [2, с. 43].

Основною проблемою бюджетних систем є 

те, що з передачею від центральних органів влади 

місцевим додаткових бюджетних повноважень не 

завжди відбувається надання додаткових джерел 

фінансових ресурсів. Це зумовлює недостатнє фі-

нансування необхідних видатків на регіональному 

та місцевому рівнях, що, у свою чергу, породжує по-

требу отримання додаткових трансфертів із вище-

стоящих бюджетів або залучення додаткових позик. 

Основним завданням місцевих органів влади за та-

ких умов стає зміцнення власної дохідної бази. Тому 

вивчення практичного зарубіжного досвіду з цього 

питання та можливостей його впровадження у ві-

тчизняну практику є актуальним у теперішній час.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зі 

спробою теоретично і методологічно обґрунту-

вати доцільність надання самостійності органам 

місцевого самоврядування у формуванні і ви-

користанні фінансових ресурсів виникло багато 

підходів вітчизняних науковців, а саме: З. С. Вар-

налія, І. М. Ваховича, В. І. Кравченка, Н. І. Доліш-

нього, І. О. Луніної, А. В. Дем’янюка, С. В. Слу-

хая, І. Г. Ткачук, О. С. Дроздовської та інших.

Мета статті — розглянути можливі моделі 

розподілу повноважень між рівнями влади щодо 

управління економічним розвитком регіонів та 

забезпечення їх відповідними фінансовими ре-

сурсами, визначити, яка модель буде найбільш 

ефективною для вітчизняної економіки та які 

фактори зумовлюють цей вибір.

Виклад основного матеріалу. Місцеве само-

врядування забезпечує інтереси територіальних 

громад, тому виважена регіональна політика, ра-

ціональний розподіл повноважень між централь-

ними та регіональними органами державної вла-

ди і місцевого самоврядування є визначальним в 

державному устрої країни.

Складовою державного регулювання еконо-

міки регіону, яка забезпечує ефективність вико-

ристання усіх інших важелів регулятивного впли-

ву, є фінансове регулювання, яке здійснюється за 

допомогою бюджетного і податкового механізмів 

управління і передбачає стимулювання надхо-

джень фінансових ресурсів, приватних інвестицій 

до найдинамічніших секторів регіональної еконо-

міки, що спроможні наповнити місцевий бюджет 

та прискорити його розвиток [3, с. 184–185].

Для аналізу самостійності органів місцевої 

влади у здійсненні фінансової політики і застосу-

ванні фінансових важелів доцільно ввести понят-

тя фіскальної децентралізації.

Під фіскальною децентралізацією розуміють 

процес розподілу функцій, фінансових ресурсів і 

відповідальності за їх використання між централь-

ним і локальним рівнями управління, що дає змогу 

субнаціональним органам управління отримувати 

автономію щодо фінансування і забезпечення на-

селення суспільними благами [2, с. 44–45].

Для оцінки фіскальної децентралізації засто-

совується один з найбільш популярних методів, 

який розроблений Міжнародним валютним фон-

дом і полягає в розрахунку частки адміністратив-

но-територіальних доходів та витрат у загально-

му бюджеті країни. Цей метод розрахунку частки 

субнаціональних витрат або доходів від загально-

го обсягу бюджетних коштів є основним спосо-

бом аналізу рівня децентралізації, що використо-

вується в більшості досліджень [4].

Як видно з рис. 1, частка місцевих бюджетів ко-

ливалася в межах 21,7–26,5 % від загального обсягу 

зведеного бюджету і в за даними 2011 року склала 

найменшу питому вагу — 21,7 %, що свідчить про 

зменшення рівня фіскальної децентралізації.

Аналізуючи частку видатків місцевих бюдже-

тів у загальному обсязі видатків зведеного бюдже-

ту (рис. 2), можна спостерігати суттєве її збіль-

шення у 2011 році, а саме на 6,2 %.

Рис. 1. Частка доходів Державного і місцевих 

бюджетів у зведеному бюджеті за 2006–2011 роки 

(складено автором на основі джерела [5, с. 34])
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Тенденція до збільшення повноважень місце-

вих органів влади здійснювати видатки є проти-

лежною до динаміки зменшення частки доходів 

місцевих бюджетів у загальних бюджетних ви-

датках держави. Це свідчить про зростання за-

лежності місцевих органів влади від трансфертів 

з Державного бюджету.

Як видно з рис. 3, частка власних доходів 

місцевих бюджетів з 2007 року щорічно зменшу-

валася: якщо у 2007 році вона складала 56,6 %, то 

у 2011 році — лише 47,7 %. Очевидно, що така ди-

наміка свідчить про те, що значна частина фінан-

сових ресурсів централізовано перерозподіляєть-

ся через Державний бюджет, а не безпосередньо 

надходить до місцевих бюджетів.

У Державному бюджеті України можуть пе-

редбачатися такі міжбюджетні трансферти місце-

вим бюджетам:

1) дотація вирівнювання бюджету Автономної 

Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам 

міст Києва та Севастополя, районним бюджетам 

та бюджетам міст республіканського, Автономної 

Республіки Крим та міст обласного значення;

2) субвенція на здійснення програм соціаль-

ного захисту;

3) субвенція на компенсацію втрат доходів 

бюджетів місцевого самоврядування на виконан-

ня власних повноважень внаслідок надання пільг, 

встановлених державою;

4) субвенція на виконання інвестиційних 

проектів;

5) інші субвенції [7].

Структура міжбюджетних трансфертів, нада-

них органам місцевої влади (рис. 4), показує, що 

найбільшу частку в загальному обсязі трансфертів 

місцевим бюджетам склала дотація вирівнювання 

(46 %). Субвенції з Державного бюджету в 2011 

році складали 49,3 %, у тому числі 38 % — субвен-

ції з соціального забезпечення.

Рис. 2. Частка видатків Державного і місцевих 

бюджетів у зведеному бюджеті за 2006–2011 роки 

(складено автором на основі джерела [5, с. 55])

Рис. 3. Структура доходів місцевих бюджетів 

(з урахуванням міжбюджетних трансфертів) 

(складено автором на основі джерела [6, с. 34, 83])

Для аналізу самостійності місцевих органів 

влади у здійсненні фінансової політики і вико-

ристанні фінансових важелів впливу на розви-

ток економіки регіонів дуже важливо розглянути 

структуру трансфертів, що надаються місцевим 

бюджетам з Державного бюджету, з погляду сво-

боди розпорядження ними.

Міжбюджетні трансферти є одним з основ-

них засобів регулювання бюджетних дисбалан-

сів, які полягають у передачі місцевим бюджетам 

кош тів з бюджету вищого управління за умови не-

достатності місцевих доходів [6, с. 200].

Рис. 4. Структура трансфертів, що передаються 

з Державного бюджету до місцевих бюджетів, 

за 2011 рік [6, с. 85]

Субвенція на соціальний захист, інші субвен-

ції та інші дотації є цільовими, тобто вони нада-

ються на фінансування конкретних визначених 

видатків. Їх розмір визначається на основі форму-

ли, яка містить такі показники, як нормативи бю-

джетної забезпеченості, корегуючі коефіцієнти, 

кількість суб’єктів-одержувачів послуг, що фінан-

суються за рахунок бюджету. Місцеві органи вла-

ди не можуть впливати на зазначені показники. У 

вільному розпорядженні місцевих органів влади 

залишається тільки дотація вирівнювання.

Аналізуючи структуру доходів місцевих бю-

джетів (рис. 5), можна стверджувати про зростан-

ня частки податкових надходжень з 77,6 % від за-

гального обсягу надходжень місцевих бюджетів у 

2006 році до 84,5 % у 2011 році.

Традиційно основну частину в надходженнях 

до місцевого бюджету складає податок на доходи 

фізичних осіб, частка якого в період з 2006 по 2010 

рік зростала і в 2010 році склала 63,4 %, у 2011 році 
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відбулося незначне її зменшення до 62,5 %. Дру-

ге місце за часткою в доходах місцевих бюджетів 

складає плата за землю, а саме 12,4 % в 2011 році. 

Місцеві податки і збори в 2011 році склали най-

більшу частку за досліджуваний нами період — 

2,9 %. Попри зростання частки майже в 3 рази їх 

питома вага залишається досить мізерною.

Переважаюча частка податкових надходжень 

в доходах місцевих бюджетів зумовлює потребу в 

детальнішому розгляді податків як фінансових ва-

желів, які є в розпорядженні місцевих органів вла-

ди. Різні аспекти свободи різних рівнів влади при-

ймати рішення щодо податків, що справляються 

на їхній території, характеризує термін «податко-

ва автономія». Він характеризує різні можливості 

місцевих органів влади, такі як: запроваджувати 

чи скасовувати податки, встановлювати ставки 

податків, визначати базу оподаткування чи нада-

вати податкові пільги. У багатьох країнах податки 

встановлюються не на одному визначеному рівні 

влади, а ця компетенція поділена між централь-

ною та місцевими органами влади.

Чинники, що впливають на обсяг податкових 

надходжень та податкову автономію, можуть бути 

політичними, фіскальними та економічними.

Найпершим і, можливо, найважливішим 

чинником є політичні реформи, які полягають 

у передачі закріплених податків до іншого рівня 

влади чи заміні податків, що надходили до місце-

вих бюджетів міжбюджетними трансфертами.

Другим чинником є фіскальні причини, такі 

як зміни в податкових ставках чи базах, що може 

змінити відношення податкових надходжень до 

різних рівнів бюджету. Наприклад, у багатьох 

країнах ставки і база оподаткування місцевих 

податків на власність залишаються незмінними 

протягом тривалого періоду часу, в той час як за-

гальнодержавні прибуткові податки чи податки 

на споживання, які здебільшого надходять у дер-

жавний бюджет регулярно, змінюються відповід-

но до економічної ситуації.

Третім чинником є економічний, який поля-

гає в тому, що різні податки реагують по-різному 

на економічні цикли чи структурні зміни і це 

може вплинути на податкові надходження на різ-

них рівнях влади. Так, наприклад, податок на до-

ходи громадян реагує на зміни повільніше, ніж 

податок на прибуток [9, с. 19].

Залежно від співвідношення джерел форму-

вання фінансових ресурсів органів місцевого са-

моврядування можна виділити такі групи країн:

1) мала частка місцевих податків і зборів, ви-

сока частка розподільчих податків і середня част-

ка трансфертів. До цієї групи належать Німеччи-

на, Мексика, Австрія,Чехія, Туреччина;

2) мала частка місцевих податків і зборів, 

мала частка надходжень від регулюючих податків 

і зборів та висока частка трансфертів. Країни з та-

ким співвідношенням джерел фінансових ресур-

сів — це Люксембург, Південна Корея, Угорщина, 

Великобританія, Нідерланди, Греція. До цієї ж 

групи можна віднести й Україну;

3) середня частка місцевих податків і зборів, 

середня частка розподільчих податків і зборів, се-

Рис. 5. Структура доходів місцевих бюджетів за 2006–2011 рр. [5, с. 70]
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редня частка міжбюджетних трансфертів. Цю гру-

пу складають Австралія, Іспанія, Бельгія;

4) велика частка місцевих податків і зборів, 

відсутність або незначна частка розподільчих 

податків та середня частка трансфертів. Такими 

пропорціями у формуванні місцевих бюджетів ха-

рактеризуються Швеція, Швейцарія, Фінляндія, 

США, Норвегія та Франція.

Кожна група передбачає принципово іншу 

побудову місцевих фінансів.

Більшість науковців схильні до думки, що 

оптимальним буде формування місцевих дохо-

дів із місцевих податків і зборів, а міжбюджетні 

трансферти повинні відігравати допоміжну роль в 

коректуванні нерівномірності розподілу ресурсів 

між регіонами. Проте, як бачимо, не всі високо-

розвинуті країни використовують таку модель по-

будови місцевих фінансів.

Можна виділити такі причини, через які краї-

ни відрізняються за структурою надходжень міс-

цевих бюджетів:

1. Органи місцевого самоврядування мають 

різні повноваження в наданні суспільних благ. 

Наприклад, в більшості країн охорона здоров’я 

фінансується за кошти центрального бюджету. 

Проте, наприклад, у Фінляндії, за рахунок фінан-

сових ресурсів органів місцевого самоврядування 

надаються послуги із соціального забезпечення, 

охорони здоров’я, освітні та послуги у сфері куль-

ти. Багато послуг надаються спільно з іншими ор-

ганами місцевого самоврядування.

2. Бюджети органів місцевої влади з високою 

часткою місцевих податків і зборів потребують 

більших вирівнюючих трансфертів. Можна виді-

лити дві причини, чому в країнах із регіональним 

дисбалансом місцеві бюджети потребуватимуть 

більшого обсягу вирівнюючих трансфертів за ви-

сокої частки доходів від місцевих податків і зборів.

По-перше, населення країни прагне націо-

нальної рівності в наданні та отриманні суспіль-

них послуг, проте цього неможливо досягти через 

таку побудову інституційної структури в державі, 

яка втілює принцип децентралізації надання цих 

послуг. Такі країни можуть спробувати виправити 

дисбаланси в регіональному розвитку шляхом на-

дання дотації вирівнювання.

По-друге, місцева автономія може призвести 

до нераціонального використання ресурсів орга-

нами місцевого самоврядування.

Вирівнюючі трансферти можуть мати багато 

форм. Вони можуть надаватися у виді окремих 

грантів, як в Іспанії, виступати частиною роз-

подільчих податків (регулюючих податків), як 

у Німеччині, чи бути відображені у формулі, що 

використовується для визначення обсягу фінан-

сування конкретних витрат.

3. Різні зовнішні чинники та підходи до реагу-

вання на них, наприклад, податкова конкуренція.

4. Різні історичні передумови. Наприклад, 

Швеція запровадила перелік вирівнюючих гран-

тів ще в 1917 році, Фінляндія використовувала 

систему вирівнюючих міжбюджетних трансфертів 

ще в 1891 році, а Данія мала цільові гранти більше 

століття тому. Тому цим країнам притаманна сис-

тема, що поєднує велику частку місцевих подат-

ків та вирівнюючих трансфертів. Давні традиції 

також відіграли значну роль в іспанській системі 

міжбюджетних трансфертів. Наприклад, в Іспа-

нії багато сотень років тому існувала традиція, 

за якою місцева влада зі всіх збираних доходів на 

своїй території направляла частину у вищестоящу 

інстанцію. У сучасних умовах цей процес нагадує 

справляння регулюючих податків.

5. Різні політичні устрої країн. Використання 

децентралізованої податкової та бюджетної полі-

тики можна використовувати як політичний засіб 

для зменшення конфліктів у різних регіональних 

утвореннях, щоб зберегти цілісність країни. На-

приклад, Італія має 5 специфічних регіонів (три з 

них із лінгвістичними відмінностями і два — з гео-

графічними — острови), органи влади яких мають 

автономні податкові та видаткові повноваження.

Інша політична причина, що може впливати на 

співвідношення міжбюджетних трансфертів, місце-

вих податків і зборів та надходжень від регулюючих 

податків, — це норми Конституції, які важко зміни-

ти. У Конституції Німеччини зазначено, що землі, 

адміністративні утворення цієї країни, самостійно 

можуть приймати рішення щодо податкового за-

конодавства, яке регулює податкові надходження, 

що формують їхні власні фінансові ресурси. Напри-

клад, у Швейцарії діють конституційні обмеження 

органів центральної влади приймати рішення щодо 

податків. Конституційні зміни у Швейцарії мають 

бути затверджені більшістю населення Швейцарії і 

більшістю в кожному кантоні [10].

Висновки. У процесі розгляду податків як ва-

желів впливу на фінансове забезпечення розвит-

ку територій органами місцевого самоврядування 

варто погодитися з С. Герчаківським, що воно має 

ґрунтуватися на таких базових принципах:

1) зміцнення фінансової незалежності тери-

торіальних одиниць і підвищення зацікавленості 

органів місцевого самоврядування в адміністру-

ванні податків;

2) використання податкового інструментарію 

на основі максимального врахування податкового 

потенціалу території;

3) вирівнювання рівнів соціально-економіч-

ного розвитку територій;

4) досягнення справедливості як щодо подат-

кового навантаження територій, так і в наданні 

податкових стимулів;

5) довгостроковість, незмінність та передба-

чуваність використання податкових інструментів 

[8, с. 42].
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Отже, досягнути високого рівня розвитку 

економіки країни та її регіонів можна за будь-

якої моделі співвідношення джерел формування 

фінансових ресурсів. Головним завданням є те, 

щоб обсяг наданих повноважень місцевих орга-

нів влади щодо здійснення видатків відповідав 

обсягу надходжень відповідних місцевих бюдже-

тів. Реалізуючи принцип фіскальної децентралі-

зації у здійсненні видатків місцевими органами 

влади, неодмінно слід забезпечувати відповідний 

рівень децентралізації доходів, чого в нашій кра-

їні не спостерігається.
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УДК 338.5 І. В. П’ятак

ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ 
НА СТАНОВЛЕННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація. У статті розглядаються концепція формування ціни (у розумінні побудови формули ціни) 

та фактори, що мають безпосередній вплив на становлення цінової політики, а також форми державного 

регулювання ціноутворення.

Ключові слова: ціна, ціноутворення, фактори, формула ціни, попит, продукція.

Summary. This article examines the concept of price formation (in the sense of constructing the pricing formula) and 

the factors that have a direct influence on the formation of the pricing policies and shape of government regulation of pricing.

Key words: price, pricing, factors, formula of price, demand, production.

Постановка проблеми. Методологія ціноутво-

рення, яку застосовують у нашій науці й практиці, 

має багато несхожих рис із методологією розви-

нутих капіталістичних країн.

