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СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО  
І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

УДК 339.9 Л. И. Антошкина,

Е. П. Сологуб

ПРОГНОЗЫ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ  
(ЧАСТЬ ІІ)

Анотація. Досліджено тенденції економічного протистояння основних центрів і економіко-політичних 
союзів глобалізованого світу.

Ключові слова: глобалізація, конкуренція, світова економіка.

Summary. A look at tendencies of economic opposition of the major centers and economic and political coalitions 
of the world.

Key words: globalization, competition, global economy.

Изложение материалов исследования (продол-
жение). Оптимистический прогноз. Главная осо-
бенность оптимистических оценок, которые дают 
многие исследователи, заключается в следующем: 
ни население, ни правительство, ни бизнес в 
дальнейшем уже не смогут жить, управлять, стро-
ить дела по-старому и уже сейчас находят значи-
тельно более эффективные варианты поведения, 
предприимчивости в преодолении допущенных 
ошибок и созданных проблем. Получается, что не 
случись глобальный кризис, не включились бы в 
головах «центры ответственности», сохранилась 
бы привычка жить на широкую ногу, не сообра-
зуясь с возможностями. Этот психологический 
аспект хорошо знаком нам по русской пословице: 
«Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». 
Как видно, этот феномен не имеет национальных 
границ.

Вторая особенность обнадёживающих про-
гнозов состоит в укоренённом в сознании ис-
теблишмента этой страны убеждения об особой 
ответственности Америки за судьбы всего мира; 
причём бесполезно добиваться ответа на вопрос: 
а кто и когда уполномочил её на эту «вселенскую 
заботу»? Мы тщетно пытались найти ответ на этот 
вопрос в научной литературе и СМИ за многие 
годы и пришли к убеждению, что американцы 
сами присвоили себе такое право и создали до-
статочно серьёзные инструменты для его отстаи-
вания. Отсюда вывод: система преодолеет любые 
проблемы в самой себе, чтобы сохранить опреде-
ляющую роль США в мире.

Авторы исследования «Рост потребления как 
двигатель экономического роста» Дэвид Кросс 
(президент консалтинговой фирмы Market Out-
look, Сан-Диего, США) и Джеймс Майл (главный 
экономист Eaton Corporation, Кливленд, США) 
доказывают, что всемирный финансовый кризис 

и экономическая рецессия заставили американ-
цев вспомнить о бережливости, и теперь те стра-
ны, экономика которых зависит от экспорта на 
американский рынок, не могут дождаться, когда в 
Соединённых Штатах восстановится былой уро-
вень потребительских расходов [16]. Хотя амери-
канские потребители вряд ли вернутся к привычке 
широко тратить деньги, как в последние годы пе-
ред рецессией, их спрос на товары и услуги будет 
возрастать по мере восстановления рынка рабо-
чих мест. Возможно, через пару лет, — утверждают 
авторы, — все заговорят о великом возвращении 
американского потребителя — которого, как мы 
все думали, больше не существует. Однако если в 
последние годы уровень потребительских расхо-
дов в США, которые составляют более двух тре-
тей ВВП страны, возрастал на 3–4 % в год, то в 
дальнейшем прирост будет ближе к 2 %.

Оптимистичным прогнозам в отношении 
среднесрочной перспективы роста потребитель-
ских расходов в США способствуют два ключевых 
фактора.

Во-первых, США являются единственной 
развитой страной, в которой ожидается прирост 
населения — из расчёта примерно 1 % в год в бли-
жайшее десятилетие. Это ставит Соединённые 
Штаты в выгодное положение с точки зрения по-
требительского рынка.

Во-вторых, в Америке существует круп-
ный демографический сегмент, состоящий из 
80 млн. чел. старшей возрастной группы, из-
вестных как бэби-бумеры (родившихся с 1946 по 
1964 годы). Они приближаются к пенсионному 
возрасту и, как ожидается, будут демонстрировать 
иные привычки в плане расходования средств, 
чем пожилые люди предыдущих поколений. Так 
как бэби-бумеры будут жить дольше, они, скорее 
всего, будут также дольше работать — возможно, 
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и после наступления 70-летнего возраста, а зна-
чит, будут продолжать приобретать больше това-
ров и услуг, чем их родители в том же возрасте.

Тем временем молодое поколение — ещё 
80 млн. чел., известных как «поколение Y», — бу-
дет вступать в брачный возраст и тратить больше 
средств на покупку домов, автомобилей и товаров 
для детей. Это поколение сохранит в своей памяти 
выпавшие на долю их родителей тяжёлые испыта-
ния, когда обвал жилищного и фондового рынков 
в 2007–2009 гг. привёл к уменьшению совокупно-
го достояния американских домохозяйств более 
чем на 10 трлн. долларов, и оно уже не будет жить 
в долг с таким же размахом, как родители. Иссле-
дователи доказывают, что, кроме экономическо-
го, произойдёт и психологическое выздоровление 
американского общества — потребление станет 
разумным, а накопление — обязательным.

Аргументация прогноза Кросса и Майла 
представляется нам гораздо более убедительной 
именно потому, что они практически не связы-
вают будущее экономики США с зависимостью 
от различных внешних факторов, например, от 
состояния таких центров глобального противо-
стояния, как Китай, Россия, Индия, Евросоюз 
и др. Залог будущего успеха они видят в главных 
внутренних факторах — в развитии человеческо-
го капитала, в благоприятных демографических 
процессах, в психологической консолидации 
гражданского общества. Это новый и ориги-
нальный метод исследования возможностей гло-
бальной экономики, который не отменяет учёт 
обычных, традиционных факторов развития, но 
на первое место ставит человека в Системе. Если 
Система на даёт позитивных импульсов, мотива-
ций для человека, то даже самый благоприятный 
набор традиционных факторов (финансы, мате-
риальные ресурсы, технологии) не способен за-
ставить её развиваться.

С другой стороны, количественное и каче-
ственное приумножение этих факторов напря-
мую связано с деятельностью мотивированного 
человека. Очевидно, что американская Система 
далека от идеала с точки зрения удовлетворения 
потребностей человека, но, в сравнении с други-
ми, ей это даётся лучше, чем другим. Эти «другие» 
сами подчёркивают многие приоритеты Амери-
ки, демонстрируют своё желание следовать им. 

Эту ситуацию хорошо обобщили Джереми 
Шапиро и Ник Уитни, подготовившие отчёт для 
Европейского совета по международным отноше-
ниям. В отчёте они описали европейское отноше-
ние к Соединённым Штатам как «инфантильное 
и фетишистское». Под этим они подразумевали, 
что европейские государства существуют в некой 
навязчивой зависимости от Соединённых Шта-
тов (несмотря на то, что критикуют их), которая 
мешает им сформировать сильную позицию ЕС. 

«Америка хочет быть партнёром, а не покровите-
лем Европы, но она не может нести ответствен-
ность за избавление Европы от её зависимого 
статуса», — констатируют авторы [17]. Но если 
даже для благополучной Западной Европы Аме-
рика — привлекательная модель устройства эко-
номики и жизни людей, то что говорить о стра-
нах Восточной Европы и Азии?! Таким образом, 
прогноз, базирующийся на взаимосвязи человека 
и Системы, даёт гораздо больше оснований для 
доверия к нему.