Крім того, наші основні формули визначення 

цін, що становлять домінуючий принцип ціноутво-

рення, непридатні для застосування в умовах рин-

кових відносин. Проте, оскільки ринок базується 
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на загальних економічних законах, що притаманні 

різним соціально-економічним формаціям, доціль-

но детальніше вивчати систему ціноутворення роз-

винутих країн та фактори, що впливають на форму-

вання цінової політики. Сучасні форми державного 

регулювання та суспільного контролю формування 

цін у період ринкової економіки потребують постій-

ного удосконалення та дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-

блеми ціноутворення на світовому ринку займа-

ють чільне місце в дослідженнях як зарубіжних, 

так і вітчизняних вчених і практиків. Розкрит-

тя актуальності цієї теми можна простежити у 

роботах таких відомих авторів, як І. В. Багро-

ва, В. Є. Власюк, О. О. Гетьман, Ю. Н. Грачев, 

А. О. Длігач, О. А. Кириченко, Л. Ш. Лозовський, 

В. А. Новиков, Ю. А. Райзберг, Н. І. Редіна, 

Ф. Сандерс, Є. Б. Стародубцева, Е. А. Уткін.

Метою статті є концепція формування цін 

у період ринкової економіки та систематизація 

факторів впливу на становлення та формування 

цінової політики у тісному взаємозв’язку щодо 

зовнішнього і внутрішнього ринків. 

Виклад основного матеріалу. Ціна є економіч-

ною категорією, що означає суму грошей, за яку 

продавець хоче продати, а покупець готовий ку-

пити товар. Ціна певної кількості товарів стано-

вить його вартість, звідси ціна — грошова вартість 

товару. Коли одиницю якогось товару обмінюють 

на певну кількість іншого товару, то це останнє 

стає товарною ціною певного товару.

Одна з основних проблем у процесі розробки 

стратегії ціноутворення — це необхідність узго-

дження як інтересів зовнішніх — «продавець-спо-

живач, виробник-продавець, виробники-конку-

ренти, продавці-конкуренти», так і внутрішніх. 

Найчастіше суперечності виникають між фінан-

совими, виробничими і маркетинговими служ-

бами вже в компанії. Під час встановлення цін 

головною метою для фінансових служб може ста-

ти підвищення прибутковості, тоді як для марке-

тингових — збільшення ринкової частки. Досягти 

таких цілей одночасно практично неможливо, і 

тут вже виникає необхідність компромісу, де аль-

тернативою стає підвищення довгострокової рен-

табельності. Зрозуміло, що тільки спільна участь 

фахівців із фінансів і маркетингу в розробці стра-

тегії ціноутворення дозволить забезпечити успіх у 

досягненні такої мети [1].

Ф. Сандерс дав таке визначення: «Ціною на-

зивається сума грошей, яку люди платять в обмін 

на одиницю окремого товару або послуги». Слід 

зазначити, що це визначення підходить лише для 

ситуації обміну виключно на гроші. Проте існу-

ють ще й бартерні форми обміну.

У «Сучасному економічному словнику» 

Б. А. Райз берга, Л. Ш. Лозовського, Є. Б. Старо-

дубцевої ціна визначається як фундаментальна 

економічна категорія, що означає кількість гро-

шей, за яку продавець згоден продати, а покупець 

готовий купити одиницю товару. Ціна певної кіль-

кості товару становить його вартість, тому й право-

мірно говорити про ціну як вартість одиниці товару 

в грошовому вираженні. Тоді, коли одиниця даного 

товару обмінюється на певну кількість іншого то-

вару, кількість стає товарною ціною даного товару.

В. А. Новиков дає таке визначення: «Ціна — 

грошовий вираз вартості товару. На ринку чистої 

конкуренції дорівнює граничному доходу» [2].

Ціноутворення — це процес утворення, фор-

мування цін на товари і послуги, що характерізуєть-

ся перш за все методами і способами встановлення 

цін у цілому, відносно всіх товарів. Розрізняють дві 

основні системи ціноутворення: ринкове ціноут-

ворення на основі взаємодії попиту та пропозиції і 

централізоване державне ціноутворення на основі 

призначення цін державними органами [3].

Формування базової ціни товару є проце-

сом, невід’ємним від розробки товарно-ринкової 

стратегії. Досить часто ціна є одним із критеріїв 

позиціонування. Успішне ціноутворення є не кін-

цевим результатом, а безупинним процесом. Та-

кий процес включає збір даних, аналіз, прийняття 

оптимальних стратегічних рішень на основі цього 

аналізу, розрахунок базової ціни та корегування 

ціни в рамках стимулювання збуту (встановлення 

остаточної ціни, знижок тощо). Досить часто стра-

тегії ціноутворення виявляються невдалими, тому 

що вони базуються на інтуїтивних висновках, а не 

на ринковому та внутрішньому аналізі. Маркето-

логи, що ігнорують витрати, приймають рішення 

щодо ціноутворення, які максимізують частку на 

ринку, а не рентабельність. Фінансові менеджери, 

які не знайомі з уподобаннями покупців і моти-

вацією здійснення закупівель, приймають такі 

рішення з ціноутворення, що не дають можли-

вості розподілити постійні витрати. Маркетологи 

і фінансові менеджери, які не зібрали достатньо 

інформації щодо можливостей конкурентів, при-

ймають такі короткострокові рішення, що діють 

доти, доки конкуренти не відреагують на них не-

передбаченими діями. Ефективні рішення в ціно-

утворенні вимагають даних за всіма трьома фак-

торами: витрати, покупці і конкуренти. Такі дані 

визначають успіх стратегії ціноутворення [4].

Полiтика цiн — це одна з центральних про-

блем діяльності фірм, і оскільки вона має реагува-

ти на всю різноманітність проявів життя, що від-

буваються на ринку, то може мати різні цілі.

Приклад 1. Із багатьох міркувань фірма може 

прийняти будь-яке з таких рішень:

1. Ніколи не зменшувати ціни на будь-які 

компоненти продукції, котрі випускають, до рівня, 

нижчого за загальну суму витрат на їх виробництво.

2. Постійно прагнути до забезпечення цін, 

нижчих від рівня цін конкурентів.
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3. Дотримуватися ринкових цін, тобто цін 

конкурентів.

4. Встановлювати ціни вищі, ніж у конкурен-

тів, з метою збереження «престижної» ціни.

5. Намагатися збільшити обсяг продукції 

способом зниження цін і не реагувати на політику 

конкурентів.

6. Встановлювати ціни на рівні цін певного 

конкурента.

7. Встановлювати такий рівень цін, який за-

безпечив би визначений процент доходу від суми 

капіталовкладень.

8. Встановлювати ціни так, щоб захистити 

промисловість від їх зниження, а останнє розгля-

дати як елемент торговельної політики.

9. Використовувати ціни для захисту ринку 

від проникнення на нього конкурентів.

10. Використовувати ціни для максимального 

збільшення маси прибутку від всієї групи товарів і 

послуг, які пропонує фірма, а не від кожного това-

ру чи послуг окремо [5].

Приклад 2. Обстежено 12 великих корпора-

цій, цінова політика яких має на меті:

1) досягнення наміченого прибутку від капіталу;

2) досягнення стабільності цін і прибутку;

3) забезпечення стабільності чи поліпшення 

стану ринку;

4) забезпечення перемоги у конкурентній бо-

ротьбі або досягнення рівня конкурентів;

5) забезпечення стабильності номенклатури 

товарів, які випускають.

При цьому виходять із таких міркувань, що 

визначають політику цін:

— прагнення фірми продати товари спожива-

чам за помірними цінами;

— прагнення фірми звільнитися від звинува-

чень щодо монополізації;

— зацікавленість фірми у збільшенні своєї 

частки на ринку, темпів свого зростання, навіть 

якщо це зменшує їі безпосередній прибуток;

— стурбованість фірми з приводу того, що 

внаслідок спроби максимального збільшення при-

бутків вона протиставить себе суспільній думці;

— зацікавленість фірми не в максимальному, 

а в стабільному прибутку;

— єдине прагнення фірми — запобігти на да-

ному етапі банкрутству;

— особлива зацікавленість фірми у ліквідації 

конфліктів зі своїми працівниками;

— велика зацікавленість фірми у підвищенні 

престижу, а не в збільшенні прибутків [6].

Ще один аналогічний приклад:

У процесі обстеження 146 фірм особи, які 

відповідали на запитання, називали близько 40 

факторів, що впливають на встановлення ціни на 

нові товари. Ці фактори були об’єднані у п’ять за-

гальних категорій:

1) міркування щодо прибутку і витрат;

2) міркування щодо конкуренції;

3) характеристики товару;

4) очікування стосовно ринку чи збуту;

5) інші фактори.

При цьому кожна мета повинна враховувати 

низку конкретних умов. Встановлення високих цін 

для «зняття вершків» має враховувати такі умови:

1. Попит нееластичний, оскільки клієнти 

мало поінформовані щодо товару, а надійних то-

варів-конкурентів незначна кількість.

2. Ринок можна роздробити на сектори, що 

відрізняються за ціновою еластичністю попиту, — 

висока початкова ціна «знімає вершки» з ринку, 

який порівняно стійкий до ціни, а подальші ці-

нові зменшення успішно відкривають доступ до 

еластичніших секторів ринку.

3. Доки мало відомо про характер витрат і ці-

нову еластичність попиту, ціни доцільно завищу-

вати, адже потім їх можна зменшити, тоді як під-

вищити — значно складніше.

4. Високі ціни забезпечують швидке відшко-

дування витрат на освоєння нової продукції, що 

нині є важливим для фірми фактором.

Умови для встановлення низьких цін «про-

риву» такі:

1. Висока еластичність попиту за ціною для 

товару.

2. Можливість значної економії на витратах 

виробництва внаслідок великих масштабів ви-

робництва.

3. Відсутність адекватного контингенту по-

купців на ринку, який погодився б із високою ці-

ною, тобто «еліти» споживачів.

4. Потужна загроза потенційної конкуренції.

Одним із завдань управління ціновою політи-

кою підприємства є визначення всіх факторів, що 

впливають на рівень цін, і виявлення тих із них, 

що сьогодні недооцінюються або повністю не вра-

ховуються. Використовуючи такі фактори, можна 

допомогти завоювати не тільки внутрішній, але й 

зовнішній ринки, забезпечивши завдяки цьому 

процвітання фірмі-виробнику. Рівень ціни визна-

чається безліччю внутрішніх і зовнішніх факторів. 

До основних внутрішніх фахторів належать: види 

товару, що виробляється фірмою (продукція вироб-

ничо-технічного призначення, споживчі товари, 

послуги); витрати підприємства; цілі фірми; розмір 

фірми (великі фірми є ціновими лідерами); особли-

вості виробничого процесу; життєвий цикл товару; 

мобільність виробничого процесу; частка ринку, що 

займає фірма, і становище конкурентів; географія 

і структура розподілу тощо. До основних зовніш-

ніх факторів належать: структура ринку, на якому 

фірма продає свій товар; економічна самостійність 

фірми; політична стабільність країни-виробника і 

держав, де здійснюється збут продукції фірми; еко-

номічне середовище; еластичність попиту за ціною, 

що є мірою чутливості попиту на зміну цін [7].
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Розглянемо детальніше найбільш важливі 

фактори.

Попит. Інколи назва цього фактора ціноутво-

рення звучить в іншій інтерпретації — споживачі, 

що абсолютно справедливо, оскільки саме від того, 

чи буде прийнята споживачами та чи інша ціна на 

товар, залежить і обсяг продажу, і, врешті-решт, 

економічні результати діяльності фірми. Які саме 

характеристики споживача впливають на ціни? Це, 

насамперед, чутливість до цін, яка є різною в різ-

них сегментах споживачів і залежить від цінності 

товару для споживача, споживчих характеристик, 

престижності товару, уподобань, поінформованос-

ті споживачів щодо наявності на ринку товарів-за-

мінників, можливості зіставляти товари тощо.

Конкуренція. Вибір цінової стратегії залежить 

від характеру конкурентної структури ринку. Виді-

ляють чотири типи ринкових структур: чиста (до-

сконала) конкуренція; олігополія; монополістична 

конкуренція; монополія. Кожну конкурентну ситу-

ацію оцінюють щонайменше за трьома критеріями: 

кількість продавців і покупців; ринкова поведінка 

продавців стосовно покупців; ступінь чутливості до 

конкуренції. Можна зробити стислі висновки щодо 

впливу конкуренції на ціноутворення в різних кон-

курентних ситуаціях: цінова незалежність фірми в 

умовах монополії — велика, в умовах олігополїі та 

монополістичної конкуренції — часткова, а в умо-

вах чистої конкуренції — мінімальна.

Посередники. Цей фактор, як і попередні, нале-

жить до факторів мікросередовища фірми і є слаб-

коконтрольованим фірмою. Фірма має враховувати 

інтереси інших учасників товарообігу — оптової та 

роздрібної торгівлі. Цього можна досягти шляхом 

надання посередникам певних гарантій, безкоштов-

них зразків, зниження цін на певний період [8].

Держадне регулювання цін може бути прямим 

та непрямим. Сутність прямих методів така: в умо-

вах ринкової економіки підприємство-виробник 

самостійно встановлює ціни на свої вироби, однак 

при цьому воно має враховувати чинні держав-

ні законодавчі та нормативні акти. Відхилення від 

встановлених норм і правил виявляється у процесі 

взаємодії підприємства з партнерами, кредитно-

фінансовою і банківською системою, податковою 

адміністрацією тощо. Непрямі методи передбача-

ють зміну кон’юнктури, встановлення оптимальних 

співвідношень між попитом та пропозицією. Вони 

здійснюються у різних формах — від державних за-

мовлень до регулювання витрат підприємства через 

встановлення норм і нормативів. Ці методи не ма-

ють безпосередньої дії, але сприяють уповільненню 

підвищення цін у масштабах економіки.

Витрати виробництва — один із найбільш важ-

ливих факторів. Конкретна залежність цін від ви-

трат виробництва буде різною в умовах різних типів 

ринку: в умовах монопольного ринку високий рі-

вень витрат обумовлює високу (монопольну) ціну; в 

умовах конкурентного середовища вплив витрат ви-

робництва на ціну знижується, але зростає значення 

зниження витрат для одержання прибутку. Витрати 

виробництва можуть змінюватися внаслідок під-

вищення цін на сировину, що комплектує вироби, 

енергоносії, тарифів на залізничні перевезення, за-

робітної плати, витрат на рекламу тощо.

На ці зміни підприємства можуть реагуагувати 

по-різному: перекласти підвищення витрат вироб-

ництва на споживача, тобто підвищити ціни на про-

дукцію (роботи, послуги), що характерне для моно-

полістів; частково компенсувати додаткові витрати 

підвищенням цін чи залишити ціни на попередньо-

му рівні, але при цьому або отримувати менший 

прибуток, або шукати шляхи зниження витрат [9].

Якість продукції (робіт, послуг) істотно впли-

ває на рівень ціни. Підвищення якості товарів (під 

товаром мається на увазі продукт виробництва чи 

діяльності людини, створений для задоволення 

яких-небудь потреб через обмін) і виробництво 

нових їх видів дозволяють підприємствам утри-

мувати старі чи завойовувати нові ринки збуту, 

залишати на попередньому рівні чи підвищувати 

ціни, збільшувати прибуток. Здебільшого підви-

щення якості товару супроводжується додатко-

вими витратами, пов’язаними з удосконаленням 

виробництва, використанням нових матеріалів, 

поліпшенням якості упакування тощо [10].

Проблеми і методи ціноутворення на між-

народному ринку еквівалентні ціноутворенню 

на внутрішньому ринку. Необхідно послідовно 

враховувати витрати, цінову еластичність попи-

ту, поведінку конкурентів. Специфічні проблеми 

виникають у міжнародної фірми, що експортує 

продукцію, виготовлену в країні базування. Ефек-

тивність маркетингової діяльності підприємства 

під час реалізації продукцїі на світовому ринку зна-

чною мірою зумовлена характером поведінки кін-

цевих споживачів, конкурентів та інших учасників 

ринкового процесу. Їхні потреби та вимоги визна-

чаються особливостями кон’юнктури ринку, що 

завжди необхідно враховувати при формуванні та 

впровадженні на практиці цінової тактики підпри-

ємства. Це положення є дуже актуальним, особли-

во у випадках, коли підприємство з певних причин 

має намір змінити рівень ціни на продукцію.

Вчені провели дослідження, які показали, що 

більшість вітчизняних підприємств при корегуван-

ні рівня ціни в основному спираються на внутріш-

ні чинники діяльності без належного врахування 

можливих дій конкурентів на зовнішньому ринку, 

посередницької ланки та кінцевих споживачів. Та-

кий підхід до виконання стратегічних маркетинго-

вих завдань та неправильно застосований ціновий 

механізм досить часто спричиняє втрату підприєм-

ством частки конкурентного ринку. Водночас ціна 

є дієвим маркетинговим інструментом як для збіль-

шення частки ринку підприємства, так і для повер-

нення втрачених раніше позицій. В умовах ринко-

вої економіки ціноутворення в зовнішній торгівлі, 
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так само як і на внутрішньому ринку, здійснюється 

під впливом конкретної ринкової ситуації. У цілому 

поняття ціни підходить як для характеристики вну-

трішнього, так і зовнішнього ринку. Ціна, зокрема 

в міжнародній торгівлі, — це грошова сума, яку має 

намір одержати продавець, пропонуючи товар чи 

послугу, і яку готовий заплатити за конкретний то-

вар чи послугу покупець. Збіг зазначених двох вимог 

залежить від багатьох умов, що називаються ціноут-

ворювальними факторами. За характером, рівнем та 

сферою дії вони можуть бути поділені на п’ять груп:

1) загальноекономічні, які діють незалежно від 

виду продукції і конкретних умов її виробництва й 

реалізації. До них належать: економічний цикл; 

стан сукупного попиту та пропозиції; інфляція;

2) конкретно-економічні, тобто зумовлені 

особливостями конкретної продукції, умовами 

її виробництва і реалізації. До них відносяться: 

витрати; прибуток; податки і збори; пропозиція 

та попит на цей товар чи послугу з урахуванням 

взаємозамінності; споживчі властивості — якість, 

надійність, зовнішній вигляд, престижність;

3) специфічні, що діють тільки стосовно деяких 

видів товарів і послуг: сезонність; експлуатаційні 

витрати; комплектність; гарантії й умови сервісу;

4) спеціальні, тобто пов’язані з дією особли-

вих механізмів;

5) позаекономічні — політичні, військові.

Висновки. Отже, можна зробити висновок, що 

ціни визначаються умовами конкуренції, станом і 

співвідношенням попиту та пропозиції. Водночас 

як на міжнародному, так і на внутрішньому ринках 

процес ціноутворення має свої спеціфічні особли-

вості. 3 огляду на це слід розглядати також і вплив 

перелічених вище груп ціноутворювальних фак-

торів. Це стосується насамперед впливу попиту та 

пропозиції. Відомо, що їх коливання в умовах світо-

вого ринку суб’єкти зовнішньої торгівлі відчувають 

набагато гостріше, ніж постачальники продукції на 

внутрішньому ринку. Учасник міжнародної торгівлі 

має більше конкурентів, ніж на внутрішньому рин-

ку. Він зобов’язаний аналізувати зміни на світовому 

ринку, постійно порівнювати свої витрати виробни-

цтва не тільки з внутрішніми ринковими цінами, а 

й зі світовими [11]. А усе це має велике значення за 

умов сучасної глобальної системної кризи.

Ціна не може не відображати витрати праці 

та ресурсів, не включати прибуток, що забезпечує 

в масштабі часу розширене відтворення; у цьому 

розумінні вона завжди є витратною.

Словосполучення «витратна ціна» має нега-

тивний зміст, воно означає, що продукція може 

бути реалізована (нав’язана) без використання ре-

зервів зниження собівартості, зі зростанням при-

бутку за рахунок посилання на збільшені розміри 

поточних і капітальних витрат. Такі можливості 

властиві насамперед безринковому господарству. 

У розвинутому ж ринковому наш підхід знаходить 

прояв у небажанні зробити поступки за величиною 

прибутку сьогодні з метою завтрашньої прибутко-

вості чи для досягнення виживання сьогодні.

Незаперечною стає необхідність не виходи-

ти за межі ринкових цін зі своїми витратами, щоб 

запобігти збитковості та забезпечити достатню 

норму прибутку на капітал. У ринкових умовах 

головним засобом проти витратності є конкурен-

ція як серед виробників, так і серед споживачів, а 

у теперішній час — ще й різні форми державного 

регулювання та суспільного контролю.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ СПІЛОК У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація. У статті досліджено сучасні тенденції розвитку кредитних спілок і визначено пріоритет-

ні напрями їхньої діяльності у майбутньому. Зокрема, проведено детальний аналіз стану кредитних спілок 

України, акцентовано увагу на причинах виникнення проблем у діяльності кредитних спілок. Також запропо-

новано напрями і сфери удосконалення роботи кредитних спілок на ринку фінансових послуг України.

Ключові слова: кредит, кредитна спілка, фінансова криза, комерційний банк.

Summary. The article studies the current trends of credit union development and the priority directions of their 

further activity are determined. In particular, the detailed analysis of the credit unions’ condition is carried out in 

which special attention is paid to the reasons of origin of various problems in their activity. Directions and spheres for 

improvement of the credit unions’ activity at the Ukrainian market of financial services are offered.

Key words: credit; credit union; financial crisis; commercial bank.

Постановка проблеми. Для створення нор-

мальних умов господарської діяльності в Україні 

необхідно сформувати ефективний економічний 

механізм, якій у сукупності своїх методів та форм 

управління виробництвом забезпечить розвиток 

національної економіки. Кожен із складових еле-

ментів виконує свою певну функціональну роль, а 

в сукупності та єдності дій вони забезпечують нор-

мальне функціонування національної економіки, 

досягнення сталих темпів зростання, а також під-

вищення результативності господарювання.

Досвід передкризових років засвідчив, що 

суб’єкти господарювання, так само як і домогос-

подарства, звикли до ситуації, коли реалізація їх-

ніх потреб може бути забезпечена комерційними 

банками у виді підтримки кредитними коштами. 

До того ж така підтримка надала поштовх розвит-

ку не тільки окремих підприємств, а й цілих га-

лузей господарства. Сформувалася суттєва залеж-

ність економічних суб’єктів від зовнішніх джерел 

фінансування. Світова фінансова криза 2008 року 

призвела до перекриття такого каналу грошових 

коштів, що негативно позначилося на більшості 

суб’єктів господарювання і домогосподарств. По-

літика доступних кредитів від комерційних банків 

була призупинена через суттєві проблеми з ліквід-

ністю, а також жорсткі стримуючі дії Національ-

ного банку України, спрямовані на підтримку ста-

більності вітчизняної банківської системи. У цій 

ситуації можна було сподіватися на певний пере-

розподіл частки ринку кредитування на користь 

небанківських фінансових установ, але, на жаль, 

цього не сталося. Кредитні спілки не спромогли-

ся взяти на себе функцію основного кредитора 

фізичних осіб, а з поновленням банками спо-

живчого кредитування це буде зробити ще важче. 

Проте перед кредитними спілками залишаються 

чітко зрозумілі пріоритети розвитку, дотримання 

яких може змінити ситуацію на краще.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-

мий внесок у дослідження проблем кредитно-ко-

оперативного руху в Україні зробили такі вчені, як 

Р. Бігун, А. Качор, О. Саленко та ін. Питанням ви-

никнення кредитно-кооперативної ідеї та аналізу 

діяльності перших кооперативів присвячені праці 

М. Туган-Барановського, А. Макаренка, В. Пекар-

ського та ін. [1, с. 90]. У публікаціях вітчизняних 

науковців проблеми діяльності кредитних спілок 

розглядаються з різних позицій. Заслуговують на 

увагу праці таких дослідників, як М. Д. Бедринець 

[2], Р. Р. Коцовська [3], М. І. Манилич [4], Є. Б. Ні-

колаєв [5], А. А. Стадник [6], О. О. Хоменко [7], 

М. Б. Чижевська [8]. У вказаних працях досліджу-

ються окремі проблеми розвитку кредитних спі-

лок, окреслюються можливі сфери їхньої діяль-

ності з метою підвищення ефективності роботи 

окремих груп суб’єктів господарювання. Поза ува-

гою науковців залишається комплексний розгляд 

існуючих проблем. Більш того, окреслення страте-

гії їх вирішення, як правило, не здійснюється або 

обмежується загальними рекомендаціями. До того 

ж, майже відсутні цілеспрямовані дії з боку регу-

люючих органів. Прийняття Концепції розвитку 

системи кредитної кооперації також не призвело 

до суттєвих зрушень у розвитку кредитних спілок.

Мета статті полягає в аналізі поточного стану 

справ у діяльності кредитних спілок і окресленні 

пріоритетних напрямів їх розвитку в майбутньому.

Виклад основного матеріалу. Передумовами 

розвитку більшості небанківських фінансово-

кредитних інститутів традиційно вважаються ті 

ніші, які неспроможні зайняти банківські устано-

ви. Кредитні спілки виникли як реакція на потре-

би у наданні швидких та недорогих фінансових 

послуг. Забезпечення конкурентоспроможності 

фінансових послуг, що пропонуються кредитни-

ми спілками, можливе за однієї обставини — на-

дійності та стійкості фінансового посередника. 

Кредитні спілки повинні скласти конкуренцію 

комерційним банкам у таких сферах:

— кредитування фізичних осіб-суб’єктів під-

приємницької діяльності;
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— кредитування особистих селянських домо-

господарств;

— кредитування домогосподарств для задово-

лення власних соціальних та споживчих потреб;

— залучення внесків фізичних осіб на депо-

зитні рахунки.

До початку 2000 року кредитно-кооператив-

ний рух в Україні розвивався хаотично через від-

сутність законодавчої бази для регулювання його 

діяльності та державного органу нагляду. Однак 

ситуація на ринку кредитних спілок почала ста-

білізуватися після прийняття низки законодавчих 

актів, а саме: Закону України «Про фінансові по-

слуги та державне регулювання ринків фінансо-

вих послуг» від 12.07.2001 р.; Закону України «Про 

кредитні спілки» від 20.12.2001 р.; Закону України 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фі-

зичних осіб-підприємців» від 15.05.2003 р.; Указу 

Президента України «Про Державну комісію з ре-

гулювання ринків фінансових послуг України» від 

11.12.2002 р.; Положення про державну комісію з 

регулювання ринків фінансових послуг Украї-

ни — Указ Президента України від 04.04.2003 р. 

Перші кредитні спілки в незалежній Україні 

з’явилися у 1992 році. Нова хвиля динамічного 

поширення кредитних спілок у сільській місце-

вості у 2000–2002 рр. підтвердила, що поява та 

розвиток кредитної кооперації — це результат не 

суб’єктивних факторів, а закономірне явище ре-

акції населення на економічні реформи у суспіль-

стві. А саме процес відродження кредитної коо-

перації в Україні у формі кредитних спілок став 

набувати реальних рис із лютого 1994 р. У червні 

1994 року кредитні спілки із 17 областей Украї-

ни заснували Національну асоціацію кредитних 

спілок України (НАКСУ), яка в листопаді 1994 р. 

була прийнята повноправним членом Всесвітньої 

ради кредитних спілок (WOCCU) [9, с. 91].

Таким чином, з 2003 року діяльність кредитних 

спілок в Україні регулює Державна комісія з регулю-

вання ринків фінансових послуг України і, за офі-

ційною статистикою, динаміка кількості кредитних 

спілок та інших установ має такий вигляд (табл. 1).

Кількість кредитних установ станом на 

30.09.2011 р. порівняно з аналогічною датою ми-

нулого року зменшилася на 59 одиниць, або на 

7,9 %. Зменшилася кількість кредитних спілок, 

яка на кінець третього кварталу 2011 р. становила 

610 одиниць, що на 10,2 % (69 одиниць) менше за 

показник аналогічного періоду минулого року — 

679. Кількість членів кредитних спілок протя-

гом 2011 року зменшилася на 9,5 %. Найбільше 

зменшення кількості членів кредитних спілок 

відбулося у 2-му кварталі 2011 р. (на 11,0 %), що 

є результатом виключення членів під час річних 

загальних зборів. У другій половині року відбу-

лося незначне зростання кількості членів кре-

дитних спілок (приблизно на 1,5 %), оскільки 

Таблиця 1

Кількість кредитних спілок, інших кредитних установ 
та юридичних осіб публічного права 

в Державному реєстрі фінансових установ
Реєстрація 

кредитних 

установ 

Станом на

30.09.2009 р.

Станом на

30.09.2010 р.

Станом на

30.09.2011 р.

Кількість кре-

дитних установ 

на кінець 

періоду, в т.ч.

879 746 687

кредитних 

спілок
821 679 610

інших кредит-

них установ
29  38 48

юридичних 

осіб публічного 

права

29 29 29

Джерело: побудовано автором за [10; 11; 12].

кредитні спілки приділяли незначну увагу роботі 

із залучення нових членів. Кількість вкладників 

і позичальників кредитних спілок у 2011 році 

зменшилася на 15,4 і 14 % відповідно [11].

Порівнюючи зміни основних показників ді-

яльності кредитних спілок у 2009–2011 рр. (див. 

табл. 2), слід констатувати, що 2011 рік для ві-

тчизняних кредитних спілок виявився найбільш 

несприятливим, а негативні тенденції у фінан-

совому секторі, які мали місце в Україні в цьому 

році, призвели до погіршення основних показ-

ників кредитних спілок. Якщо у 2009–2010 рр. 

загальні активи кредитних спілок збільшува-

лися, то в 2011 році цей показник зменшився 

на 2,4 % та станом на 31.12.2011 р. дорівнював 

853,8 млн. грн., проте порівняно з 2009 роком за-

гальні активи кредитних спілок збільшилися на 

10,6 %. Внески (вклади) членів кредитних спілок 

на депозитні рахунки на кінець 2011 року склали 

573,8 млн. грн., що на 6,3 % менше, ніж у 2010 

році, але на 3,6 % більше порівняно з 2009 р.

При цьому зміни відбулися й у структурі за-

гального депозитного портфеля кредитних спілок 

(рис. 1 та рис. 2): збільшилася частка довгостро-

кових вкладів (внесків) (понад 12 місяців) і склала 

55 % від суми загального портфеля; 40 % займа-

ють середньострокові вклади (від 3 до 12 місяців), 

безстрокові та короткострокові вклади у структурі 

портфеля становлять 2 % і 3 % відповідно [11].

Аналогічна ситуація спостерігається й щодо 

змін у загальному кредитному портфелі кредит-

них спілок: на кінець 2011 р. загальний кредит-

ний портфель склав 795,2 млн. грн., що на 2,9 % 

менше, ніж було станом на 31.12.2010 року, але на 

43,9 % більше порівняно з кінцем 2009 р. (табл. 2 та 

рис. 3). У кредитному портфелі кредитних спілок 

за рахунок зменшення позичальників відбулося 

зменшення кредитних договорів майже на 13 %. У 

структурі загального кредитного портфеля кредит-

них спілок у 2011 р. продовжують переважати спо-
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Таблиця 2

Порівняння змін основних показників кредитних спілок-членів ВАКС у 2009–2011 рр. 

Показники станом на кінець року 2009 2010 2011

Темпи приросту показників 

у відповідних роках
2010 до 2009 2011 до 2010 2011 до 2009 

Кількість кредитних спілок-членів ВАКС 164 151 156 -7,9 % 3,3 % -4,9 %
Кількість вкладників, тис. осіб 32,5 31,1 26,3 -4,3 % -15,4 % -19,1 %
Кількість позичальників, тис. осіб 153,1 155,3 134,2 1,4 % -13,9 % -12,3 %
Загальні активи, млн. грн. 772,3 874,9 853,8 13,3 -2,4 % 10,6 %
Капітал кредитних спілок, млн. грн. 167,1 198,4 220,4 18,7 % 11,1 % 31,9 %
Загальний обсяг кредитного портфеля, млн. грн. 552,6 819,2 795,2 48,2 % -2,9 % 43,9 %
Загальна вартість внесків членів на депозитні 

рахунки, млн. грн.
553,9 611,9 573,8 10,9 % -6,3 % 3,6 %

Джерело: побудовано автором за [11].

Рис. 1. Структура депозитного портфеля 

кредитних спілок на кінець 2010 р. 

(побудовано автором за [11; 12])

Рис. 2. Структура депозитного портфеля 

кредитних спілок на кінець 2011 р. 

(побудовано автором за [11; 12])

Рис. 3. Структура кредитного портфеля, млн. грн. (побудовано автором за [11; 12])

живчі кредити, їхня частка протягом року зросла 

приблизно на 3 % та станом на 31.12.2011 р. стано-

вить 45 % від обсягу кредитного портфеля.

У 2011 році члени кредитних спілок найбіль-

ше кредитів брали на придбання, будівництво та 

ремонт житла, відповідно, показник збільшився на 
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23,6 %. При цьому частка таких кредитів у загально-

му кредитному портфелі кредитних спілок склала 

20 %. На жаль, кредитування на комерційні цілі, у 

тому числі кредитування селянських і фермерських 

господарств, протягом 2011 р. порівняно з 2010 р. 

зменшилося загалом на 20,6 млн. грн. [11; 12].

У 2011 році у загальному кредитному портфе-

лі кредитні спілки поступово зменшили залишок 

заборгованості за неповернутими та простроче-

ними кредитами — з 19,6 % на початку року до 

14,9 % на кінець року (рис. 4).

Характерною ознакою нинішньої ситуації у 

кредитно-фінансовій системі є те, що позичаль-

ники мають великі обсяги заборгованості перед 

кредитними спілками. Останнім надзвичайно 

важко розв’язати таку проблему традиційними 

методами, працюючи індивідуально з кожним 

конкретним проблемним кредитом, оскільки 

кількість боржників вимірюється сотнями, а іноді 

й тисячами. Зважаючи на такі обставини, кредит-

ні спілки активно користуються послугами колек-

торських компаній, бюро та агентств. Повернені 

боржниками кредити допоможуть кредитним 

спілкам відновити довіру своїх вкладників, адже 

ці грошові кошти дадуть змогу кредитним спіл-

кам розрахуватися за своїми зобов’язаннями пе-

ред вкладниками та почати кредитувати населен-

ня. За рахунок проведення роботи з боржниками 

сума заборгованості кредитних спілок-членів 

ВАКС протягом 2011 р. зменшилася на 26,2 %. 

При цьому в структурі заборгованості продовжу-

ють переважати кредити із простроченням сплати 

понад 12 місяців, частка яких становить на кінець 

2011 р. 61,4 % [11; 12].

Рис. 4. Динаміка кредитного портфеля кредитних спілок-членів ВАКС і заборгованості за неповернутими 

й простроченими кредитами з питомою вагою прострочення (побудовано автором за [11; 12])

Незважаючи на зменшення активів, обсягів 

внесків членів кредитних спілок на депозитні ра-

хунки й обсягу кредитного портфеля капітал кре-

дитних спілок протягом 2011 р. зріс на 11,1 %, а 

порівняно з 2009 р. — збільшився на 31,9 %, що 

дає можливість говорити про стабільність і на-

дійність кредитних спілок-членів ВАКС на ринку 

кредитної кооперації в Україні.

У другій половині 2011 р. спостерігалося 

зростання ділової активності кредитних спілок-

членів ВАКС, що підтверджується збільшенням 

доходів на 24,8 % (рис. 5). Станом на 31.12.2011 р. 

доходи кредитних спілок склали 75,5 млн. грн.