Интересный, хотя и осторожный оптимизм в 
отношении американской экономики обосновал 
профессор экономики Гарвардского университе-
та, президент Национального бюро по экономи-
ческим исследованиям Мартин Фельдштейн [18]. 
Глубина его прогноза — 10 лет. Повышение ВВП 
в течение этого периода будет следствием соеди-
нения непривычного роста потенциального объ-
ёма производства и полной занятости. Учёт всех 
ключевых компонентов (подразумеваются почти 
те же факторы, что и в работе Кросса и Майла 
[16]) позволяет рассчитывать на ежегодный рост 
в 1,2 %, что несколько меньше, чем в предыду-
щие десять лет (1,9 % в 2000–2009 гг.). М. Фель-
дштейн рассматривает эту динамику с позиций 
теории цикличного оздоровления и доказывает, 
что за предстоящие 10 лет экономика полностью 
оздоровится и при этом уровень безработицы 
снизится с 10 % до «естественных» для Америки 
5 %. Возвращение к полной занятости снизит и 
количество людей, которые не сумели найти ра-
боту по специальности или перестали её искать. 
Как и другие авторы, Фельдштейн рассчитывает 
на эффект социальных проектов: развития здра-
воохранения, образования, охраны окружающей 
среди и др. Даже в 2009–2010 годах, несмотря на 
высокий общий уровень безработицы, мобиль-
ность высокообразованной и квалифицирован-
ной рабочей силы была существенно выше, чем 
в докризисный период. Заметим, что это пример 
для тех стран, где глобальный кризис послужил 
основанием сэкономить на системах образования 
и науки.

М. Фельдштейн осторожно предполагает, что 
цикличное повышение занятости приведёт к ро-
сту ВВП на 12 % к концу следующего десятиле-
тия (2010–2020 гг.), то есть в среднем на 1,2 % в 
год. Это значительно отличается от предыдущего 
десятилетия, когда безработица с 4 % в 2000 году 
подскочила до 10 % в 2009 году, а удельный вес ра-
бочей силы в экономике страны снизился с 67 % 
до 65 %, уменьшая ВВП примерно на 1,6 % в год.

Полное повышение ВВП будет соединять 
цикличный рост на 1,2 % и увеличение ВВП за 
счёт роста занятости. Увеличение потенциально-
го ВВП будет отражать структурный рост рабочей 
силы, расширение основного капитала и улучшение 
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многофакторной производительности. Автор счи-
тает, что хотя существует некоторая неопределён-
ность этих компонентов роста, его результатив-
ность, вероятно, будет такой же высокой, какой 
она была до сих пор.

Нельзя исключить, что замедление роста на-
селения и демографически обусловленное паде-
ние уровня экономической активности снизит 
эффект роста занятости населения. Действитель-
но, Министерство труда США предусмотрело, что 
численность рабочей силы увеличится за 10 лет 
лишь на 8 % против 12 % роста в предыдущие 
годы; это повышение увеличит потенциальный 
ВВП лишь на 0,5 % в год. Рост капитала пози-
тивно повлияет на уровень накопления семей, но 
будет нейтрализован более активным «проеда-
нием» средств правительством, так как остаётся 
слишком высоким бюджетный дефицит. Пред-
полагается также снижение притока в экономику 
иностранного капитала из-за меньшего желания 
зарубежных инвесторов держать активы в дол-
ларах. Наконец, динамика потенциального ВВП 
будет зависеть от скорости изменения многофак-
торной производительности, то есть изменения 
объёма производства.

До сих пор многофакторная производитель-
ность повышалась со стабильным годовым пока-
зателем 0,75 % с 1985 по 2000 годы, а затем резко 
выросла до 1,4 % в год за 2001–2008 гг. Исследо-
ватель не уверен, будет ли многофакторная про-
изводительность расти неизменно или вернётся к 
предыдущему уровню. Предположение, что рост 
рабочей силы будет меньшим, чем в предыдущем 
десятилетии и что не будет роста производитель-
ности под влиянием накопления капитала, а так-
же снижения скорости роста многофакторной про-
изводительности до величины 1980–1990-х годов, 
имеет в виду, что годовое повышение потенциаль-
ного ВВП составит 1,4 %.

Соединение этих осторожных допущений с 
эффектом цикличного повышения, — по-мнению 
М. Фельдштейна, — способствовало бы реально-
му подъёму ВВП в среднем на 2,6 % в год. Но по-
скольку не вся произведенная за 10 лет продукция 
останется в Америке, а внешнеторговый дефицит 
за предстоящие 10 лет, вероятно, упадёт в разме-
ре 3 % ВВП, ожидаемые рост экспорта и сниже-
ние импорта будут сокращать объём продукции 
на потребление в США и инвестиции на 0,3 % в 
год. Отрицательную роль может сыграть сниже-
ние курса доллара. Есть опасение, что его реаль-
ная стоимость за 10 лет упадёт на 25 %, вследствие 
чего более дорогой импорт снизит рост реальных 
доходов в США примерно на 0,4 % в год. Эти два 
фактора сберегли бы чистый годовой прирост 
объёма товаров и услуг на потребление и инве-
стиции на уровне предыдущего десятилетия, то 
есть 1,9 % в год. Но, как опасается Фельдштейн, 

сохранение высокого бюджетного дефицита или 
неблагоприятная налоговая политика могут по-
дорвать базу даже такого осторожного прогноза. 
Ценность этого глубоко детализированного ис-
следования заключается в том, что оно выражает 
мировоззрение здравомыслящего капитала и яв-
ляется научно оформленным предупреждением 
власти о недопустимости деструктивной полити-
ки в дальнейшем.

Однако наряду с оптимистическими прогно-
зами, опирающимися на результаты серьёзных 
научных исследований, в современной Америке 
большое влияние на общество и власть имеет осо-
бый жанр прогнозов, который мы определяем как 
агрессивное убеждение в неотвратимости будущих 
побед после досадных кратковременных пораже-
ний. Они, конечно, не очень интересны с точки 
зрения научной аргументации, но ими неосмо-
трительно и пренебрегать, так как они демон-
стрируют специфическую ментальность среднего 
американца и правящего истеблишмента. Ха-
рактерный пример такого прогноза опубликовал 
журнал «National Review» под заголовком «Наши 
спотыкающиеся соперники» [19]. Это — эконо-
мико-политическое эссе, в котором в качестве 
аргументов используется непререкаемый, агрес-
сивный патриотизм, то есть тот самый приём, ко-
торый, как ни странно, оказывает на людей силь-
нейшее мобилизующее воздействие.

Безусловно, — соглашаются авторы, — Со-
единённые Штаты Америки в упадке, но они 
по-прежнему лидируют. Рассуждения об упадке 
США стали заезженным штампом, — резюмиру-
ют авторы. Это, конечно, так, но данный процесс 
не является необратимым и, кроме того, страна 
уже была в такой ситуации прежде. Авторы напо-
минают об уотергейтском скандале, длительной, 
дорогостоящей и бесславной войне во Вьетнаме. 
Но прошло 15 лет, и США по-прежнему занима-
ют уникальное место в мире как единственная 
сверхдержава. Даже Римская Империя не могла 
похвастаться таким влиянием и величием, хотя 
её соперники в лице Персии и Китая находились 
слишком далеко (в отличие от их сегодняшнего 
положения), чтобы доставлять ей серьёзное бес-
покойство.

Необычным, по-мнению авторов, сегодня 
является то, что в упадке находятся все великие 
державы. Их оценки совпадают с данными отчё-
та Всемирной торговой организации (ВТО) и за-
ключениями экспертов европейского Центра по 
исследованию экономической политики (CEPR): 
спад объёма мировой торговли в 2009 году под 
влиянием мирового финансового кризиса со-
ставил 12 %, что является худшим показателем с 
1945 года. Спад спровоцировали не только кризис 
ликвидности (что вызвало драматическое сни-
жение спроса во всём мире), но и активные про-
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текционистские меры правительств большинства 
стран. С ноября 2008 года в разных странах ввели 
около 280 таких мер, причём почти половина из 
них (121) приходится на страны G20, которые на 
своих саммитах особенно активно выступали за 
экономику без барьеров. Лидером по количеству 
дискриминационных мер в отношении страны 
стал Китай — против него было принято 100 мер 
в 55 странах; на втором месте США (86 мер), на 
третьем — Германия (84 вредных для неё меры). 
Но зато наиболее эффективные защитные меры 
предпринял именно Китай (эти меры затронули 
164 страны), Россия защитилась торговыми ба-
рьерами от 117 стран; самые «вредные» защитные 
меры приняли Германия (15 мер), Индия и Индо-
незия (по 10), Италия, Испания и Великобрита-
ния (по 9 мер) [20].

Эти данные характеризуют в цифрах извест-
ный призыв: «Спасайся, кто может!» О прилич-
ных манерах во время кризиса забыли все — и ве-
ликие, и малые страны. Авторам работы [19] это 
дало основания «пройтись» по всем соперникам 
Америки, причём сделали они такой «анализ», не 
особо выбирая выражения.

Западной Европе не удалось стать единой и 
последовательной силой, — утверждают они. 
Лиссабонская конституция «едва волочит ноги», а 
новые лидеры федеративной Европы «настолько 
бесцветные личности, отбираемые за свою безо-
бидную застенчивость, что даже 5 % европейцев 
не смогут вспомнить их имена». Европа постра-
дала от экономического кризиса сильнее, чем 
США; она погрязла в иллюзорной риторике, изо-
бражая из себя призрачный, социально ориенти-
рованный вариант «ковбойского капитализма».

Россия — это «фальшивка и сплошной об-
ман». Её население быстро сокращается и страда-
ет хроническим алкоголизмом. Государственная 
система власти авторитарна, коррумпирована и 
находится в тесном союзе со своими ставленни-
ками, получившими монопольные концессии и 
в благодарность расплачивающимися со своими 
правителями непристойными откатами. За ис-
ключением отдельных областей в ряде оборонных 
отраслей, где со времён СССР остались какие-то 
технические знания и опыт, российская промыш-
ленность продолжает увядать, а её экономика 
почти полностью зависит от экспорта сырьевых 
ресурсов, в первую очередь нефти. Она не может 
ничего эффективно производить, а цены на сырьё 
всегда непостоянны, — заявляют авторы [19].

Япония, которая всего 20 лет назад «издавала 
ещё более самоуверенные звуки, чем сегодня Ки-
тай», заявляя, что перегонит Америку в экономи-
ке, сегодня «обленилась, стала неповоротливой и 
старой». Её новое правительство даже «более са-
моуверенно, развязно и некомпетентно, чем ва-
шингтонское». Хвалёную японскую гениальность 

в передовых областях современного производства 
постоянно подтачивают и разрушают много-
численные проблемы с качеством продукции в 
компании Toyota. Япония просто разрывается на 
части, стремясь вдохнуть новую жизнь в альянс 
с США и одновременно отойти от Америки по-
дальше, чтобы ублажить Китай… Но если она вы-
йдет из альянса с США и «снюхается с Китаем», с 
ней как с великой державой будет покончено.

Индия — это зарождающаяся великая держа-
ва; она примерно на десять лет отстаёт от Китая 
в построении капиталистической экономики, од-
нако обладает преимуществами довольно демо-
кратичной и частично функционирующей право-
вой системы, — благожелательно констатируют 
исследователи [19]. Её влияние, — убеждены ав-
торы, — будет усиливаться, но далеко за пределы 
региона простираться не будет — даже на Индий-
ский океан.

Усиление Китая тоже не безгранично, — 
убеждены авторы доклада [19]. У него по-
прежнему 900 млн. крестьян, живущих точно так 
же, как и тысячи лет назад. Половина населения 
почти или полностью лишена медицинской по-
мощи, образование и прочие социальные услуги 
распределены по стране неравномерно и весь-
ма скудно. Там процветает коррупция, и важные 
пережитки командной экономики по-прежнему 
живут и здравствуют. Считается, что ВВП страны 
растёт всякий раз, когда руководство утверждает 
какие-то расходы или инвестиции, а не когда ре-
шение претворяется на практике. Свои подозре-
ния относительно правдивости статистики ВВП 
Китая авторы подкрепляют примером выработки 
электроэнергии, которая не соответствует тем-
пам экономического роста в той мере, как это де-
кларируется. Не ясно также, будет ли китайское 
население покупать те потребительские товары, 
которые сегодня не экспортируются. Здесь авто-
ры имеют в виду, в частности, тот факт, что Со-
единённые Штаты уже начинают отказываться от 
экспорта миллионов рабочих мест и от импорта 
относительно дешёвых, но зачастую низкокаче-
ственных товаров на миллиарды долларов (глав-
ным образом из Китая).

В оценке сильных сторон Китая авторы ра-
боты [19] достаточно объективны. Они считают, 
что хотя в Китае накоплены огромные валютные 
резервы, его финансовая система намного ме-
нее прозрачна, чем японская в момент, когда эта 
страна 20 лет назад погрузилась в пучину застоя. 
А принудительная политика по сдерживанию ро-
ста населения ведёт к его старению. Китай провёл 
одну из величайших экономических модерниза-
ций в мировой истории, но эта страна не богата 
природными ресурсами или какими-то особыми 
талантами и умениями, хотя высшее образование 
там делает большие успехи. Кроме того, в Китае 
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доминирует государственный сектор, и вряд ли 
стоит надеяться на то, что он со временем пока-
жет лучшие результаты, чем остальные страны 
с традиционной централизованной и плановой 
экономикой.

Анализ состояния «спотыкающихся соперни-
ков» Америки завершается в работе сравнением 
великих держав с их валютами: они поддаются 
количественному измерению только по отноше-
нию друг к другу. Ни одна из важнейших валют 
объективно не является сильной, за исключением 
китайской, да и та «хвастается своей силой на ос-
новании непроверенных заявлений и прогнозов». 
Америка кажется слабой, если сравнивать её с 
тем, какой она была и должна быть; но слава Богу, 
не в сравнении со своими соперниками, — пате-
тически заключают авторы.

Помимо очевидной задачи — показать сопер-
никам Америки, кто они на самом деле в пред-
ставлении радикально настроенных политиков и 
учёных, — рассмотренный прогноз выполняет и 
сверхзадачу: доказать, что, несмотря ни на какие 
кризисы, Америка — это тигр, у которого от не-
разборчивого питания разболелся один зуб, а от 
неумеренного поглощения «пищи» произошло 
несварение желудка; однако, пока будет восста-
навливаться «физиология», этот тигр не перейдёт 
в вегетарианство, его привычки не изменятся, не-
смотря на то, что многим в мире они не нравятся. 
Её постоянная готовность к агрессии, в том числе 
и в сфере глобального экономического противо-
стояния, опирается на высокотехнологичную, 
наукоёмкую базу; на неё работает огромное ко-
личество лучших «мозгов»; она вооружена самой 
сильной в мире военной «дубиной».