Підсумовуючи, слід зауважити, що в умовах 

фінансової нестабільності, недосконалості зако-

нодавства, зниження платоспроможності й до-

віри населення до фінансово-кредитних установ 

протягом 2011 р., порівняно з 2010 р., відбулося 

зменшення активів, депозитного та кредитного 

портфелів кредитних спілок-членів ВАКС, у той 

же час порівняно з 2009 — роком виходу із гли-

бокої світової кризи — показники кредитних спі-

лок все ще зростають. При цьому заборгованість 

членів кредитних спілок перед своїми спілками 

зменшувалася за рахунок повернення кредитів, 

що свідчить про покращення роботи самих кре-
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Рис. 5. Динаміка доходів кредитних спілок-членів 

ВАКС (побудовано автором за [11])

дитних спілок з боржниками. Також за наявності 

зменшення загальної кількості членів кредитних 

спілок, які входять до ВАКС, і зниження показни-

ків у 2011 р., капітал протягом двох років мав тен-

денцію до зростання, відповідно, кредитні спілки 

розуміють, що необхідно підвищувати свою на-

дійність, хоча б за рахунок власної капіталізації.

Серед позитивних рис, притаманних кредит-

ним спілкам, слід назвати відсутність негативних 

асоціацій у населення з їхньою діяльністю, які іс-

нують, наприклад, щодо банківських установ, 

пов’язаних із їхнім банкрутством і, відповідно, не-

поверненням вкладів фізичним особам, а також 

страхового ринку (втрата коштів Державної стра-

хової компанії, афери серед довірчих товариств). 

І хоча останніми чотирма роками спостерігалися 

несприятливі тенденції, за яких окремі громадяни, 

реалізуючи шахрайські схеми, створювали кре-

дитні спілки, залучали грошові кошти і зникали з 

ними, такі випадки не є масовими, але свідчать про 

недостатність контролю з боку регулюючих орга-

нів, а тому подальшого вдосконалення потребують 

процедури реєстрації та ліцензування діяльності 

цих фінансових установ. Необхідно підкреслити, 

що існують сфери, в яких кредитні спілки можуть 

демонструвати адекватні результати діяльності і на 

рівних конкурувати з банківськими установами.

По-перше, мікрокредитування і кредиту-

вання малого бізнесу не буде приносити банку 

таких доходів, як кредитування корпоративних 

клієнтів. Для компенсації витрат і ризиків під 

час видачі дрібних кредитів банки використову-

ють підвищені відсоткові ставки і більш жорсткі 

умови забезпечення виконання зобов’язань, що 

суттєво знижує привабливість таких кредитів для 

позичальників. Тому ця ніша може бути захопле-

на саме кредитними спілками. По-друге, суттєве 

скорочення споживчого кредитування комер-

ційними банками в умовах зниження реальних 

доходів населення створює певний «вакуум» до-

ступних джерел кредитних коштів серед населен-

ня. Ця проблема останнім роком вирішувалася за 

рахунок ломбардів, обсяги операцій яких навіть в 

умовах кризи зростали значними темпами. Тому 

в таких умовах очевидними є удосконалення кре-

дитними спілками процедур кредитування, які б 

дозволяли швидко надати грошові кошти в розпо-

рядження фізичних осіб у стислі строки, а також 

тимчасова переорієнтація діяльності на надання 

мікрокредитів, які близькі за своїми строковими 

характеристиками до ломбардних кредитів, але 

значно менші за вартістю [13].

По-третє, кредитним спілкам вигідно розви-

вати сільську кредитну кооперацію. Основними 

позичальниками будуть приватні фізичні особи, 

які займаються виробництвом сільськогосподар-

ської продукції як для власного споживання, так 

і на продаж. Слід зазначити, що ця продукція ви-

робляється в невеликих обсягах і реалізація здій-

снюється у достатньо обмежений період часу, що 

призводить до консолідації грошових коштів, ви-

трачання яких буде здійснюватися поступово про-

тягом більш тривалого періоду. Тому з’являється 

реальна можливість використання дрібних сіль-

ськогосподарських виробників як джерела кре-

дитних коштів на розвиток виробництва в окре-

мих господарствах, забезпечення інших потреб 

осіб, які є членами таких кредитних спілок [14].

Підвищення зацікавленості до кредитних 

спілок, так само як і зростання їхньої надійнос-

ті, може сприяти створенню Фонду гарантування 

вкладів членів кредитних спілок. При цьому не-

обхідно зазначити, що заснування такого фонду 

не обов’язково повинне здійснюватися з боку ор-

ганів державного регулювання.

Також, на нашу думку, потребує свого вирі-

шення проблема кваліфікованих кадрів. Напри-

клад, процес кредитування пов’язаний із зна-

чною кількістю ризиків і чинників, які впливають 

на успішність виконання позичальником своїх 

зобов’язань. Тому оцінці кредитоспроможності 

позичальника слід приділяти достатньо уваги, а 

без відповідних методик і кваліфікованого персо-

налу це робити дуже важко.

Серед інших можливих пріоритетів розвитку 

кредитних спілок варто відзначити такі:

— забезпечення інформаційної підтримки 

населення щодо можливостей кредитних спілок 

як фінансових інститутів;

— створення з боку влади умов, за яких кре-

дитні спілки могли б залучати кредитні ресурси від 

обраних комерційних банків на сприятливих умо-

вах для розширення своєї фінансової діяльності.

Висновки і перспективи подальших розвідок. 
Проблеми розвитку сучасної кредитної коопера-

ції в Україні повинні отримати суттєву підтримку 

держави на законодавчому та виконавчому рівнях, 

враховуючи чисельність задіяного населення та сві-

тове значення цього сегменту фінансового ринку в 

розвинутих світових країнах. Кредитні спілки все 

ще залишаються фінансовими інститутами з потен-

ціалом розвитку. На жаль, за всі роки незалежності 
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нашої держави суттєвих зрушень в їхній діяльності 

не відбулося: хоча обсяги операцій і зростали, але 

частка активів кредитних спілок порівняно з акти-

вами банківських установ залишається незначною. 

Пріоритетними напрямами розвитку цих інститу-

цій є збільшення обсягів кредитування з одночас-

ним нарощуванням залучених грошових коштів від 

членів кредитних спілок, а також пошук додаткових 

джерел фінансування діяльності.

Література

1. Брусковська К. І. Стан та особливості роз-

витку кредитних спілок України / К. І. Брусковсь-

ка // Науковий вісник Волинського національного 

університету імені Лесі Українки. — 2008. — № 7. — 

С. 90–95.

2. Бедринець М. Д. Кредитні спілки в систе-

мі фінансового забезпечення діяльності малого 

бізнесу / М. Д. Бедринець // Фінанси України. — 

2001. — № 7. — C. 149–156.

3. Коцовська Р. Р. Кредитна спілка — ефектив-

на кооперативна установа парабанківської систе-

ми / Р. Р. Коцовська // Регіональна економіка. — 

2003. — № 2. — C. 154–159.

4. Манилич М. І. Кредитна спілка: банк чи 

каса взаємодопомоги? / М. І. Манилич, Є. О. Га-

лушка // Фінанси України. — 2002. — № 6. — 

C. 95–99.

5. Ніколаєв Є. Б. Підвищення ролі небанків-

ських фінансово-кредитних установ / Є. Б. Ні-

колаєв // Фінанси України. — 2002. — № 12. — 

C. 107–114.

6. Стадник А. А. Розвиток кооперативного 

руху в Україні / А. А. Стадник // Фінанси Украї-

ни. — 2004. — № 7. — C. 104–110.

7. Хоменко О. О. Кредитні спілки — важлива 

складова економіки України / О. О. Хоменко // 

Економіка. Фінанси. Право. — 2007. — № 5. — 

C. 23–28.

8. Чижевська М. Б. Кредитна кооперація 

на ринку споживчого кредитування / М. Б. Чи-

жевська // Економіка. Фінанси. Право. — 2006. — 

№ 1. — C. 30–33.

9. Брусковська К. І. Стан та особливості роз-

витку кредитних спілок України / К. І. Брусковсь-

ка // Науковий вісник Волинського національного 

університету імені Лесі Українки. — 2008. — 

№ 7. — С. 90–95.

10. Результати розвитку ринку небанківських 

фінансових послуг України за 9 місяців 2011 

року [Електронний ресурс] // Аналітичний звіт 

Державної комісії з регулювання ринків фінансових 

послуг. — Режим доступу : http://www.dfp.gov.ua/

fileadmin/downloads/dpn/ks_I___kv_2011.pdf.

11. Офіційний Інтернет-сайт Всеукраїнської 

асоціації кредитних спілок України [Електронний 

ресурс]. — Режим доступу : http://vaks.org.ua.

12. Офіційний Інтернет-сайт Національної 

асоціації кредитних спілок України [Електронний 

ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrcu.kiev.ua.

13. Манилич М. І. Кредитна спілка: банк чи 

каса взаємодопомоги? / М. І. Манилич, Є. О. Галуш-

ка // Фінанси України. — 2002. — № 6. — C. 95–99.

14. Там само.



141

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ

© І. А. Дерун, 2012

УДК 657.4 І. А. Дерун

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ФОРМУВАННЯ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ОБЛІКОВОЇ КАТЕГОРІЇ «НЕОБОРОТНІ АКТИВИ»

Анотація. У статті розглянуто основні етапи історичного розвитку категорії «необоротні активи» 

в економічній теорії та бухгалтерському обліку. Розкрито сучасні підходи щодо тлумачення необоротних 

активів, виокремлено основні ознаки необоротних активів на сучасному етапі розвитку економічної науки.

Ключові слова: капітал, ліквідність, нематеріальні активи, необоротні активи, оборотні активи.

Summary. This article covers the main stages of historical development category «fixed assets» in economics and 

accounting. Modern approaches of scientists have been especially emphasized. The main features have been disclosed.

Key words: capital, current assets, fixed assets,, intangible assets, liquidity.

Постановка проблеми. Для здійснення опера-

ційної діяльності будь-яке підприємство викорис-

товує активи, серед яких необоротні активи займа-

ють досить велику питому вагу. Тому правильне та 

ефективне ведення обліку наявності та руху необо-

ротних активів, а також відображення інформації 

щодо них у фінансовій звітності є дуже важливим 

для безперебійного функціонування суб’єкта гос-

подарювання. Для правильного ведення обліку 

необоротних активів потрібно знати їх економічну 

та облікову сутність, а для цього дуже важливим є їх 

розгляд в історичному аспекті, наведеному у кон-

цепціях економістів та бухгалтерів різних епох.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-

блеми сутності та бухгалтерського обліку фор-

мування і використання необоротних активів 

займають вагоме місце в економічних досліджен-

нях. Зокрема, ці питання висвітлено у працях 

українських вчених Ф. Ф. Бутинця, Г. Л. Возню-

ка, В. М. Диби, Н. О. Гури, А. Г. Загороднього, 

В. Г. Швеця та зарубіжних вчених В. Ф. Ван Бреда, 

С. С. Метьюза, Б. Нідлза, Е. Е. Румянцевої, Е. Рай-

са, Я. В. Соколова, Е. С. Хендрікса тощо. Але низ-

ка проблем залишилися невирішеними, серед яких 

питання історичного розвитку поняття «необорот-

ні активи» як економічної та облікової категорії.

Метою статті є розкриття сутності необорот-

них активів як економічної та облікової категорії 

у процесі розвитку економічної думки. Для досяг-

нення цієї мети визначено такі завдання: розкри-

ти історичний аспект розвитку довгострокових 

активів в економічній теорії; визначити основні 

етапи розвитку категорії необоротних активів в 

історії бухгалтерського обліку; розкрити сучасні 

тенденції розвитку економічної думки щодо сут-

ності необоротних активів.

Виклад основного матеріалу. Процес виробни-

цтва здійснюється за умови поєднання робочої сили 

і засобів виробництва, які складаються, у свою чер-

гу, із засобів праці та предметів праці. У вартісному 

вираженні вони становлять виробничі засоби під-

приємства, які поділяються на основні та оборотні. 

Своїм походженням необоротні активи завдячують 

саме категорії «капітал». Тому потрібно цю катего-

рію розглянути з позицій економічної теорії.

Відомий представник школи фізіократів 

Фран суа Кене один з перших почав розглядати ка-

пітал в уречевленій формі як «засоби виробництва, 

за допомогою яких створюється чистий доход» [6, 

с. 166]. Проте варто зауважити, що таким капіталом 

могли бути тільки сільськогосподарські засоби ви-

робництва, оскільки лише сільське виробництво, 

на думку фізіократів, могло бути продуктивним.

Адам Сміт у своїй праці «Дослідження про 

природу і причини багатства народів» [21] тракту-

вав капітал як певну частину запасів, від якої очі-

кується отримання доходу. Також він був першим, 

хто ввів поняття поділу капіталу на основний та 

оборотний незалежно від галузевого використан-

ня, а також показав різницю у співвідношенні між 

цими частинами залежно від галузі економіки. 

А. Сміт розглядав основний капітал як частину 

капіталу, яка не вступає в оборот і приносить при-

буток у сфері виробництва. Оборотний капітал 

розглядався ним як частина, що приймає участь 

в обороті й приносить прибуток у сфері обігу. Так, 

на його думку, до основного капіталу входили ма-

шини і знаряддя праці, будівлі, земля і витрати 

на її поліпшення, навички робітників. Відповід-

но, оборотний капітал складався із грошових ко-

штів, сировини, матеріалів тощо. Крім того, він 

зазначав, що основний капітал зростає за рахунок 

збільшення оборотного [6, с. 193–194].

Інший видатний представник класичної шко-

ли економіки, Девід Рікардо, розглядав капітал 

«як частину багатства, яка використовується у ви-

робництві і складається з їжі, одягу, інструментів, 

сировини, машин та іншого знаряддя, необхідно-

го для того, щоб здійснювати працю». Д. Рікардо 

зазначав, що залежно від того, наскільки швидко 

зношується капітал і як часто він вимагає відтво-

рення, його варто відносити або до оборотного, 
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або до основного. Девід Рікардо відзначав, що 

знаряддя праці є «позаісторичною» категорією, 

тоді як Адам Сміт стверджував, що виникнення 

капіталу пов’язане із переходом людства до рин-

кового господарства [6, с. 211].

Інший погляд на тлумачення капіталу мав 

Жан-Батіст Сей, який розглядав капітал не як 

майно власника, яке приносить йому доход, а як 

один із факторів виробництва, який породжує 

прибуток підприємця як плату за його виробничі 

послуги [6, с. 239].

Джон Стюарт Мілль у праці «Основи політич-

ної економії» зазначав, що, крім праці та сил при-

роди, існує ще один елемент, без якого не може 

здійснюватися виробництво — капітал [13, с. 52]. 

За його тлумаченням, капітал є нагромадженим 

продуктом праці у матеріалізованій формі. Як і 

всі представники класичної школи економіки, 

Дж. С. Мілль також поділяв капітал на оборотний, 

який після одноразового використання припиняє 

свою діяльність, та основний, який включає зна-

ряддя праці довгострокового використання.

Завдяки послідовникам класичної школи 

економіки, особливо Карлу Марксу, які були при-

хильниками трудової теорії вартості, концепцію 

теорії капіталу та його поділу на основний та обо-

ротний було поглиблено новою класифікацією на 

постійний і змінний, в якій визначається, що по-

стійний капітал є засобами виробництва та засо-

бами праці, які не змінюють своєї вартості у про-

цесі виробництва, а змінний капітал є частиною 

капіталу, яка у процесі виробництва змінює свою 

вартість. Під основним капіталом К. Маркс розу-

мів капітал, який переносить на продукт частину 

своє вартості, а оборотний — всю свою вартість на 

продукт повністю [6, с. 339].

Представники маржинальної теорії вартості, 

зокрема Альфред Маршалл у своїй праці «Прин-

ципи економічної науки» [11], розглядав капітал 

як увесь запас засобів для виробництва матері-

альних благ та для досягнення вигод, які зазвичай 

вважаються частиною доходу. Також він поділяв 

капітал не тільки на основний та оборотний, а й 

на споживчий та додатковий. Відповідно, спо-

живчий капітал включає у себе засоби, які без-

посередньо забезпечують існування робітників, 

тобто їжу, одяг, житло тощо. Натомість до додат-

кового капіталу відносяться засоби, які слугують 

придатком до праці, а саме: інструменти, силові 

машини, верстати, транспортні засоби тощо.

Інший відомий представник маржиналізму 

Джон Бейтс Кларк відокремлював грошовий ка-

пітал та грошові блага, наголошуючи на тому, що 

капітал завжди складається із засобів виробництва, 

які є матеріальними і конкретними. Тобто він від-

кидав здібності робітників як складову «вироб-

ничого багатства». Крім того, він наголошував на 

такій важливій характеристиці капіталу, як перма-

нентність, тобто капітал має бути постійним, щоб 

виробництво було успішним і прибутковим [10].

Відомий економіст Йозеф Алоїз Шумпетер 

пов’язував капітал із процесом розвитку, який дає 

змогу підприємцю орієнтувати виробництво у ново-

му напрямі. Варто зазначити, що він розробив теорію 

господарського розвитку, яка ґрунтується на впрова-

дженні нововведень, тобто інновацій. Й. А. Шумпе-

тер розглядає декілька типів таких інновацій:

 застосування нових технологій і нової тех-

ніки;

 створення нових товарів;

 створення нової промислової організації;

 відкриття нових джерел постачання сирови-

ни і матеріалів;

 освоєння нових ринків збуту [7, с. 317].