Особенность американских властей всех 
уровней заключается в том, что они не любят на-
прягать себя изучением высоконаучных рекомен-
даций в части текущей и будущей политики (что, 
впрочем, весьма характерно и для властей многих 
других стран). Но зато прогнозы и призывы типа 
изложенных в работе [19] её ментальности вполне 
отвечают. Как для власти, так и для абсолютного 
большинства населения страны эти прогнозы — 
мощная психотерапия, призванная взбодрить, 
приумножить силы, придать уверенности в пре-
одолении любых трудностей, убедить в исключи-
тельности и правильности американского опыта. 
И нужно признать — взбадривают, убеждают.

Как ни в какой другой стране, в Америке на 
массовое сознание и поведение сильнейшее вли-
яние оказывают разнообразные СМИ, в особен-
ности — телевидение. Именно они отрабатывают 
на массах изощрённые и высокоэффективные 
психотерапевтические технологии убеждения и 
пропаганды, являются трибуной радикальных по-
литиков и учёных, рупором многочисленных со-
циологических центров, что позволяет быстро до-

стигать нужного эффекта в обработке массового 
сознания. Делается это умно и внешне — вполне 
объективно.

Приведём несколько примеров. Как ни 
странно, в самый тяжёлый период 2008–2009 гг. 
в США не происходило массовых протестных 
акций, связанных с растущей безработицей, 
проблемами на рынке жилья и т. д. Почему? А 
потому, что с помощью тех же СМИ в массовое 
сознание давно уже «внедрена» вполне здравая 
идея — чем тяжелее времена, тем больше нужно 
работать, причём всем: и простым гражданам, и 
правительству. Поэтому показывают, как гражда-
не (рабочие, учёные, клерки) «вкалывают» на сво-
их «участках производства» (этакие передовики 
капиталистического труда) и как правительство 
решает свои задачи — вдвое увеличивает период 
выплаты пособий по безработице (с 52 до 106 не-
дель), борется с коррупцией, сокращает ненужные 
звенья в управлении и т. д. Но ведь американское 
общество — здоровое, поэтому оно не может не 
протестовать по каким-либо поводам! И действи-
тельно — показывают марши геев и лесбиянок в 
Калифорнии, протестующих против ущемления 
их прав, пикеты студентов, возмущённых намере-
ниями руководства ВУЗов повысить плату за обу-
чение, митинги полицейских по поводу нехватки 
персонала в условиях возросшей подростковой 
преступности и т. д.

На таком привычном американцу фоне как 
потрясающие воспринимаются картины массо-
вых забастовок трудящихся во Франции и Гер-
мании (2009 год), в Италии, Великобритании, 
Греции (2010 год); им теперь не нужно объяснять, 
что трудности американцев в основном позади, а 
у «них» — в самом разгаре. Чем не повод для гор-
дости и уверенности?! Но самое главное: эти при-
меры не следует рассматривать как свидетельство 
«ущербности», «зомбированности» населения; 
такой взгляд не имеет ничего общего с действи-
тельностью — население в своей массе имеет вы-
сокий образовательный уровень, хорошо и разно-
полярно информировано, имеет неограниченные 
возможности для выражения своего мнения. Бу-
дет справедливым предположение, что известный 
с советских времён лозунг «народ и партия еди-
ны» в Америке воплощён-таки в жизнь, что при 
оценках будущего этой страны следует учитывать 
самым серьёзным образом.

В последнее время сама жизнь «подбрасыва-
ет» радикалам США от политики и науки силь-
ные аргументы для отстаивания оптимистичных 
сценариев будущего страны в глобальном кон-
курентном противостоянии. Для них являются 
настоящим «бальзамом для души» сообщения о 
проблемах на европейском пространстве — од-
ном из потенциальных соперников США: Гер-
мания приняла бюджет с рекордным дефицитом 
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(значит, «свой» дефицит уже не так опасен); Банк 
Англии ожидает повторения рецессии в Велико-
британии (а у «нас» рецессия преодолена); фи-
нансовый кризис в Греции подрывает доверие 
к евро (от чего доллару только хорошо); Италия 
стоит на грани банкротства (а «мы» предупреж-
дали о нежизнеспособности такой конструкции, 
как ЕС) [21].

В анализе будущей политики крупнейшей 
экономики мира важно учитывать и относитель-
но новые тенденции поведения набирающих силу 
радикальных сил — обострение критики действу-
ющей администрации. Их нетерпеливое жела-
ние подтолкнуть администрацию к более реши-
тельным действиям на разных направлениях не 
столь безобидно, как может показаться на первый 
взгляд. После относительно «мирного» перво-
го года «сосуществования», сейчас радикалы всё 
яростнее нападают на администрацию за её, яко-
бы, слишком либеральную политику в отноше-
нии традиционных и новых соперников Америки.

Журнал «National Review» [19] следующим 
образом выразил одну из таких точек зрения: «У 
администрации Обамы был унылый и мрачный 
год, когда ей давали отпор любые отбросы между-
народной деспотии, несмотря на её протянутую 
руку (Иран, Северная Корея, Венесуэла, Куба). 
К ней снисходительно и пренебрежительно от-
носился Китай, а Россия дерзко и нагло набра-
сывалась на неё как бойцовый петух… Несмотря 
на этот ужасающий год просчётов и водевильного 
дилетантизма, надежда всё же остаётся». И далее 
издание продолжает: «Президент всё правиль-
но сделал в Афганистане, и, наверняка, он бу-
дет успешным военным президентом… Европа, 
Япония и… Индия — это естественные союзники 
Америки. А Россия отдастся тому, кто предложит 
ей самую высокую цену — если с ней будут веж-
ливо обращаться. А если правильно и чётко опре-
делить интересы США и Китая, то получится, что 
между ними вовсе не обязательно должен суще-
ствовать антагонизм».

Некоторое миролюбие этого высказывания 
не должно вводить в заблуждение. Подлинный 
вектор намерений радикалов обозначил рупор 
Wall Street — газета «The New York Times» в статье 
под красноречивым названием «Пора принять-
ся за Китай» [22]. В ней речь идёт о сильнейшем 
раздражителе отношений США и Китая — про-
водимой последним политики занижения курса 
национальной валюты, юаня. Ещё в 2003 году в 
Америке всё чаще стали раздаваться жалобы на 
то, что Китай манипулирует своей валютой — 
продаёт юани и скупает иностранные валюты, — 
стремясь сохранить юань слабым, а китайский 
экспорт — искусственно конкурентоспособным. 
На тот момент Китай добавлял к своим долла-
ровым запасам примерно по 10 млрд. долларов в 

месяц, и в 2003 году его общие излишки текуще-
го баланса — составляющего значительную часть 
торгового баланса — достигли 46 млрд. долларов. 
На начало 2010 года Китай к своим 2,4 трлн. дол-
ларов запаса добавляет ежемесячно ещё более 
30 млрд. По оценкам МВФ, к концу 2010 года Ки-
тай должен был иметь излишек текущего баланса 
более чем в 450 млрд. долларов, что в 10 раз боль-
ше уровня 2003 года. Эта самая искажающая ва-
лютный курс политика, которой когда-либо сле-
довала крупная нация, наносит серьёзный ущерб 
всему остальному миру. Большая часть экономи-
чески сильных стран мира попадают в ликвидную 
ловушку с развитием глубокого кризиса и неспо-
собности восстановить экономическую ситуа-
цию путём урезания процентной ставки, которая 
в США, например, уже близка к нулю. Китай, 
создавая неоправданные излишки торгового ба-
ланса, в действительности оказывается для этих 
стран антистимулом, который они никак не могут 
скомпенсировать. Предполагаемые намерения 
Китая продать значительную долю имеющихся у 
него долларов США вызывают нервную реакцию, 
повышают опасения и тревоги по поводу возмож-
ных последствий для экономики США: резкий 
подъём процентных ставок, удорожание кредитов 
для бизнеса, дальнейший рост безработицы, осла-
бление доллара по отношению к другим валютам, 
в частности, к евро. Очевидно, что от этих тревог 
до решительных защитительных действий — путь 
очень короткий.

Основная идея статьи вынесена в её заголо-
вок. Авторы отмечают: «Некоторые до сих пор по-
лагают, что мы должны попытаться мягко убедить 
Китай не лезть на рожон. Но мы годами увеще-
ваем Китай, текущие прибыли которого между 
тем всё растут, и ничего этим не добились… Но 
если мягкие доводы не срабатывают — какова 
альтернатива?.. Сейчас мы в такой ситуации, что 
единственный способ заставить Китай изменить 
свою политику — это поставить его перед фактом 
угрозы аналогичной акции… Пора принимать 
меры» [22]. Это явный знак того, что предстоящие 
годы не сулят лёгкой жизни никому, в том числе 
и «естественным союзникам» США. Глобальное 
конкурентное противоборство будет только обо-
стряться, и можно лишь уповать на то, что оно 
ограничится словесными дуэлями и, в крайнем 
случае, политическими демаршами.

Выводы. В раскладе интересов великих гло-
бальных игроков мировой экономики, в предсто-
ящих конфликтах между ними определяющую 
роль будут по-прежнему играть Соединённые 
Штаты Америки. При наличии огромных про-
тиворечий в экономической и социальной поли-
тике этой страны неоспоримым фактом является 
гораздо более высокий, чем где-либо, уровень 
консолидации американского общества и его 
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властного истеблишмента, организации жиз-
ни, социального обслуживания всех категорий 
населения, защиты его прав и свобод. Ни одна 
страна в мире не свободна от недостатков в этих 
сферах, Америка в том числе. Но выработанные 
многими годами правила и процедуры их пре-
одоления на началах главенства закона, глас-
ности, нахождения компромиссов и консенсуса 
сформировали жизнестойкое, трудолюбивое и в 
меру терпеливое гражданское общество. В сво-
ей истории оно проходило почти все известные 
миру испытания (кроме внешней агрессии, если 
не считать террористическую атаку сентября 
2001 года), но всегда выходило из них, восста-
навливало и приумножало свой потенциал. Но 
самым драматическим испытанием последнего 
времени для него стал мировой финансово-эко-
номический кризис, который тяжело ударил по 
экономикам большинства других стран мира, в 
том числе и Украины. Однако благодаря высоко-
му уровню консолидации страны этот кризис не 
вызвал социального хаоса и растерянности. Воз-
можно потому, что сами США и спровоцировали 
этот кризис, они довольно быстро его локали-
зовали; будучи самыми яростными критиками 
своих собственных проблем, учёные, политики, 
гражданские активисты этой страны довольно 
быстро извлекли из кризиса необходимые уроки 
и поставили перед всеми системами общества 
новые амбициозные задачи. Их совокупность 
опровергает часто муссируемую в других странах 
тему ослабления Америки, потерю этой страной 
роли мирового экономического лидера, статуса 
сверхдержавы и т. д.; это всего лишь иллюзии, 
попытки выдать желаемое за действительное, 
вредные химеры для стран, которые определя-
ют приоритеты своей политики на предстоящие 
десятилетия. В таких странах (Украина в их чис-
ле) должны внимательно и с уважением оценить 
масштабные программы по реформам государ-
ственного контроля экономики США, развития 

образования и науки, здравоохранения, укрепле-
ния обороны, защиты внешнеэкономических 
интересов, на что не решилась ни одна пост-
кризисная страна мира. Именно поэтому, а не в 
силу каких-то особых симпатий, авторы отдают 
предпочтение оптимистическим сценариям бу-
дущего экономики такого глобального игрока, 
как США, и одновременно — тем экономикам, 
которые своевременно возьмут в пример опыт и 
практику этой страны.
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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

УДК 338.482.22:338.484 О. І. Гонта,

Г. П. Андрєєва

СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 
НАЦІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

Анотація. У статті досліджено складові механізму формування конкурентних переваг національного 
туристично-рекреаційного комплексу на основі державного регулювання та координації дій його суб’єктів. 
Авторами запропоновано алгоритм реалізації регуляторних дій держави щодо впровадження запропонова-
ного у статті механізму, визначено основні проблеми щодо формування конкурентних переваг вітчизняним 
туристично-рекреаційним комплексом і запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: механізм формування конкурентних переваг, туристично-рекреаційний комплекс, кон-
курентоспроможність туристичного продукту, державне регулювання у сфері туризму.

Summary. The article explores components of competitive advantage formation mechanism in the national tour-
ism and recreational industry through the state regulation and coordination its’ subjects. Authors proposed the algo-
rithm for implementation of the regulatory government actions aimed at development of such mechanism. In the article, 
the main problems in the domain of competitive advantage development within the domestic tourism and recreational 
sector were defined, and possible solutions to address these challenges were proposed.

Key words: formation mechanism of competitive advantages, tourism and recreational complex, competitiveness 
of tourism product, the state regulation in the sphere of tourism.

Ф. Найт, М. Портер, Ф. Хайек, П. Хейне, Е. Чем-
берлен, Й. Шумпетер тощо. Вагомий внесок у те-
орію конкуренції також зробили вітчизняні та ро-
сійські науковці. Серед авторів, які досліджують 
питання розвитку національних ринків туристич-
них продуктів, можна виокремити Н. Алєшугіну 
[1], І. Безуглого [2], В. Герасименка [3], Ю. Гуленко 
[4], М. Жукову [5], П. Коваля [1], О. Любіцеву [6], 
В. Савченка [7], В. Семенова [8], Д. Стеченко [2], 
В. Стойку [9], Л. Томаневич [10] тощо.

Водночас, підкреслюючи вагомість сфор-
мованих в економічній науці теоретико-методо-
логічних і практичних розробок щодо чинників 
забезпечення конкурентоспроможності націо-
нального ринку товарів та послуг, у тому числі ту-
ристичних, слід зазначити, що в існуючих дже-
релах недостатньо уваги приділено науковому 
обґрунтуванню форм і методів впливу держави на 
процес формування конкурентних переваг наці-
онального туристично-рекреаційного комплексу 
з використанням небюджетних джерел фінансу-
вання, механізмів його саморегуляції.

Метою статті є дослідження складових меха-
нізму формування конкурентних переваг націо-
нального туристично-рекреаційного комплексу 
на основі державного регулювання та координації 
дій його суб’єктів.

Виклад основного матеріалу. Процес форму-
вання конкурентних переваг національного ту-
ристично-рекреаційного комплексу відбувається 
під впливом сил конкурентного поля, в межах 

Постановка проблеми. Глобалізація соціаль-
но-економічних процесів, здешевлення тран-
спортних послуг та зростання доступності теле-
комунікаційних технологій зумовили стрімке 
зростання мобільності населення і збільшення 
потоків туристів. Для країни, що приймає, розви-
ток туристичної індустрії — це не лише засіб озна-
йомлення іноземців із потенціалом держави та 
джерело додаткових доходів, але й потужний ка-
талізатор для активізації національної економіки. 
Саме через можливість підвищення надходжень 
до бюджету, добробуту населення загострюється 
суперництво між державами на світовому ринку 
туристичних продуктів.