Відповідно, за баченням вченого, саме під-

приємець є тим суб’єктом, функцією якого є 

здійснення нових комбінацій, що спричиняє роз-

виток у виробництві. Одним із таких факторів ви-

робництва є «нова технологія», яка може слугува-

ти прообразом терміну «нематеріальні активи» та 

«інтелектуальний капітал». Зокрема, вважається, 

що вперше поняття «інтелектуальний капітал» 

було використано Дж. Гелбрейтом, який визна-

чав його як інтелектуальну діяльність. Хоча ще 

Ш. Фур’є у 1829 році одним з основних чинників 

виробництва (крім праці і матеріального капіта-

лу) вважав талант, який за своєю сутністю є не-

матеріальним ресурсом, що здатний приносити 

економічні вигоди [8, с. 33–34].

Проаналізувавши історичний процес розвит-

ку категорії капіталу в економічній теорії, можна 

простежити, що термін «капітал», а особливо — 

«основний капітал», пов’язаний із майновими ма-

теріальними цінностями, які їх власнику дозво-

ляють отримувати доход у процесі виробництва. 

Поняття основного капіталу має дуже сильний 

зв’язок із категорією необоротних активів, оскіль-

ки він є сукупністю засобів праці, які використо-

вуються протягом більш одного року і переносять 

свою вартість на вироблений продукт частинами.

Дещо інший історичний шлях формування 

категорії «необоротні активи» пройшов в істо-

рії бухгалтерського обліку. Так, у 1484 році Лука 

Пачолі у своїй праці «Трактат про рахунки і за-

писи» описав побудову балансу, який був одним 

із рахунків Головної книги. Складався баланс із 

двох частин: дебету і кредиту. Тобто під балансом 

Л. Пачолі розумів процедуру, яка пов’язана з ви-

значенням тотожності за дебетом і кредитом ра-

хунків [15, с. 96]. Таку процедуру потрібно було 

особливо ретельно проводити з рахунком «Інвен-

тар», до складу якого входило все власне майно 

купця. Рахунок «Інвентар» став прообразом дов-

гострокових активів [15, с. 25].

До другої половини ХІХ століття основним 

рахунком у рахівництві був «Капітал». У 1834 році 
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французький учений Ж. Беллей відзначив, що ра-

хунок «Капітал», з одного боку, відображає засоби 

підприємства, а з іншого — є рахунком кредитор-

ської заборгованості підприємства перед власни-

ком. Ці два положення суперечать одне одному. 

Тому таке твердження дістало назву парадоксу 

Беллея. У подальшому багато відомих бухгалтерів, 

зокрема, Курсель-Сенель та Брекман, не визнава-

ли кредиторської природи цього рахунку, наголо-

шуючи на тому, що бухгалтер займається справа-

ми підприємства, а не власника. Лише з 1886 року, 

коли К. Чеброні визначив рахунок капіталу як 

кредиторську заборгованість, почали визнавати 

кредиторську природу капіталу [22, с. 149–150]. 

Крім того, Ж. Андре здійснив розмежування між 

поняттями «фонд» та «капітал». Фонд він визна-

чав як суму основних та оборотних засобів під-

приємства, а капітал — як кошти власника, інвес-

товані у засоби підприємства [22, с. 106].

З розвитком капіталістичних відносин, почи-

наючи з середини ХІХ століття, почали створюва-

тися великі фабрики та корпорації. Саме у цей час 

власне майнові цінності власника перетворюють-

ся у поняття ресурсів підприємств [4, с. 39]. Тому 

була сформована категорія активів у бухгалтер-

ському обліку. Представник німецької школи бух-

галтерського обліку І. Ф. Шер сформував рівнян-

ня, яке лежить в основі побудови балансу, згідно 

з яким капітал дорівнює різниці активу та пасиву 

(зобов’язань) [23, с. 96]. З цього рівняння можна 

було розрахувати й вартість усіх активів:

 А = К + З, (1)

де А — активи, К — власний капітал, З — зобо-

в’язання.

Представник класичної італійської школи 

бухгалтерського обліку Д. Дзаппа вперше сформу-

вав думку щодо активу, яка сьогодні лежить в осно-

ві міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Він зазначав, що актив є не коштами підприєм-

ства, а ресурсами, які призначені для отримання 

прибутку [23, с. 86]. Це твердження дало поштовх 

до розвитку деяких важливих принципів бухгал-

терського обліку — принципу автономності, прин-

ципу превалювання змісту над формою. Натомість 

І. Р. Ніколаєв розглядав актив як витрати, здійснені 

у минулому, які для підприємства повинні розгля-

датися як витрати майбутніх періодів [22, с. 195]. 

Тобто вже у той час існували різні підходи до тлу-

мачення активів, зокрема необоротних активів: із 

позицій доходного та витратного підходів.

Сучасні іноземні вчені-бухгалтери, зокрема 

М. Р. Метьюз та М. Перера, зазначають, що по-

діл активів на оборотні та необоротні у бухгалтер-

ському обліку був запозичений у судовій сфері ще 

у кінці ХІХ століття [19, c. 162]. Е. С. Хендріксон 

та М. Ф. Ван Бреда у своїх працях також порушу-

ють питання класифікації активів та зобов’язань 

у бухгалтерському обліку. На їх думку, основною 

метою класифікації усіх ресурсів підприємства є 

забезпечення інтерпретування агрегованої облі-

кової інформації, яка повинна сприйматися ко-

ристувачами фінансової звітності для прийняття 

рішень [25, с. 293].

Проте варто зауважити, що активи підприєм-

ства можна класифікувати за багатьма ознаками, 

зокрема:

 за формами функціонування (матеріальні 

активи, нематеріальні активи, фінансові активи);

 за рівнем ліквідності (абсолютно ліквідні 

активи, ліквідні активи, малоліквідні активи);

 за характером обороту (оборотні та необо-

ротні) [26, с. 374; 27, с. 54];

 за характером участі у різних видах госпо-

дарської діяльності (інвестиційні активи, фінан-

сові активи, операційні активи);

 за можливістю амортизації (активи, що 

амортизуються, та активи, що не амортизуються, 

тощо [16, с. 236].

Класифікація активів за характером обо-

роту дуже важлива у процесі управління підпри-

ємством. Однак з появою фінансових ринків 

основною класифікаційною ознакою стала кла-

сифікація за рівнем ліквідності. Зокрема, ак-

тив балансу побудований саме за цією ознакою, 

оскільки для користувачів фінансової звітності є 

досить цікавим визначення платоспроможності 

суб’єкта господарювання. Однак класифікація 

об’єктів за характером обороту продовжує також 

бути важливою, особливо для цілей оперативного 

фінансового менеджменту, економічного аналізу 

щодо питань визначення оборотності капіталу.

Відомі сучасні іноземні науковці-бухгалтери, 

зокрема Б. Нідлз та Х. Андерсен, визначають нео-

боротні активи як засоби, які повинні:

 мати термін корисного використання біль-

ше одного року чи операційного циклу;

 використовуватися у діяльності суб’єкта 

господарювання;

 не підлягати продажу протягом року [14, с. 196].

Інший відомий науковець у галузі бухгалтер-

ського обліку Е. Райс під необоротними акти-

вами розуміє будь-які активи, які підприємство 

використовує на довгостроковій основі (на-

приклад, будівлі, машини, транспортні засоби, 

комп’ютери), на відміну від поточних активів, які 

купуються для продажу покупцям [17, с. 16].

Варто зазначити, що у зв’язку із неузгодже-

ністю тлумачення таких термінів, як «основний 

капітал» та «необоротні активи», серед науковців 

немає одностайності у визначенні їх дефініцій. 

Так, в економічній теорії перший термін ототож-

нюється лише з довгостроковими матеріальними 

активами. Однак у прикладних економічних дис-

циплінах, зокрема в бухгалтерському обліку, не 

існує визначення «основний капітал». Натомість 
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вони визначають «довгострокові (необоротні) ак-

тиви», до яких, крім довгострокових матеріальних 

активів, відносять права на довгострокові немате-

ріальні активи, а також довгострокові фінансові 

інвестиції, що спричинено розвитком економіч-

них відносин. Але й у цих дисциплінах існують 

різні думки щодо тлумачення необоротних акти-

вів, які наведені у табл. 1.

Таблиця 1

Підходи деяких вітчизняних та іноземних вчених щодо визначення терміну «необоротні активи»
Автор Визначення необоротних активів

В. Є. Ванкевич

Необоротні активи — довгострокові матеріальні і нематеріальні активи, більша частина яких 

бере участь у процесі виробництва продукції, робіт, послуг більше одного року і кругообігу 

засобів суб’єкта господарювання, що забезпечує приплив грошових засобів [19].
А. Г. Загородній, 

Г. Л. Вознюк

Необоротні активи — сукупність майнових цінностей підприємства, які багаторазово беруть 

участь у процесі його господарської діяльності [5, с. 19].

Дж. Доунс, 

Дж. Елліот Гудман 

Необоротні активи — майнові цінності, конвертація яких у грошові кошти, продаж чи об-

мін під час виробничого циклу діяльності підприємства, який зазвичай складає один рік, не 

планується [24, с. 325].

В. А. Конопліцький, 

Г. І. Філіна

Основний капітал — будівлі, машини і устаткування (за первісною і балансовою вартістю), 

вартість земельної власності, вкладання фінансового характеру (довгострокова, тобто понад 

один рік, дебіторська заборгованість, вкладення у неконсолідовані компанії, власні акції в 

портфелі), нематеріальні активи (торговельні знаки, патенти, ліцензії) [9, с. 194].

В. Кузнєцов, 

О. Михайленко

Необоротні активи — матеріальні та нематеріальні ресурси, які належать підприємству і за-

безпечують його функціонування, термін використання яких складає більше одного року чи 

операційного циклу [1, с. 320].
О. В. Куроченко,

М. А. Копнов
Основний капітал — частина капіталу, що вкладена у засоби виробництва [2, с. 157].

Л. Г. Мельник

Основний капітал — узагальнюючий показник, який характеризує у грошовому виражен-

ні весь капітал підприємства — як фізичний, так і грошовий. Основний капітал включає: 

довгострокові матеріальні цінності, капітальні вкладення (власні цінні папери, у т. ч. інших 

підприємств), нематеріальні активи [12, с. 195].

С. В. Мочерний
Необоротні активи — матеріальні, нематеріальні та фінансові ресурси, термін корисного ви-

користання яких перевищує календарний рік (або операційний цикл) [3, с. 555].

Е. Е. Румянцева

Необоротні активи характеризують сукупність майнових цінностей підприємства, які багато-

разово приймають участь у процесі окремих циклів діяльності та переносять на продукцію 

використану вартість частинами [18, с. 13].

В. С. Семйон

Необоротні активи — це сукупність матеріальних і нематеріальних ресурсів та прав, які на-

лежать суб’єкту господарювання, беруть участь у виробничому процесі, переносять свою 

вартість на продукцію частинами та корисний ефект від використання яких очікується отри-

мувати протягом періоду, який становить більше одного року [20].

Таблиця складена автором.

З проведеного аналізу можна побачити, що 

поняття «необоротних активів» в економічній на-

уці пройшло досить довгу еволюцію, яка схема-

тично наведена на рис. 1.

Отже, на сучасному етапі розвитку необорот-

ні активи набувають таких ознак:

 існування ймовірності того, що суб’єкт госпо-

дарювання у майбутньому отримає економічну ви-

году, яка пов’язана з використанням цього активу;

 собівартість цього активу може бути досто-

вірно оцінена;

 термін корисного використання становить 

більше одного календарного року чи операційно-

го циклу;

 не підлягають реалізації протягом одного року;

 переносять свою вартість на вироблений 

продукт частинами;

 є немонетарними активами (крім довго-

строкової дебіторської заборгованості);

 є неліквідними господарськими засобами;

 можуть мати матеріальну та нематеріальну 

форму;

 можуть амортизуватися та не амортизуватися.

Рис. 1. Історичний шлях категорії 

«необоротні активи» в економічній теорії 

та бухгалтерському обліку

Висновки. Визначення сутності необоротних 

активів є досить важливим завданням економіч-

ної теорії та бухгалтерського обліку. Тлумачення 

цієї категорії постійно змінюється протягом істо-

ричного розвитку економічної науки. Розкриття 

генезису поняття необоротних активів та етапів 

розвитку підходів до визначення цієї категорії дає 
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більш адекватне розуміння сутності довгостроко-

вих активів, що покращить відображення інфор-

мації щодо них у фінансовій звітності для корис-

тувачів під час прийняття управлінських рішень.
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УДК 657 О. О. Жарікова

ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ: 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЙОГО ПОБУДОВИ

Анотація. Досліджуються питання застосування принципів обліку необоротних активів на прикладі 

підприємств судноремонтної галузі. Пропонується визначення обліку необоротних активів, а також вне-

сення змін до Податкового кодексу України щодо співвідношення правил бухгалтерського обліку з оподатку-

ванням у контексті гармонізації обліку.

Ключові слова: облік, оподаткування, реформування, гармонізація, принципи обліку, необоротні акти-

ви, судноремонт.

Summary. The accounting principles application of fixed assets on the example of the ship repair industry is 

studied. The definition of fixed assets accounting, as well as the changes to the Tax Code of Ukraine concerning the 

correlation of accounting rules to taxation in the context of harmonization, are proposed.

Key words: accounting, taxation, reformation harmonization, the principle of accounting, fixed assets, ship repair.

Постановка проблеми. Членство України у 

Всесвітній організації торгівлі, її політична асо-

ціація та економічна інтеграція з Європейським 

Союзом у рамках стратегії Східного Партнерства 

вимагають від підприємств надання прозорої, до-

стовірної, якісної інформації зарубіжним інвесто-

рам, тому пріоритетним напрямом вдосконалення 

бухгалтерського обліку в Україні є гармонізація її 

нормативно-правової бази з Міжнародними стан-

дартами фінансової звітності (далі МСФЗ). Осно-

вними нормативно-правовими документами, які 

регулюють це питання, є «Меморандум про осно-

вні напрями розвитку бухгалтерського обліку в 

Україні, застосування й удосконалення положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку та розкриття 

інформації у фінансовій звітності підприємств і ор-

ганізацій», затверджений 8 листопада 2002 року, та 

«Стратегія застосування міжнародних стандартів 

фінансової звітності в Україні», затверджена Роз-

порядженням Кабінету Міністрів України № 911-р 

від 24 жовтня 2007 року. Згідно із вказаними нор-

мативними актами мета розвитку бухгалтерського 

обліку, застосування й удосконалення Положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку та розкрит-

тя інформації у фінансовій звітності підприємств 

і організацій визначила напрями вдосконалення 

системи бухгалтерського обліку та фінансової звіт-

ності в Україні. Важливішими з них є гармонізація 

з міжнародними стандартами та законодавством 

Європейського Союзу, гармонізація фінансової 

звітності вітчизняних суб’єктів господарювання 

зі звітністю підприємств держав-членів Європей-

ського Союзу, а також інших країн, що застосо-

вують міжнародні стандарти. Крім того, однією із 

тенденцій розвитку обліку в Україні є узгодження 

існуючих вимог оподаткування з вимогами бухгал-

терського обліку, що вже частково знайшло відо-

браження в Податковому кодексі України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сис-

тема обліку, її концептуальні засади і принципи, 

диференціація видів обліку є предметом дослі-

дження багатьох вчених, зокрема Ф. Ф. Бутинця, 

Б. І. Валуєва, Н. І. Верхоглядової, С. Ф. Голова, 

З. В. Задорожного, С. Б. Ільїної, Я. Д. Крупки, 

Л. В. Нападовської, М. С. Пушкаря, В. В. Сопко, 

І. Д. Фаріона, В. П. Шило та інших.

Невирішені раніше частини проблеми. Незва-

жаючи на наукові розробки, висновки вчених, ще 

існують нерозв’язані проблеми, які виникають у 

ході реформування бухгалтерського обліку, зокрема 

господарських операцій з необоротними активами 

підприємств: не має належного рівня фінансово-

економічного та податкового законодавства, що 

перешкоджає повному застосуванню принципів і 

методів бухгалтерського обліку в ринкових умовах 

господарювання, не вдосконалені діючі Положен-

ня (стандарти) бухгалтерського обліку, складні про-

цедури обґрунтування справедливої ціни. Також 

недосконале та потребує уточнення формування 

оптимальної моделі взаємозв’язку системи оподат-

кування з системою бухгалтерського обліку у зв’язку 

з прийняттям Податкового кодексу України [1], зо-

крема у питанні узгодженості принципів обліку.

Мета статті — за результатами дослідження 

трактування терміну «бухгалтерський облік» та з 

урахуванням специфіки використання необоротних 

активів у судноремонтної галузі надати визначення 

поняттю «облік необоротних активів», а також про-

вести аналіз принципів обліку в Україні та за кордо-

ном і надати можливі рекомендації щодо узгодження 

правил бухгалтерського та податкового обліку.

Виклад основного матеріалу. Як зазначають 

вітчизняні вчені, зокрема М. С. Пушкарь, існує 

загальна філософська категорія «облік», яка «слу-

жить засобом пізнання господарської діяльності 

за допомогою відображення змін в об’єктах спо-

стереження, але не як механічних актів відобра-

ження у свідомості людини, а як складний процес 

переходу від чуттєвих даних до абстракцій, від 

одиночного до загального» [2, с. 8].
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Закон України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16 

липня 1999 року [3, ст. 1, 3] визначає бухгалтер-

ський облік як процес виявлення, вимірювання, 

реєстрації, накопичення, узагальнення, зберіган-

ня та передачі інформації щодо діяльності підпри-

ємства зовнішнім та внутрішнім користувачам 

для прийняття рішень, а його мету — як надан-

ня користувачам для прийняття рішень повної, 

правдивої та неупередженої інформації щодо фі-

нансового становища, результатів діяльності та 

руху грошових коштів підприємства.

Отже, облік необоротних активів — це про-

цес виявлення, вимірювання, реєстрації, оброб-

ки й зберігання фактів господарської діяльності, 

пов’язаних із наявністю й рухом довгострокових 

активів судноремонтних підприємств у фінансо-

вому, управлінському, податковому і стратегіч-

ному секторах обліку для передачі користувачам 

інформації з метою контролю, аналізу та при-

йняття управлінських рішень.

Ведення бухгалтерського обліку необоротних 

активів та складання фінансової звітності щодо 

таких об’єктів в Україні здійснюють за принципа-

ми, які законодавчо закріплені у Законі України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні» № 996-XIV від 16 липня 1999 року [3, 

ст. 4] та П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності» [4, ст. 18]. До них належать обачність, 

повне висвітлення, автономність, послідовність, 

безперервність, нарахування і відповідність дохо-

дів і витрат, превалювання сутності над формою, 

історична (фактична) собівартість, єдиний гро-

шовий вимірник, періодичність.

У міжнародній та національній практиці бухгал-

терського обліку принцип визначають як правило, 

яким слід керуватися під час вимірювання, оцінки та 

реєстрації господарських операцій і під час відобра-

ження результатів у фінансовій звітності [5, с. 44].

Принципи лежать в основі ведення бухгал-

терського обліку, зокрема необоротних активів.

В. В. Сопко правомірно зазначив, що побу-

дова обліку необоротних активів ґрунтується на їх 

визначенні та економічній класифікації [6, с. 305]. 

Також доречно буде враховувати й особливості їх 

використання у господарській діяльності підпри-

ємства, оскільки довгостроковим активам, напри-

клад, основним засобам, на відміну від оборотних 

активів, зокрема запасів, властиве: використання у 

виробництві без зміни натуральної форми, ремон-

тування, консервація, переведення зі складу необо-

ротних активів до оборотних під час продажу, отри-

мання доходу від їх ліквідації у формі матеріалів.

Тому при створенні обліку необоротних акти-

вів необхідно враховувати:

1) загальні риси, які властиві довгостроковим 

активами (строк експлуатації перевищує рік; ак-

тиви підлягають амортизації);

2) особливості напрямків їх використання 

(експлуатація, консервація, ремонт, продаж, лік-

відація).

Узагальнюючи вищезазначене, бухгалтер-

ський облік необоротних активів підприємств, зо-

крема судноремонтної галузі, в Україні базується 

на принципах двоїстості, суттєвості (значущості), 

обачності, повного розкриття, автономності, по-

слідовності, безперервності, нарахування та від-

повідності доходів і витрат, превалювання сутності 

над формою, історичної (фактичної) собівартості, 

єдиного грошового вимірнику, періодичності.

Українські вчені, зокрема В. В. Сопко [6, 

с. 174–176], до найважливіших загальноприйнятих 

принципів побудови бухгалтерського обліку додає 

також принцип доказовості і принцип індивідуалі-

зації та персоніфікації господарських операцій на 

рахунках. В. С. Лень, В. В. Гливенко [7, с. 22] ви-

значають ті принципи, які побічно відображають-

ся у П(С)БО: дата операції, окреме відображення 

активів та пасивів, прийнятність вхідного балансу, 

оцінка, відкритість, консолідація. Це свідчить про 

різноманітність підходів до визначення неоснов-

них принципів бухгалтерського обліку.

Цікава думка С. Ф. Голова щодо побудови тео-

рії багатоцільового бухгалтерського обліку замість 

традиційної. Дійсно, авторське визначення пред-

мета та об’єкта такої моделі обумовлює застосуван-

ня принципів обліку, які дозволять системі багато-

цільового бухгалтерського обліку бути гнучкою та 

надавати різноманітні звіти внутрішнім та зовніш-

нім користувачам. До принципів нової теорії автор 

відносить: 1) принцип релевантної економічної су-

купності; 2) нарахування та/або касовий принцип; 

3) превалювання сутності над формою або форми 

над сутністю; 4) релевантності оцінки; 5) чутли-

вості до ризику; 6) збалансованості грошових та 

негрошових вимірювачів; 7) своєчасності; 8) по-

слідовності (якщо інше не вказано користувачем); 

9) репрезентативності [8, с. 12].

Запропоновані С. Ф. Головим деякі принци-

пи відрізняються від основних діючих правил бух-

галтерського обліку, розширюють з урахуванням 

сучасних умов бізнесу та замінюють їх. Слід за-

значити, що в обліку необоротних активів у меж-

ах моделі багатоцільового бухгалтерського обліку 

користувачі зможуть отримати більше інформації 

у різних формах звітів при застосуванні усіх автор-

ських принципів. Але слід уточнити, що визначен-

ня принципу репрезентативності автором замість 

існуючого принципу повного висвітлення не змі-

нює його суті. Крім того, «репрезентативність» є 

терміном статистики, тобто має істинне значення 

у разі застосування у межах цієї дисципліни, та ви-

значає властивість вибірки відбивати характерис-

тики генеральної сукупності, що вивчається [9].

На відміну від законодавчого регулювання ве-

дення бухгалтерського обліку в Україні у Міжна-
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родних стандартах фінансової звітності принципи 

обліку не мають закріплення у єдиному норматив-

но-правовому акті та їх коло набагато ширше.

За результатами порівняння правил обліку за 

МСФЗ, GAAP, П(С)БО, ми дійшли висновку, що 

принципи бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності в Україні і державах, що за-

стосовують МСФЗ, GAAP, відрізняються у зв’язку 

з різним ступенем розвитку економіки, швидкіс-

тю та масштабами протікання економічних про-

цесів, з урахуванням традиційності при веденні 

бухгалтерського обліку.

При визначенні бухгалтерського обліку як 

єдиної бази для різних видів обліку слід зазначити 

необхідність застосування однакових правил.

При веденні податкового обліку підприємства 

користуються правилами, встановленими Подат-

ковим кодексом України (далі ПКУ) [1, п. 4.1, ст. 4]: 

1) загальність оподаткування; 2) рівність усіх плат-

ників перед законом, неприпустимість будь-яких 

проявів податкової дискримінації; 3) невідворот-

ність настання визначеної законом відповідаль-

ності у разі порушення податкового законодавства; 

4) презумпція правомірності рішень платника по-

датку в разі, якщо норма закону чи іншого норма-

тивно-правового акта, виданого на підставі закону, 

або якщо норми різних законів чи різних норма-

тивно-правових актів припускають неоднозначне 

(множинне) трактування прав та обов’язків плат-

ників податків або контролюючих органів, вна-

слідок чого є можливість прийняти рішення на 

користь як платника податків, так і контролюю-

чого органу; 5) фіскальна достатність; 6) соціальна 

справедливість; 7) економічність оподаткування; 

8) нейтральність оподаткування; 9) стабільність; 

10) рівномірність та зручність сплати; 11) єдиний 

підхід до встановлення податків та зборів.

Ці засади не встановлюють принципів веден-

ня податкового обліку. Однак слід відмітити, що 

відповідно до Меморандуму [10, п. 6] в Україні має 

бути створена оптимальна модель взаємозв’язку 

системи оподаткування з системою бухгалтерсько-

го обліку. Тому можна зробити висновок, що прин-

ципи ведення податкового обліку повинні корелю-

вати з принципами бухгалтерського обліку.

Незважаючи на те, що Податковий кодекс 

є кроком до ув’язки двох видів обліку — бухгал-

терського та податкового, відсутність принципів 

податкового обліку та їх взаємозв’язку з бухгал-

терським обліком свідчить про недосконалість 

нормативно-правового акта.

У зв’язку з тим, що вищезазначені засади, 

на яких ґрунтується податкове законодавство, не 

встановлюють принципів ведення податкового 

обліку, та з метою подальшої гармонізації бухгал-

терського та податкового обліку у Податковому 

кодексі необхідне закріплення принципів бухгал-

терського обліку у статті 4 (п. 4.5) у такому кон-

тексті: «Ведення податкового обліку співвідно-

ситься з основними принципами бухгалтерського 

обліку, затвердженими статтею 4 Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні» № 996-XIV від 16 липня 1999 року.

Висновки. Враховуючи офіційне визначення 

поняття «бухгалтерський облік» в Україні, цінні 

наукові висновки вітчизняних вчених та особли-

вості ведення господарської діяльності судноре-

монтних підприємств, облік необоротних активів 

визначаємо як процес виявлення, вимірювання, 

реєстрації, обробки і зберігання фактів господар-

ської діяльності, пов’язаних із наявністю і рухом 

довгострокових активів судноремонтних підпри-

ємств у фінансовому, управлінському, податко-

вому і стратегічному секторах обліку для передачі 

користувачам інформації з цілю контролю, аналі-

зу та прийняття управлінських рішень.

1. Застосування принципів бухгалтерського об-

ліку необоротних активів ґрунтується на їх визначен-

ні та економічній класифікації [6, с. 305] і специфіці 

діяльності підприємства. Тому на судноремонтних 

підприємствах використовують такі принципи, як 

двоїстість, суттєвість, обачність, повне висвітлення, 

автономність, послідовність, безперервність, нара-

хування і відповідність доходів і витрат, превалю-

вання сутності над формою, історичну (фактичну) 

собівартість, єдиний грошовий вимірник, періодич-

ність. Їх сутність залежить від визначення предме-

та та об’єкта обліку і вони можуть бути змінені під 

впливом МСФЗ, які не обмежують такі принципи і 

пропонують набагато ширше їх коло.

2. У зв’язку з відсутністю принципів ведення 

податкового обліку в Україні та подальшою гар-

монізацією бухгалтерського та податкового обліку 

пропонуємо внести доповнення до Податкового 

кодексу України (стаття 4 пункт 4.5) у такому кон-

тексті: «Ведення податкового обліку співвідно-

ситься з основними принципами бухгалтерського 

обліку, затвердженими статтею 4 Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні» № 996-XIV від 16 липня 1999 року.

Важливе значення розглянутої теми потребує 

подальших досліджень питань організації та мето-

дики обліку необоротних активів, зокрема основ-

них засобів з урахуванням специфіки їх викорис-

тання на судноремонтних підприємствах.

Література

1. Податковий кодекс України : Закон Украї ни 

№ 2755-VІ від 02.12.2010 р. зі змін. [Електрон ний 

ресурс] / Управління комп’ютеризованих систем 

Апарату Верховної Ради України // Офіційний 

сайт Верховної Ради України. — К., 2010. — Ре-

жим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/

laws/main.cgi?page=1&nreg=2755–17.

2. Сучасні проблеми обліку : монографія / за 

ред. д-ра екон. наук, проф. М. С. Пушкаря. — Тер-

нопіль : ТНЕУ, 2010. — 268 с.



Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

149

3. Про бухгалтерській облік та фінансо-

ву звітність в Україні : Закон України № 996-

XIV від 16.07.1999 р. в № 3332-VI від ред. 

12.05.2011 р. [Електронний ресурс] / Управ-

ління комп’ютеризованих систем Апара-

ту Верховної Ради України // Офіційний сайт 

Верховної Ради України. — К., 1999. — Режим до-

ступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.

cgi?nreg=996–14&ed=20120101.

4. Загальні вимоги до фінансової звітнос-

ті : Положення (стандарт) бухгалтерського об-

ліку 1, затверджений Наказом Міністерства фі-

нансів України № 87 від 31.03.1999 р. в ред. від 

04.07.2011 р. зі змін. та допов. [Електронний ре-

сурс] // Офіційний сайт Інформаційно-аналітич-

ного центру «ЛІГА ЗАКОН». — К., 1999. — Режим 

доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/

link1/an/20/REG3684.html#20.

5. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік і фінан-

сова звітність за міжнародними стандартами / 

С. Ф. Голов, В. М. Костюченко. — 2-ге вид., пере-

роб. і доп. — Х. : Фактор, 2008. — 1008 с.

6. Сопко В. В. Бухгалтерський облік : навч. 

посібник / В. В. Сопко. — [3-тє вид., перероб. і 

доп.]. — К. : КНЕУ, 2000. — 578 с.

7. Лень В. С. Бухгалтерський облік в Украї-

ни : основи та практика : навч. посіб. / В. С. Лень, 

В. В. Гливенко. — [3-тє вид.]. — К. : Центр учбової 

літератури, 2008. — 608 с.

8. Голов С. Теория многоцелевого бухгалтер-

ского учета / С. Голов // Бухгалтерский учет и ау-

дит. — 2011. — № 4. — С. 3–12.

9. В словаре. Твое слово в истории [Электрон-

ный ресурс]. — Режим доступа : http://vslovare.ru/

slovo/reprezentativnost.

10. Меморандум про основні напрями розвит-

ку бухгалтерського обліку в Україні, застосування 

й удосконалення положень (стандартів) бухгалтер-

ського обліку та розкриття інформації у фінансовій 

звітності підприємств і організацій, затверджений 

Міністерством фінансів України, Державною ко-

місією з цінних паперів та фондового ринку, На-

ціональним банком України, Федерацією профе-

сійних бухгалтерів і аудиторів України, Спілкою 

підприємців малих, середніх і приватизованих під-

приємств України, Радою підприємців України, 

Українським союзом промисловців і підприємців, 

Координаційно-експертним центром об’єднань 

підприємців України від 08.11.2002 р. [Електрон-

ний ресурс] / Управління комп’ютеризованих сис-

тем Апарату Верховної Ради України // Офіційний 

сайт Верховної Ради України. — К., 2002. — Режим 

доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/

main.cgi?nreg=n0001201–02.

© І. В. Ксьонжик, М. В. Василькова, 2012

УДК 631.11:658.14 І. В. Ксьонжик,

М. В. Василькова

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація. У статті визначено основні проблеми формування фінансового результату діяльності під-

приємства. Встановлено напрями удосконалення аналітичності обліку фінансових результатів сільськогос-

подарських підприємств.

Ключові слова: фінансові результати, сільськогосподарські підприємства, організація обліку, фінансові звіти.

Summary. The article outlines the main issues shaping the financial results of the company. Established ways of 

improvement analyticity accounting financial performance of agricultural enterprises.

Key words: financial results, farmers, organization of accounting, the financial statements.

Постановка проблеми. Однією з важливих за-

гальноекономічних і бухгалтерських наукових і 

практичних проблем, що особливо актуальна в рин-

кових умовах, є визначення фінансового результату 

діяльності підприємства. Вагоме місце в управлінні 

сучасним сільськогосподарським суб’єктом госпо-

дарювання займає бухгалтерський облік фінансо-

вих результатів, який покликаний створити належ-

ні умови менеджерам для здійснення відповідного 

контролю виконаних господарських операцій, не 

лише оперативно реагуючи на зміни, що відбува-

ються на самому підприємстві, а також передбача-
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ючи й уникаючи небажаних ситуацій, пов’язаних зі 

змінами в зовнішньому середовищі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-

блеми організації і методики обліку й контролю 

фінансових результатів у підприємствах розгля-

нуті в працях провідних вітчизняних і зарубіжних 

науковців. Теоретичні та практичні рекомендації 

щодо фінансового й управлінського обліку, конт-

ролю фінансових результатів обґрунтовані в пра-

цях М. Т. Білухи, О. С. Бородкіна, Ф. Ф. Бутинця, 

Б. І. Валуєва, Ю. А. Вериги, С. Ф. Голова, І. В. За-

мули, О. В. Карпенко, Г. Г. Кірейцева, М. В. Ку-

жельного, В. О. Ластовецького, Ю. Я. Литвина, 

В. Г. Лінника, В. Б. Моссаковського, Л. В. На-

падовської, Н. Л. Правдюк, М. С. Пушкаря, 

В. В. Сопка, Л. К. Сук, Б. Ф. Усача, В. О. Шевчу-

ка, І. И. Яремка та інших.

У зарубіжній літературі питання обліку й 

контролю фінансових результатів розкриті в 

працях М. Ф. Ван Бреда, Джері Ж. Вейганта, 

К. Друрі, Т. П. Карпової, Т. М. Малькової, Д. Мід-

длтона, Р. Мюллендорфа, Б. Нідлза, Я. В. Соко-

лова, В. І. Ткача, Террі Д. Уорфілда, Дж. Фостера, 

Е. С. Хендриксена, Ч. Т. Хорнгрена та інших.

Питання сутності фінансових результатів, об-

ґрунтування їх класифікаційних ознак, методики 

формування, порядку здійснення контрольних і 

аналітичних процедур розглянуті в дисертаційних 

дослідженнях О. В. Гаращенко, С. О. Кучеркової, 

Н. О. Лоханової, Д. Є. Свідерського, О. В. Шел-

ковникової, Н. В. Уткіної, Г. В. Шурупова та інших.

Але, на жаль, значні здобутки вітчизняних на-

уковців так і не набули широкого впровадження 

в діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Також недостатньо розкритими є питання обліку 

й контролю фінансових результатів у сільськогос-

подарських формуваннях.

Метою дослідження є аналіз основних про-

блем формування фінансової звітності сільсько-

господарських підприємств, визначення основ-

них шляхів вдосконалення організації обліку 

фінансових результатів.

Виклад основного матеріалу. Із прийняттям в 

Україні національних стандартів бухгалтерського 

обліку та становленням податкового законодавства 

постала необхідність розробки методології обліку 

та методики визначення фінансових результатів ді-

яльності, що орієнтована на міжнародний досвід 

і національні традиції. Це зумовило необхідність 

належного узагальнення зарубіжної методології об-

ліку доходів і фінансових результатів діяльності та її 

адаптації до вітчизняних умов. Цей процес виявився 

досить складним і не завжди результативним [1].

Але у теперішніх умовах господарювання 

спостерігається спрямованість бухгалтерського 

обліку переважно для задоволення потреб подат-

кових органів, тому його управлінська орієнтація 

не реалізується належним чином, що суттєво зни-

жує ефективність управління, зокрема фінансо-

вими результатами.

Діяльність будь-якого сільськогосподарського 

підприємства спрямована на отримання позитив-

ного фінансового результату — прибутку, що ви-

магає ведення достовірного обліку доходів і витрат, 

точного визначення фінансових результатів, відо-

браження достовірної і повної інформації у фінан-

совій звітності, здійснення внутрішнього контролю 

та прийняття ефективних управлінських рішень.