На сьогодні конкурентоспроможність на-
ціонального туристичного продукту залежить не 
лише від сукупності результатів діяльності під-
приємств національного туристично-рекреацій-
ного комплексу, але й від координації дій його 
суб’єктів, що потребує підтримки туристичної ін-
дустрії з боку держави. Особливо вагоме значення 
це має для підвищення конкурентоспроможності 
національного туристичного продукту, що перед-
бачає формування його конкурентних переваг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематика формування конкурентних переваг та 
підвищення рівня конкурентоспроможності наці-
ональних товарів і послуг знайшла відображення 
в численних працях представників економічної 
науки. Зокрема, різнобічні аспекти конкуренто-
спроможності національної економіки розглядали 
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якого функціонують його суб’єкти. Отже, інстру-
ментами впливу на суб’єктів комплексу для фор-
мування ними конкурентних переваг є чинники 
сил конкурентного поля: ресурси, засоби, інфра-
структура виробництва туристичного продукту, 
попит на нього, а також інститути: соціально-
економічні, влади та конкуренції (більш детально 
див. [11]).

Організація туристичної діяльності в краї-
ні повинна забезпечувати ефективне виконання 
нормоутворювальної, контрольної та коорди-
наційної функцій регулювання. На нашу думку, 
механізм формування конкурентних переваг на-
ціонального туристично-рекреаційного комплек-
су — це система взаємоузгоджених методів, спо-

собів та інструментів, яка забезпечує позитивні 
синергетичні ефекти (економічного, соціального, 
екологічного характеру) від розрізненої діяльнос-
ті щодо формування конкурентних переваг його 
суб’єктів. Схематично його зображено на рис. 1.

Дію цього механізму забезпечує системний 
вплив держави на силові поля виробничих мож-
ливостей і обмежень (ресурси, засоби вироб-
ництва туристичного продукту; інфраструктура 
туристичної індустрії, попит на туристичний про-
дукт) та поведінкових стимулів і обмежень (со-
ціально-економічні інститути, а також інститути 
конкуренції і влади) (див. рис. 1).

У результаті такого впливу створюється від-
повідний баланс сил конкурентного поля, тобто 

Рис. 1. Механізм формування конкурентних переваг національного туристично-рекреаційного комплексу

Перелік скорочень: НТП – національний туристичний продукт; 
НТРК – національний туристично-рекреаційний комплекс;  ПЗФ – природно-заповідний фонд.
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умови функціонування суб’єктів національно-
го туристично-рекреаційного комплексу, в яких 
найбільш вигідною стратегією розвитку є форму-
вання конкурентних переваг.

У результаті дії сил конкурентного поля 
суб’єкти національного туристично-рекреацій-
ного комплексу можуть встановити зв’язки між 
його секторами, підвищити якість туристичних 
послуг, знайти способи для зниження ціни, вийти 
на нові ринки збуту тощо. Це призведе до станов-
лення цього комплексу, налагодження системи 
його внутрішніх виробничих зв’язків, формуван-
ня туристично-рекреаційних кластерів, а також 
спільної діяльності суб’єктів щодо відновлення 
територій, розбудови туристичної та соціально-
побутової інфраструктури, охорони історико-ар-
хітектурних пам’яток, наукових досліджень у сфе-
рі туризму тощо.

Системний вплив держави, який є основною 
рушійною силою механізму формування конку-
рентних переваг національного туристично-ре-
креаційного комплексу, формується із системи 
загальних методів та інструментів державного 
регулювання з урахуванням специфіки діяльнос-
ті суб’єктів кожного окремого сектору досліджу-
ваного комплексу. За допомогою економічних та 
пропагандистських методів формується інститу-
ційне підґрунтя спонукального характеру, а ви-
користовуючи правові та адміністративні мето-
ди — чинники, що обмежують суб’єктів від дій, 
які є неефективними або такими, що стримують 
досягнення загальногалузевої мети.

На вибір конкретних інструментів держав-
ного регулювання з метою утворення запропо-
нованого механізму формування конкурентних 
переваг національного туристично-рекреаційно-
го комплексу впливають: по-перше, існуючий ба-
ланс сил конкурентного поля, по-друге, загальні 
принципи формування конкурентних переваг і 
державного регулювання (зокрема доцільності, 
адекватності, ефективності, збалансованості). 
Крім того, враховуючи, що національний турис-
тично-рекреаційний комплекс є частиною систе-
ми національної економіки, необхідно врахову-
вати загальнодержавний вектор розвитку. З цією 
метою конкурентна стратегія цього комплексу 
повинна базуватися на засадах стратегії соціаль-
но-економічного розвитку України і пріоритет-
них напрямках розвитку туризму в ній.

Невід’ємною частиною механізму форму-
вання конкурентних переваг національного ту-
ристично-рекреаційного комплексу, на яку в ни-
нішніх умовах наша держава не може впливати, є 
діяльність суб’єктів міжнародного конкурентного 
поля (транснаціональних компаній у сфері ту-
ризму та держав-конкурентів). Це призводить до 
необхідності базувати вибір конкурентної стра-
тегії не лише на результатах аналізу вітчизняного 

ринку туристичних продуктів, але й враховувати 
фактори міжнародного конкурентного поля.

Практичну реалізацію (впровадження) регу-
лятивної дії держави на суб’єктів національного 
туристично-рекреаційного комплексу в межах 
вказаного механізму можна відобразити за допо-
могою алгоритму дій, схематично зображеного на 
рис. 2.

Запропонований алгоритм (див. рис. 2) дозво-
ляє через обмеження та розширення ступенів сво-
боди суб’єктів національного туристично-рекре-
аційного комплексу спрямовувати їх діяльність 
в напрямку, необхідному для досягнення конку-
рентоспроможності досліджуваного комплексу. 
Однак, застосовуючи стандартні інструменти (за-
конодавчі, адміністративні та економічні), необ-
хідно враховувати, що будь-який окремий суб’єкт 
завжди діє з егоїстичними цілями, які є основою 
його мотивації та імпульсом до дії.

Важливою є можливість зміни запрограмо-
ваного результату (див. рис. 2) в процесі діяль-
ності національного туристично-рекреаційного 
комплексу. Оскільки вибір стратегії і формування 
конкурентного поля відбуваються в динамічному 
середовищі, необхідно, окрім моніторингу досяг-
нення результату, здійснювати оцінку адекватнос-
ті встановлених критеріїв оцінки, а також прин-
ципів і напрямків загальнонаціональної стратегії.

Для інформування суб’єктів національного 
туристично-рекреаційного комплексу з метою 
формування у них потреби реалізовувати конку-
рентні переваги в межах національної стратегії 
необхідно проводити цілеспрямовану туристичну 
політику держави з використанням інструментів 
брендінгу територій. Це сприятиме впроваджен-
ню національних брендів та спрямуванню діяль-
ності регіонів щодо впровадження регіональних 
брендів у межах загальнодержавної концепції. 
Найбільш складним для реалізації, і в той же час 
найважливішим, є третій етап (див. рис. 2) — фор-
мування балансу сил конкурентного поля, що 
сприятиме досягненню мети національного ту-
ристично-рекреаційного комплексу.