Документами, що фіксують облік фінансових 

результатів, є довідки, або розрахунки, бухгалтерії, 

які складають в довільній формі. Необхідним є роз-

робка типової для сільськогосподарських підпри-

ємств форми бухгалтерської довідки-розрахунка, 

яка надасть аналітичності та наочності розрахунку 

та забезпечить відсутність помилок при віднесенні 

тих чи інших витрат і доходів. Таку форму розра-

хунка можна також використовувати для своєрід-

ного контролю формування та обліку фінансових 

результатів та складання фінансової звітності фор-

ми № 2 «Звіт про фінансові результати» [2].

Документ має заповнюватися за даними регі-

стрів синтетичного обліку та оборотно-сальдових 

відомостей за рахунками доходів і витрат, які ма-

ють місце в господарствах.

У звіті про фінансові результати не дозволя-

ється згортання доходів і витрат. Доходи і витрати 

від звичайної діяльності відображаються розгор-

нуто, за окремими рядками, а результати діяль-

ності від надзвичайних подій — згорнуто, тобто 

показується кінцевий результат.

У бухгалтерській довідці-розрахунку визна-

чається фінансовий результат за даними рахунка 

79 «Фінансові результати», отриманий прибуток в 

обліку (як кредитове сальдо за рахунком 79) відо-

бражають бухгалтерським записом Дебет рахунка 

79 «Фінансові результати» — Кредит субрахунка 

441 «Прибуток нерозподілений». Більш детально 

особливості організації обліку фінансових резуль-

татів на сільськогосподарських підприємствах 

розглянуто на рис. 1.

Сума за статтею форми 2 «Звіту про фінан-

сові результати» (код 220) має відповідати сумі за 

статтею «Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток)» форми 1 Баланс (код 350) або ж різниці 

статті на кінець і початок року [3].

Для відображення фінансового результату — 

прибутку — за видами діяльності в господарствах 

використовують субрахунки до рахунка 79 «Фі-

нансові результати» за видами діяльності, що зна-

ходить відображення в оборотно-сальдовій відо-

мості та формі фінансової звітності № 2 «Звіт про 

фінансові результати».

Прибуток сільськогосподарських підпри-

ємств можна класифікувати за такими ознаками: 

за видами діяльності (від основної діяльності; від 

іншої операційної діяльності; від фінансової ді-
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яльності; від надзвичайних подій); за характером 

використання (розподілений; нерозподілений); 

за напрямами використання (на формування ка-

піталу та на інші цілі).

Для відображення прибутку за характером 

використання до рахунка 44 «Нерозподілені при-

бутки (непокриті збитки)» використовують су-

брахунки, на яких відображають суму прибутку, 

який розподіляється в кореспонденції з рахун-

ками непрямого розподілу прибутку, а також ві-

дображують суму прибутку, який залишився не-

розподіленим. Зазначені операції знаходять своє 

відображення у формах фінансової звітності № 1 

«Баланс» та № 4 «Звіт про власний капітал» на 

основі бухгалтерських довідок та оборотно-саль-

дової відомості за зазначеними субрахунками [4].

При використанні прибутку на формування 

капіталу операції знаходять своє відбиття в обліку 

та звітності, про що йшлося вище. Якщо ж при-

буток використовується в підприємстві на інші 

цілі, то це не знаходить відбиття в існуючих фор-

мах звітності, а внутрішньої звітності на більшості 

сільськогосподарських підприємств не ведуть.

Висновки. Таким чином, для вдосконалення 

аналітичності обліку фінансових результатів слід 

використовувати форму внутрішньої звітності 

«Звіт про розподіл прибутку (покриття збитку)», 

статті якої відбиватимуть розподіл прибутку або 

джерела покриття отриманих збитків і будуть ви-

користані для складання форм фінансової звіт-

ності, а також прийняття управлінських рішень 

на підприємстві. Зазначену форму документу 

можна використовувати як додаток до фінансо-

вої звітності, а ще можна додати основні його по-

казники до форми фінансової звітності № 2 «Звіт 

про фінансові результати», щоб використовувати 

її для внутрішніх управлінських потреб.

Використання такого документу дасть змо-

гу користувачам отримувати  повну інформацію 

щодо використання чистого прибутку підприєм-

ством або використання джерел покриття отри-

маних збитків.

Таким чином, наведені вище напрями вдоско-

налення обліку фінансових результатів і відобра-

ження їх у фінансовій звітності сільськогосподар-

ських підприємств надасть можливість підвищити 

контроль фінансових результатів та приймати ефек-

тивні управлінські рішення щодо їх використання.

Література

1. Кириленко І. Г. Проблеми фінансового за-

безпечення сільськогосподарського виробницт-

ва / І. Г. Кириленко // Економіка АПК. — 2008. — 

№ 1. — С. 40–47.

2. Кучеркова С. О. Облік фінансових резуль-

татів у сільськогосподарських підприємствах : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, ана-

ліз та аудит (за видами економічної дяльності)» / 

С. О. Кучеркова. — К., 2008. — 21 с.

3. Лишиленко О. Напрями вдосконалення 

обліку та аудиту фінансових результатів / О. Ли-

шиленко // Бухгалтерський облік і аудит. — 

2005. — № 6. — С. 16–23.

4. Положення (стандарт) бухгалтерсько-

го обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності» : затв. Наказом Міністерства фінансів 

України № 87-II від 31.03.1999 р. // Право. По-

датки. Консультації : збірник систематизованого 

законодавства. — 2008. — № 1. — С. 76–79.

Рис. 1. Організація обліку фінансових результатів 

на сільськогосподарському підприємстві
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РЕЦЕНЗІЇ

РЕЦЕНЗІЯ 
НА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК 

Д-РА ЕКОН. НАУК Л. І. АНТОШКІНОЇ, Д-РА ЕКОН. НАУК О. П. СОЛОГУБ, 
КАНД. ЕКОН. НАУК І. О. ТАРЛОПОВА, В. Ю. ФРОЛОВОЇ 

«СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ»
Трансформаційна економіка України, якій 

притаманні мінливість бізнес-середовища і по-

силення рівня конкурентної боротьби, ставить 

вітчизняні підприємства перед необхідністю ово-

лодіння ринковими методами управління. Для 

успішного функціонування підприємству необ-

хідні стратегічне бачення, яке відтворює сутність 

бізнесу і спрямовує зусилля всіх його підрозділів 

на досягнення більш високих показників, ніж у 

суперників, та ринкова орієнтація підприємства, 

яка передбачає пріоритетність споживача, чіт-

кий процес формулювання і вибору оптимальної 

стратегії. У процесі конкурентної боротьби і ви-

рішення проблеми отримання стійкого стану у 

галузі та на ринку вітчизняні підприємства вико-

ристовують різні стратегічні підходи, які переваж-

но базуються на досвіді та інтуїції менеджерів і, як 

наслідок, є науково необґрунтованими. Управлін-

ня конкурентоспроможністю має на увазі діяль-

ність, спрямовану на формування довгострокової 

стратегії підприємства.

Підприємство, яке працює на ринку протягом 

певного періоду, отримує достатню інформацію, 

на основі якої може зробити висновки про те, на-

скільки воно сильне у своїх позиціях та наскільки 

уразливе. Але така інформація відображає, як пра-

вило, поточний стан справ на ринку. Тому можна 

говорити лише про конкурентоспроможність у 

конкретний період. Саме умови діяльності, які по-

стійно змінюються, вимагають від підприємства 

створювати нові плани своїх подальших дій.

Практика показує, що до найкращих ре-

зультатів розробки цілей для досягнення конку-

рентних переваг призводить здійснення марке-

тингового аналізу та формування маркетингових 

стратегій. Дотримання основних вимог до марке-

тингового аналізу дає змогу на кожному відрізку 

часу мати необхідну інформацію для контролю 

або корегування маркетингової стратегії.

Стратегічний маркетинг покликаний знайти 

відповіді на три основні питання, коректні від-

повіді на які дозволять підприємствам досягнути 

бажаної позиції на конкурентному ринку і не зро-

бити помилок у сфері стратегічного передбачен-

ня: на яких ринках конкурувати; як конкурувати 

(методи конкурентної боротьби); коли конкуру-

вати (час виходу на той чи інший ринок)?

Тому проблемам стратегічного маркетингу, 

зокрема питанням оцінки конкурентної позиції 

підприємства та формуванню відповідної конку-

рентної стратегії, у зарубіжній теорії і практиці 

приділяється значна увага.

Організаційно-економічний механізм стра-

тегічного маркетингу містить у собі комплекс 

принципів, на яких повинна ґрунтуватися відпо-

відна діяльність із управління маркетингом. Вче-

ними неодноразово доказано, що ефективність 

будь-якої діяльності багато у чому залежить саме 

від принципів, на які вона спирається. Страте-

гічний маркетинг повинен спиратися, з одного 

боку, на принципи маркетингу, з іншого — на 

принципи стратегічного менеджменту. Саме 

таке поєднання надасть цій категорії найбільш 

об’єктивного характеру.

Аналізуючи приклади вибору та застосування 

різних стратегій окремими фірмами, можна го-

ворити про велику різноманітність маркетинго-

вих стратегій. Незважаючи на те, що базова мета 

функціонування всіх фірм-виробників на ринку 

однакова — одержання прибутку, не існує єдиної 

маркетингової стратегії щодо її досягнення, яка 

була б прийнятна для всіх фірм.

Для розв’язання завдань у стратегічному 

маркетингу використовується комплексний сис-

темний підхід, що припускає розглядання різ-

них складових стратегічного маркетингу з метою 

осмислення їхньої структури, організації, засобів, 

виявлення закономірностей розвитку й удоскона-

лення методів і прийомів управління підприєм-

ствами в умовах конкуренції.

Тому у сучасних умовах актуальним є під-

вищення уваги до стратегічного маркетингу як 

інструментарію підприємництва, філософії всі-

єї господарської діяльності в умовах ринкової 

економіки.

Функції стратегічного маркетингу повинні 

виконувати висококваліфіковані фахівці, які ма-

ють необхідні знання та навички ефективного 

управління маркетинговою діяльністю на підпри-

ємствах різних галузей національної економіки.

Все це свідчить про те, що підготовлений ав-

торами навчально-методичний посібник «Стра-

тегічний маркетинг» є актуальною і своєчасною 

розробкою в цьому напрямку.

Основна мета навчального посібника — уза-

гальнити досягнення теорії і практики страте-

гічного маркетингу для ознайомлення студентів 

економічних та управлінських спеціальностей, 

аспірантів, викладачів вузів, підприємців і керів-

ників-практиків.
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Навчально-методичний посібник підготов-

лений відповідно до програми курсу «Страте-

гічний маркетинг». Структура і зміст посібника 

спрямовані на розв’язання завдань, які стоять пе-

ред студентами під час вивчення цієї дисципліни. 

У посібнику розглядаються теоретичні, методич-

ні та практичні основи стратегічного маркетин-

гу. Навчально-методичний посібник містить пи-

тання, пов’язані зі стратегічною маркетинговою 

діяльністю підприємства, її формуванням та об-

ґрунтуванням. Розкриті сутність і значення стра-

тегічного маркетингу, його місце у структурі стра-

тегічного менеджменту фірми, сучасні вимоги до 

управління маркетинговою діяльністю підприєм-

ства. Розглянуто методи аналізу маркетингового 

середовища та визначення конкурентних переваг 

фірми. Всебічно висвітлюються сутність, зміст і 

різновиди маркетингових стратегій сегментації та 

вибору цільового ринку, маркетингових стратегій 

росту, маркетингових стратегій диференціації і 

позиціонування, конкурентних стратегій. Розгля-

дається маркетинговий інструментарій управлін-

ня портфелем бізнесу фірми.

Посібник містить методичні вказівки до ви-

вчення кожної теми, лекційний матеріал, теоретич-

ні та практичні завдання, питання для самоконтро-

лю, тестові завдання, задачі, тематику рефератів, 

проблемні ситуації для обговорення (кейси), осно-

вні терміни та визначення, список літератури.

Тести, розроблені за ключовими напряма-

ми маркетингової діяльності, дозволяють сту-

дентам перевірити ступінь засвоєння теоретич-

ного матеріалу.

Особливої актуальності набувають підрозді-

ли, у яких вміщені вправи та завдання, навчальні 

конкретні ситуації, як активні методи навчання, 

що апробовані у студентській аудиторії і довели 

доцільність та результативність їх застосування в 

процесі підготовки фахівців з маркетингу.

Навчально-методичний посібник забезпе-

чує реальну можливість формування у студентів 

аналітичного мислення, розвитку здібностей до 

самостійного прийняття оптимальних рішень та 

їх реалізації.

Використаний під час підготовки посібника 

педагогічний та методологічний прийом — поєд-

нання завдань стратегічного маркетингу з тесту-

ванням та аналізом досвіду використання ситуа-

ційних моделей на конкретному прикладі діючих 

підприємницьких об’єднань дає змогу органічно 

сполучати теоретичні знання з досвідом прак-

тичного вітчизняного та світового маркетингу 

ряду провідних компаній.

Наведені у підручнику практичні вправи і 

приклади не тільки описують конкретні управлін-

ські ситуації і факти щодо стану та розвитку нашої 

національної соціально-економічної дійсності, а 

й безпосередньо впливають на формування у чи-

тача бажання і вміння самому взяти участь у їх ви-

рішенні як національно-свідомого громадянина 

України, як особи, спроможної самостійно при-

ймати та реалізовувати ефективні управлінські 

рішення на конкретному робочому місці, форму-

вати сучасну ринкову культуру, ринкове мислення 

і сприяти отриманню студентами тих практичних 

та професійних навичок і вмінь, які так необхідні 

сучасному маркетологу у складних умовах еконо-

мічного розвитку України.

Такий методичний прийом, безумовно, буде 

сприяти підвищенню не лише ефективності підго-

товки фахівців з маркетингу, а й їх мотивації щодо 

отримання нових теоретичних та практичних знань.

Наведено професійні терміни, що характе-

ризують найважливіші поняття і концепції, які 

використовуються сучасними маркетологами у 

своїй діяльності.

З означених позицій підготовлений авторами 

навчально-методичний посібник «Стратегічний 

маркетинг» може бути корисним для студентів ви-

щих навчальних закладів, слухачів магістерських 

програм, які навчаються за спеціальністю «Марке-

тинг», що є підставою рекомендувати його до друку.

Дмитро Миколайович Стеченко,
професор кафедри міжнародної економіки

Національного технічного

університету України «КПІ»,

доктор економічних наук, професор
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АННОТАЦИИ
Антошкин В. К. Специфическое использование 

интеллектуального потенциала. — С. 27.
Аннотация. Рассмотрена проблема ограниче-

ния тенизации экономики как одна из сфер спе-

цифического использования интеллектуального 

потенциала кадров государственного управления, 

финансовой системы и реальной экономики.

Ключевые слова: интеллектуальный потен-

циал, теневая экономика, мировой экономиче-

ский кризис.

Антошкина Л. И., Висящев В. А. Формирова-
ние интеллектуального потенциала как системная 
задача. — С. 16.

Аннотация. Рассмотрены механизмы создания 

интеллектуального капитала, природа и послед-

ствия его неравномерного распределения в мире, 

влияние уровня использования интеллектуального 

потенциала на конкурентоспособность стран.

Ключевые слова: интеллектуальный потенци-

ал, конкурентоспособность, мировой экономиче-

ский кризис.

Бабарыка Е. В. Реформирование пенсионных 
систем стран Восточной Европы как пример для 
Украины. — С. 121.

Аннотация. В статье приведено сравнение си-

стем пенсионного обеспечения стран Восточной 

Европы в процессе их реформирования. Сделаны 

выводы относительно дальнейшего реформиро-

вания пенсионной системы Украины.

Ключевые слова: пенсионная система, обя-

зательное пенсионное страхование, пенсионный 

возраст, трудовой стаж, пенсионный фонд.

Воробьева Н. П. Предприятие как «живая» си-
стема при анализе инновационной активности пред-
принимателей. — С. 71.

Аннотация. В статье рассматриваются суще-

ствующие и новейшие концепции предприятий, 

охарактеризован эволюционный подход теории 

фирмы, прослежен популяционный подход при 

анализе малых инновационных фирм, определе-

на возможность использования демографической 

модели к анализу возрастной структуры иннова-

ционных фирм как популяции.

Ключевые слова: эволюционный подход, по-

пуляция, инновационная активность, модель воз-

растной структуры, динамика популяции.

Вусятицкая М. П. Финансово-правовые осно-
вы формирования финансовой достаточности мест-
ных органов власти. — С. 125.

Аннотация. В статье рассмотрена структура 

источников финансовых ресурсов местных орга-

нов власти. Исследованы проблемы несоответ-

ствия финансового обеспечения разных уров-

ней власти предоставленным им полномочиям. 

Проанализирована самостоятельность местных 

органов власти в принятии решений относи-

тельно налогов и сборов, которые взимаются на 

их территории, и распоряжения финансовыми 

ресурсами соответствующих местных бюджетов. 

Рассмотрен зарубежный опыт в формировании 

ресурсов местных бюджетов.

Ключевые слова: доходы и расходы местных 

бюджетов, межбюджетные трансферты, налоги, на-

логовая автономия, фискальная децентрализация.

Горпинич О. В. Направления усовершенствова-
ния арендных земельных отношений. — С. 35.

Аннотация. В статье рассматривается место 

аренды земли сельскохозяйственного назначения 

среди других видов формирования рыночных от-

ношений на селе.

Ключевые слова: арендная плата, сельско-

хозяйственное производство, арендованные зе-

мельные участки, рынок земли.