Для цього необхідно визначити чинники дис-
балансу дії силових полів консервативних сил на-
ціонального конкурентного поля, спираючись на 
їх детальний аналіз.

На сучасному етапі становлення національ-
ного туристично-рекреаційного комплексу мож-
на виокремити такі проблеми: відсутність загаль-
нодержавної конкурентної стратегії розвитку, 
низький рівень конкуренції на ринку в’їзного і 
внутрішнього туроперейтингу, неврегульованість 
діяльності туристичних агенцій щодо продажу не-
повних пакетів послуг, проблеми в супутніх сек-
торах, невибагливий попит внутрішнього туриста 
тощо. Виходячи із вищезазначеного, ми пропону-
ємо такі шляхи підвищення конкурентоспромож-
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ності національного туристично-рекреаційного 
комплексу:

 — розробка та впровадження конкурентної 
стратегії туристично-рекреаційного комплексу 
України в межах національної стратегії соціаль-
но-економічного розвитку;

 — територіальний брендінг національного 
туристично-рекреаційного комплексу з метою 
просування на закордонні ринки туристичних 
брендів України;

 — підвищення інтенсивності конкуренції в 
секторі внутрішнього та іноземного туризму через 
сприяння входженню абсолютно нових конку-
рентів на ринок та отримання ліцензії внутріш-
нього туристичного оператора діючими туристич-
ними агенціями;

 — покращення структури попиту на внутріш-
ньому туристичному ринку через підвищення 
інформованості вітчизняного туриста та відвіду-
вачів з країн-сусідів щодо технологій обслуго-
вування, прийнятих в Україні та світі, процесу і 
результатів проведення обов’язкової сертифікації 
послуг, категоризації закладів розміщення і хар-
чування, вигідності купівлі туристичних послуг, 
скомплектованих в тур (пакет послуг);

 — сприяння структурним змінам міжнарод-
ного в’їзного потоку України в результаті просу-
вання національного туристичного продукту на 
ринки держав дальнього зарубіжжя. Формування 
активного каналу збуту за допомогою закордон-
них державних установ, спільних підприємств та 
договірних відносин між українськими рецептив-

ними і закордонними ініціативними туристични-
ми операторами;

 — правове закріплення обов’язкової сер-
тифікації послуг розміщення і харчування всіх 
суб’єктів господарювання, водночас доопрацю-
вання існуючих стандартів для потреб усіх учас-
ників ринку, збільшення їх гнучкості та жорсткі 
вимоги до кваліфікації і спеціалізації персоналу. 
Водночас пільгове оподаткування підприємств 
високої категорійності;

 — детінізація альтернативного сектору роз-
міщення через розробку законодавчих актів щодо 
діяльності приватних господарів, які надають 
житло в оренду: довгострокову (91 день і більше) 
і короткострокову (1–90 днів). Останній вид по-
винен здійснюватись суб’єктами господарюван-
ня. Посилення діяльності органів податкової ад-
міністрації з виявлення та контролю приватних 
господарів, що здійснюють оплачувану діяльність 
з тимчасового розміщення, формування їх ката-
логу. Водночас юридична та інформаційна під-
тримка приватних господарів, спрямована на їх 
об’єднання в асоціації та/або апартамент-готелі;

 — інформаційно-організаційні заходи з ме-
тою сприяння утворенню кластерів підприємств 
територіальних туристично-рекреаційних комп-
лексів: посилення взаємозв’язків між підприєм-
ствами секторів комплексу, державна підтримка 
існуючих асоціацій та об’єднань підприємств ту-
ристично-рекреаційного комплексу; ініціація та-
ких об’єднань за допомогою проведення конфе-
ренцій, форумів, виставкових заходів.

Рис. 2. Алгоритм реалізації регуляторних дій держави щодо впровадження механізму формування 
конкурентних переваг національного туристично-рекреаційного комплексу

1. Встановлення мети національного туристично-рекреаційного комплексу (визначення базової стратегії, 
загальних принципів та  пріоритетних напрямків розвитку).

2. Інформування суб’єктів національного туристично-рекреаційного комплексу щодо їх потенційних 
можливостей досягнення загальної мети, застосування пропагандистських методів для формування  низки 

потреб, що спонукають до застосування окремих стратегічних дій в межах означеної цілі комплексу.

3. Формування умов господарювання (конкурентного поля), за яких суб’єкт конкурентної боротьби обирає 
стратегію розвитку, що сприятиме досягненню мети комплексу.

4. Моніторинг та оцінка результатів діяльності суб’єктів національного туристично-рекреаційного комплексу 
(вибір критеріїв, які адекватно та оперативно відображають ступінь відповідності отриманого результату 
запрограмованому, поточний збір інформації та її обробка, формування проміжних поточних висновків).

5. Визначення чинників негативного впливу, через які не досягнуто результат, коригування балансу сил 
конкурентного поля або зміна запрограмованого результату.

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ  
НАЦІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 3 (31) 2015

20

Висновки та подальші дослідження. Таким 
чином, ми визначили основні проблеми в про-
цесі становлення національного туристично-
рекреаційного комплексу України, етапи фор-
мування конкурентних переваг і запропонували 
напрямки державного регулювання досліджу-
ваного комплексу національної економіки. Од-
нак, згідно з результатами нашого дослідження, 
вплив на суб’єктів національного туристично-
рекреаційного комплексу з метою спрямуван-
ня їх діяльності на формування конкурентних 
переваг повинен носити системний характер. 
Тому доцільною є розробка сценарію їх реалі-
зації, згідно з яким усі заходи будуть впрова-
джуватись не відокремлено один від одного, а з 
урахуванням часу, необхідного на їх реалізацію, 
та результатів утворюваного ними впливу на 
суб’єктів національного туристично-рекреацій-
ного комплексу.
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СУЧАСНИЙ АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ АКТИВІЗАЦІЇ

Анотація. Розглянуто стан інноваційної діяльності в Україні, визначено основні чинники, що перешко-
джають активізації інноваційної діяльності. Запропоновано рекомендації щодо першочергових заходів з ак-
тивізації інноваційної діяльності в Україні.

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, інвестиційні ресурси, інвестиційне забезпечення, по-
казники оцінювання, система моніторингу, фонд інноваційного розвитку підприємства.

Summary. Сonsisting of innovative activity is considered of Ukraine, certainly basic factors, that activations of 
innovative activity hinder Recommendations are offered in relation to near-term measures from activation of innova-
tive activity in Ukraine.

Key words: innovations, innovative activity, investment resources, investment providing, evaluation indexes, 
monitoring system, innovative growth of enterprise fund.

рі визначено активізацію інноваційних проце-
сів, повноцінне використання потенціалу науки 
в процесі технологічної модернізації економіки. 
Індикаторами досягнення мети в період 2010–
2014 рр. визначено збільшення частки інновацій-
но активних промислових підприємств з 10,7 % 
до 25 %, підвищення наукоємності ВВП з 0,95 % 
до 1,5 %. Активне вжиття антикризових заходів, 
спрямованих на стабілізацію макроекономічної 
ситуації, відновлення стабільності у фінансовій 
сфері дозволили у 2010 році досягти за деякими 
показниками докризового рівня, проте стан інно-
ваційної діяльності залишається важким та потре-
бує вжиття активних заходів стимулювання з боку 
держави.