Гришаева Ю. Г. Концепция оценивания инве-
стиционной привлекательности в контексте управ-
ления национальной экономикой. — С. 38.

Аннотация. Определено место оценки ин-

вестиционной привлекательности в управлении 

экономической ситуацией. Приведены основные 

подходы к оценке инвестиционной привлека-

тельности национальной экономики в контексте 

ее сбалансированного развития. Уделено значи-

тельное внимание региональному аспекту.

Ключевые слова: оценка инвестиционной 

привлекательности, экономический рост, сбалан-

сированное развитие, управление национальной 

экономикой.

Гуржий Н. М. Методический подход к обосно-
ванию стратегической программы маркетинга. — 
С. 73.

Аннотация. В статье рассмотрена возможность 

использования методов линейного программиро-

вания при выборе наиболее приемлемого вариан-

та распределения маркетинговых усилий на реа-

лизацию стратегической программы маркетинга 

по критерию «максимум прибыли».

Ключевые слова: стратегическая программа 

маркетинга, линейное программирование, логи-

стические, маркетинговые, информационные и 

трудовые ресурсы, коэффициент целевой функ-

ции, оптимизационные методы и модели.
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Дерун И. А. Историческое развитие формиро-
вания экономической и учетной категории «необо-
ротные активы». — С. 141.

Аннотация. В статье рассмотрены основные 

этапы исторического развития категории «не-

оборотные активы» в экономической теории и 

бухгалтерском учете. Раскрыты современные 

подходы относительно толкования необорот-

ных активов, выделены основные признаки не-

оборотных активов на современном этапе раз-

вития экономической науки.

Ключевые слова: капитал, ликвидность, не-

материальные активы, необоротные активы, обо-

ротные активы.

Ерфорт О. Ю. Особенности развития сферы 
интернационального высшего образования. — С. 43.

Аннотация. В статье рассмотрены при-

чины расширения и особенности современ-

ного развития сферы интернационального 

высшего образования. Рассмотрена политика 

разных стран относительно участия в сфере 

интернационального высшего образования. 

Автор исследовала процессы формирования 

экспорто- и импорто-ориентированных регио-

нов, определила стратегию развития для отече-

ственных ВУЗов в сфере интернационального 

высшего образования.

Ключевые слова: интернациональное высшее 

образование, иностранные студенты, страны-ли-

деры предоставления образовательных услуг.

Жарикова О. А. Учет необоротных активов: те-
оретические аспекты его построения. — С. 146.

Аннотация. Исследуются вопросы примене-

ния принципов учета необоротных активов на 

примере предприятий судоремонтной отрасли. 

Предлагается определение учета необоротных ак-

тивов, а также внесение изменений в Налоговый 

кодекс Украины относительно соотнесения пра-

вил бухгалтерского учета с налогообложением в 

контексте гармонизации учета.

Ключевые слова: учет, налогообложение, ре-

формирование, гармонизация, принцип учета, 

необоротные активы, судоремонт.

Квасницкая Р. С., Дерикот Е. Н. Анализ подхо-
дов к принятию управленческих решений. — С. 80.

Аннотация. В статье проанализированы под-

ходы к принятию управленческих решений, рас-

крыта их суть и содержание. Отображены ос-

новные современные подходы, которые часто 

используются на предприятиях. Проанализиро-

ваны их преимущества и недостатки, имеющие 

значительное влияние при использовании на 

практике.

Ключевые слова: подход к принятию управ-

ленческих решений, классический подход, 

административный подход, иррациональный 

подход.

Клименко А. А. Государственные программы 
рационального использования земельных ресур-
сов. — С. 46.

Аннотация. Своевременное и обоснованное 

государственное регулирование землевладения и 

землепользования — непременное и обязательное 

условие восстановления, повышения их плодо-

родия, эффективности использования. Поэтому 

необходимо уточнение порядка распределения 

государственных сфер управления, разработки не-

обходимых для этого критериев, схемы целевого 

расходования средств: земельного налога, аренд-

ной платы, сборов за операции по обращению зе-

мельных участков, ведения земельного кадастра.

Ключевые слова: совещательств, кадастр, 

концентрация, мелиорация, аренда, рента, ресур-

сопользование, плодородие, субсидия.

Коваленко Н. О. Бизнес-план как интегратив-
ная система показателей антикризисного управле-
ния авиационным предприятием. — С. 84.

Аннотация. Статья посвящена совершенство-

ванию инструментария формирования и реали-

зации механизма антикризисного управления на 

предприятиях гражданской авиации Украины пу-

тем адаптации системы показателей определения 

вероятности банкротства, а также комплексного 

подхода в виде бизнес-планирования.

Ключевые слова: бизнес-план, антикризис-

ное управление, интегративная система показа-

телей, стратегическое управление, прогнозирова-

ние, банкротство, ликвидация.

Ковалёв А. В., Компаниец Т. И. Кластерные 
технологии как основа современной промышленно-
сти Украины. — С. 87.

Аннотация. В статье рассмотрено нынеш-

нее положение экономики Украины. Приведены 

примеры проведения кластерной политики в раз-

витых странах мира. Даются рекомендации для 

проведения кластерной политики на Украине.

Ключевые слова: экономика, кластерная по-

литика, глобализация, конкуренция.

Корсак В. И. Оценка обеспеченности населения 
регионов Украины торговыми площадями. — С. 115.

Аннотация. Рассчитан минимально допусти-

мый уровень обеспеченности населения регионов 

Украины торговыми площадями. Выявлены реги-

оны, в которых данный показатель существенно 

ниже расчетного.

Ключевые слова: розничная торговля, регио-

ны, обеспеченность торговой площадью.

Красовская Т. В. Реализация производственной 
программы машиностроительного предприятия. — 
С. 91.

Аннотация. Предложен расчет эффектив-

ности производственной программы на основе 

исследованных научно-методических подходов. 

Предоставлены расчеты темпов роста и приро-
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ста стоимости сырьевых и материальных затрат, 

темпов роста и прироста прибыли, темпов роста 

и прироста оптовых цен в динамике. Указано на 

чувствительность производственной программы 

от стоимости сырьевых затрат.

Ключевые слова: производственная про-

грамма, чувствительность производственной 

программы, инвестиционный проект, чистый 

дисконтированный доход, выпуск товара, реали-

зация производственной программы.

Ксёнжик И. В., Василькова М. В. Особенно-
сти учета финансовых результатов на сельскохозяй-
ственных предприятиях. — С. 149.

Аннотация. В статье определены основные 

проблемы формирования финансового результата 

деятельности предприятия. Установлены направ-

ления совершенствования аналитичности учета 

финансовых результатов сельскохозяйственных 

предприятий.

Ключевые слова: финансовые результаты, 

сельскохозяйственные предприятия, организа-

ция учета, финансовые отчеты.

Михов Л. И. Сущность эколого-экономическо-
го потенциала предприятия. — С. 95.

Аннотация. Эффективность хозяйственной 

деятельности предприятия в целом зависит от 

многих факторов и в первую очередь — от ра-

ционального использования его эколого-эко-

номического потенциала (ЭЭП), то есть это 

совокупность возможностей по максимизации 

прибыли на предприятии и минимизации отри-

цательного влияния его деятельности на окру-

жающую среду. Решению этих проблем и посвя-

щена эта статья.

Ключевые слова: эколого-экономический 

потенциал, природно-ресурсный потенциал, 

валовой внутренний продукт, прибыль, произ-

водственные фонды, материальные затраты, на-

циональный доход.

Попова Н. А. Инновационный потенциал ВУЗа 
как фактор конкурентного преимущества: теорети-
ческие положения. — С. 101.

Аннотация. В статье представлен анализ 

основных теоретических положений форми-

рования конкурентного преимущества совре-

менного ВУЗа. В центре внимания — проблема 

инновационного потенциала. Отмечается, что 

специфика современной экономики требует 

преобразования ВУЗов в центры инноваци-

онной активности, способных совмещать об-

разовательную и научно-исследовательскую 

деятельность с конкурентоспособными разра-

ботками коммерческого характера.

Ключевые слова: потенциал, инновация, ин-

новационный потенциал, ресурсы, структура по-

тенциала.

Пристемский А. С. Самофинансирование как 
основа обеспечения финансовой безопасности пред-
приятий. — С. 106.

Аннотация. Определена суть самофинансиро-

вания деятельности предприятия. Выделена струк-

тура собственных источников субъектов хозяйство-

вания. Установлено значение самофинансирования 

в обеспечении финансовой безопасности предпри-

ятия. Выявлены факторы влияния на формирова-

ние финансовых ресурсов предприятия.

Ключевые слова: самофинансирование, фи-

нансовая безопасность предприятия, субъекты хо-

зяйствования, финансовые ресурсы предприятия.

Пятак И. В. Ценообразование и факторы вли-
яния на становление ценовой политики. — С. 130.

Аннотация. В статье рассматриваются кон-

цепция формирования цены (в понятии постро-

ения формулы цены) и факторы, которые не-

посредственно влияют на становление ценовой 

политики, а также формы государственного регу-

лирования ценообразования.

Ключевые слова: цена, ценообразование, 

факторы, формула цены, спрос, продукция.

Рудая Р. В. Анализ эффективной деятельности 
предприятия: необходимость и методика. — С. 109.

Аннотация. Процесс определения эффектив-

ной работы предприятия на основе формирова-

ния прибыли предприятия и соотношения вели-

чин рентабельности, как и любой другой сложный 

процесс, имеет свою технологию, последователь-

ность, требует дальнейшего исследования.

Ключевые слова: эффективная деятельность 

предприятия, прибыль как важнейшая финансо-

вая категория, рентабельность продукции, рента-

бельность продаж, рентабельность активов, рен-

табельность собственного капитала.

Рунчева Н. В. Государственное регулирование 
корпоративных отношений в экономике. — С. 51.

Аннотация. В статье анализируются особенно-

сти взаимоотношений корпорации и государства в 

современных условиях. Автор приводит обзор ли-

тературы по данной проблематике, подтверждает 

актуальность и необходимость процессов поиска 

нових норм в их взаимодействии в современной 

рыночной среде, уделяет внимание стабилизации 

в сфере имущественных интересов, консолидации 

и организации активов. В работе выделены также 

перспективы в отрасли правовых новаций относи-

тельно поглощения и слияния корпораций.

Ключевые слова: бенефициарное владение, 

корпоративный сектор, межотраслевая экспансия, 

консолидация, реорганизация, поглощение, слия-

ние, стабилизация имущественных интересов.

Руснак А. В. Направления совершенствования 
управления занятостью на селе. — С. 54.

Аннотация. В статье рассматриваются пробле-

мы занятости в сельской местности. Проводится 



АННОТАЦИИ

157

краткий обзор рынка труда на селе. Выделены 

приоритетные направления совершенствования 

процессов занятости сельского населения.

Ключевые слова: занятость сельского населе-

ния, безработица, рынок труда, самозанятость, 

предпринимательство.

Рюмина Е. Л. Кластерный подход как конкурент-
ное преимущество регионального развития. — С. 117.

Аннотация. В статье обобщен теоретический 

материал для определения сущности понятия 

«кластер», кластерный подход, обоснована эко-

номическая эффективность формирования кла-

стеров в регионах.

Ключевые слова: кластер, кластерный подход, 

конкурентоспособность.

Семьян О. В. Воспроизводств о человеческого 
капитала: обеспечение гендерного равенства. — С. 56.

Аннотация. В статье рассмотрены теоретиче-

ские аспекты гендерного социально-экономиче-

ского неравенства. Раскрыта сущность пробле-

мы гендерного неравенства на государственном 

уровне и выявлены пути ее решения.

Ключевые слова: гендер, гендерное неравен-

ство, гендерное социально-экономическое нера-

венство, гендерное развитие.

Степанова В. А. Основные направления разви-
тия кредитных союзов в современных условиях. — 
С. 135.

Аннотация. В статье исследованы современ-

ные тенденции развития кредитных союзов и 

определены приоритетные направления их де-

ятельности в будущем. В частности, проведен 

детальный анализ состояния кредитных союзов 

Украины, акцентируется внимание на причинах 

возникновения проблем в деятельности кредит-

ных союзов. Также предложены направления и 

сферы усовершенствования работы кредитных 

союзов на рынке финансовых услуг Украины.

Ключевые слова: кредит, кредитный союз, 

финансовый кризис, коммерческий банк.

Тарлопов И. О. Глобализация античного мира: 
миф или реальность? (Часть ІІ). — С. 12.

Аннотация. Исследуется эволюция глобализа-

ционных процессов античного мира. Определён 

источник их возникновения и специфика. Выяв-

лены причины, которые активизировали процесс 

создания глобальной экономики и её дальнейшее 

развитие. Доказана целесообразность проведения 

дальнейших исследований в данном направлении.

Ключевые слова: развитие экономических 

и политических связей, глобализм, государство 

Агамемнона, Древняя Греция, военно-политиче-

ская экспансия, война между государствами Ан-

тичной Греции, классическая цивилизация.

Трикоз И. В. Использованиe моделей государ-
ственно-частного партнерства в здравоохранении: 
зарубежный опыт. — С. 60.

Аннотация. В статье исследованы иностран-

ный опыт и возможности использования моделей 

государственно-частного партнёрства в здравоох-

ранении в Украине.

Ключевые слова: государственно-частное парт-

нёрство, здравоохранение, частный партнёр.

Фролова Г. И. Предпосылки развития инве-
стиционно-инновационных процессов в экономике 
Украины. — С. 64.

Аннотация. В статье исследованы предпо-

сылки развития инновационных процессов, 

рассмотрена концепция определения рейтин-

га инновационных проектов, проанализирова-

на взаимосвязь и направления взаимодействия 

между инновациями и инвестициями, определе-

ны условия реализации инвестиционно-инно-

вационной стратегии, рассмотрены источники 

финансирования инновационной деятельности, 

определены направления государственной фи-

нансовой политики содействия инновационной 

деятельности, предложены направления стиму-

лирования инновационной активности.

Ключевые слова: социально-экономическое 

развитие, инвестиционно-инновационные про-

цессы и механизмы, программа инновационного 

развития, инвестиционная привлекательность, 

инвестиционно-инновационная стратегия, госу-

дарственная финансовая политика, стимулирова-

ние инновационной деятельности.

Хлевная И. В. Организационно-экономические 
основы обеспечения занятости сельского населе-
ния. — С. 68.

Аннотация. В статье исследованы трудовые 

ресурсы как главная производительная сила и 

трудовой потенциал на селе. Предложены пути 

повышения качества трудового потенциала в 

сельской местности.

Ключевые слова: занятость, трудовые ресур-

сы, сельское население.

Шульгина Л. М. Особенности фармацевтиче-
ского маркетинга: стратегический аспект. — С. 112.

Аннотация. В статье рассмотрены особенно-

сти фармацевтического маркетинга в контексте 

стратегического развития предприятий отрасли. 

Определены ключевые отличия основных аспек-

тов фармацевтического маркетинга в сравнении с 

классическими подходами стратегического мар-

кетингового планирования.

Ключевые слова: фармацевтическая отрасль, 

стратегический маркетинг, лекарственный препа-

рат, социально-этический маркетинг.
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Наукові інтереси: механізм відтворення осно-

вного капіталу підприємств.

Руснак Алла Валентинівна, докторант кафе-

дри обліку і аудиту Державного вищого навчаль-

ного закладу «Херсонський державний аграрний 

університет», кандидат економічних наук, доцент.

73006, м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 23.

Наукові інтереси: формування та реалізація 

стратегії сталого розвитку сільських територій 

(теорія, методологія, практика).

Рюміна Євгенія Леонідівна, асистент кафедри 

менеджменту організацій Бердянського універси-

тету менеджменту і бізнесу.

71116, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: організаційно-економічна 

сутність формування кластерів.

Сем’ян Ольга Вячеславівна, асистент кафедри 

менеджменту організацій Бердянського універси-

тету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: стратегічний розвиток під-

приємства, продуктивність праці персоналу.

Степанова Вікторія Олександрівна, старший 

викладач кафедри фінансів і кредиту Бердянсько-

го 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, доцент кафедри 

маркетингу Бердянського університету ме-

неджменту і бізнесу, кандидат економічних 

наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: міжнародна економіка.

Трикоз Ірина Володимирівна, старший викла-

дач кафедри менеджменту організацій Бердян-

ського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: стратегія інноваційного 

розвитку ринку медичних послуг, інтелектуаль-

ний капітал.

Фролова Галина Іванівна, доцент кафедри ме-

неджменту організацій Бердянського університе-

ту менеджменту і бізнесу, кандидат економічних 

наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 

Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: інноваційно-інвестиційні 

фактори розвитку регіону.

Хлівна Ірина Вікторівна, доцент кафедри фі-

нансів, обліку і аудиту Уманської філії ПВНЗ 

«Європейський університет», м. Умань, кандидат 

економічних наук, доцент.

20300, м. Умань, Черкаська обл., вул. Аеро-

дромна, 38.

Наукові інтереси: стратегічні напрями фор-

мування та збільшення зайнятості населення 

сільських територій.

Шульгіна Людмила Михайлівна, професор ка-

федри менеджменту Національного технічного 

університету «Київський політехнічний інсти-

тут», доктор економічних наук, професор.

02125, м. Київ, вул. Воскресенська, буд. 12-б, 

кв. 11.

Наукові інтереси: маркетинг, стратегічний 

маркетинг, маркетингові дослідження.
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Аспірантура

У Бердянському університеті менеджменту і бізнесу 
відкрито аспірантуру зі спеціальностей:

08.00.03 — Економіка та управління національним господарством;
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;
08.00.08 — Гроші, фінанси і кредит;
08.00.09 — Бухгалтерський облік, аналіз і аудит;
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 економіч-

ної діяльності)».

  Довідки за телефоном: (06153) 64-9-45;

  Додаткову інформацію можна отримати на сайті: http://bumib.edu.ua/.