Стан інноваційної діяльності в Україні харак-
теризується:

— недостатніми обсягами реалізованої інно-
ваційної продукції. Зменшення питомої ваги ре-
алізованої інноваційної продукції в загальному 
обсязі реалізованої промислової продукції стало 
наслідком дії низки системних зовнішніх та вну-
трішніх чинників, а також чинників, що сформу-
вались в період глобальної фінансової кризи та 
продовжили свій негативний вплив у посткризо-
вий період. Частка реалізованої інноваційної про-
дукції в загальному обсязі реалізованої промис-
лової продукції у 2010 році становила лише 3,8 %, 
обсяг імпорту високотехнологічної продукції пе-
ревищував обсяг її власного виробництва;

— низьким рівнем інноваційної активнос-
ті промислових підприємств. За часткою під-
приємств, що займалися інноваціями, Україна 
значно поступається розвиненим країнам. Так, 
у 2010 році інноваційною діяльністю у промис-
ловості займалися 1462 підприємства, або 13,8 % 
загальної кількості промислових підприємств (у 
2009 році — 1411, або 12,8 %), що свідчить про 
поступове пожвавлення інноваційної діяльності 

© О. Л. Горяча, І. А. Сільченко, 2015

Актуальність теми. Показники інноваційної 
діяльності, серед яких особливе місце займають 
показники інноваційної активності підприємств, 
стають головними критеріями у визначенні еко-
номічної міцності країни та її перспектив на сві-
товому ринку. У свою чергу, інноваційна діяль-
ність підприємств, створення та впровадження 
новітніх технологій допомагають з максимальною 
ефективністю використовувати ресурсний по-
тенціал країни, відіграють ключову роль у форму-
ванні ВВП, створенні робочих місць, покращенні 
екологічної ситуації тощо.

Таким чином, важливим фактором розвитку 
економіки України є активна інноваційна діяль-
ність підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над 
дослідженням проблеми інноваційної діяльнос-
ті працювали такі вітчизняні та зарубіжні вче-
ні, як В. Александрова, І. Алєксєєв, О. Амоша, 
О. Волков, В. Геєць, А. Гриньов, М. Денисенко, 
С. Ілляшенко, С. Ільєнкова, А. Касич, С. Князь, 
В. Козик, Н. Краснокутська, О. Кузьмін, О. Лап-
ко, П. Микитюк, Л. Михайлова, Й. Петрович, 
І. Скворцов, Ю. Стадницький, Б. Твісс, Л. Фе-
дулова, П. Харів, В. Хобта, М. Хучек, Н. Чухрай, 
Й. Шумпетер, Ю. Яковець, О. Ястремська та інші.

Метою статті є ґрунтовне всебічне аналізу-
вання сучасного стану інноваційної діяльності в 
Україні з метою розроблення рекомендацій щодо 
шляхів її активізації, які ґрунтуються на виявле-
них можливостях та перспективах.

Виклад основного матеріалу. Світовий досвід 
свідчить, що у найбільш економічно розвинутих 
країнах світу саме інновації є вирішальною умо-
вою забезпечення стабільного довгострокового 
економічного розвитку. У Програмі економічних 
реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна 
держава» [1] метою реформи в інноваційній сфе-
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у посткризовий період, проте досягнути принай-
мні докризових показників не вдалось (у 2007 
році — 14,2 %). Не формує підґрунтя для довго-
строкового сталого розвитку негативна динаміка 
кількості впроваджених маловідходних та нових 
технологічних процесів ресурсозбереження (у 
2010 р. порівнянно з попереднім роком змен-
шення на 36,3 %);

— низьким рівнем підприємницької актив-
ності в інноваційній сфері малого та середнього 
бізнесу, який є найбільш масовою, динамічною та 
гнучкою формою організації підприємств, рушієм 
економічного зростання в найбільш економічно 
розвинутих країнах світу. На жаль, в Україні ма-
лий інноваційний бізнес не виконує цієї функції.

Інноваційна діяльність потребує значно-
го вкладення фінансових ресурсів, що далеко не 
завжди є ефективним і приносить бажані еконо-
мічні результати [2]. Здатність підприємств вести 
інноваційну діяльність, а також її обсяги можна 
оцінити, проаналізувавши дані про джерела її фі-
нансування. Обсяги витрат на фінансування ін-
новаційної діяльності в Україні наведено в табл. 1, 
динаміку структури джерел фінансування іннова-
ційної діяльності за 2000–2014 рр. — на рис. 1.

Проаналізувавши динаміку та структуру 
джерел фінансування інноваційної діяльності за 
2000–2014 рр., можна зробити такі висновки: у 
2012 р. маємо скорочення витрат на інновації, не-
зважаючи на поступове їхнє зростання впродовж 

Таблиця 1
Витрати на фінансування інноваційної діяльності в Україні [3]

Роки
Загальна сума 

витрат

У тому числі за рахунок коштів

власних державного бюджету
іноземних  
інвесторів

інших джерел

2000 1757,1 1399,3 7,7 133,1 217,0

2001 1971,4 1654,0 55,8 58,5 203,1

2002 3013,8 2141,8 45,5 264,1 562,4

2003 3059,8 2148,4 93,0 130,0 688,4

2004 4534,6 3501,5 63,4 112,4 857,3

2005 5751,6 5045,4 28,1 157,9 520,2

2006 6160,0 5211,4 114,4 176,2 658,0

2007 10850,9 799,6 144,8 321,8 2384,7

2008 11994,2 7264,0 336,9 115,4 4277,9

2009 7949,9 5169,4 127,0 1512,9 1140,6

2010 8045,5 4775,2 87,0 2411,4 771,9

2011 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2

2012 11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6

2013 9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3

2014 7695,9 6540,3 344,1 138,7 672,8

Рис. 1. Динаміка структури джерел фінансування інноваційної діяльності за 2000–2014 рр. [4]
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2009–2011 рр, що свідчить про чергову кризу у 
фінансуванні інноваційної діяльності; основним 
джерелом фінансування інновацій упродовж 
2000–2014 рр. були власні кошти підприємств; 
маємо суттєве скорочення фінансування інно-
ваційної діяльності за рахунок коштів іноземних 
інвесторів на 88,9 %, що говорить про відплив іно-
земного капіталу з території України у цей період 
та не дає надію на позитивні зміни у майбутньо-
му; державний бюджет забезпечує фінансування 
інноваційної діяльності на рівні 1–3 % від загаль-
ної суми витрат, що є свідченням незначної участі 
держави в інноваційній діяльності підприємств.

Огляд статистичних даних щодо джерел фі-
нансування інноваційної діяльності показав, що 
лише незначна частка витрат на інноваційну ді-
яльність покривається за рахунок коштів держ-
бюджету. Проте держава має достатньо можливих 
шляхів фінансової підтримки інноваційної ді-
яльності підприємств України, що детально роз-
криті у Законі України «Про інноваційну діяль-
ність», який наголошує, що державна фінансова 
підтримка інноваційної діяльності підприємств 
України може бути надана шляхом повного або 
часткового (до 50 %) безвідсоткового кредитуван-
ня пріоритетних інноваційних проектів, повної 
чи часткової компенсації відсотків, сплачуваних 
підприємствами, які займаються інноваційною 
діяльністю, комерційним банкам та іншим фінан-
сово-кредитним установам за кредитування інно-
ваційних проектів, надання державних гарантій 
комерційним банкам, що здійснюють кредиту-
вання пріоритетних інноваційних проектів та за 
рахунок майнового страхування реалізації інно-
ваційних проектів [5, ст. 17].

Відтак основною проблемою в інноваційній 
сфері залишається низька сприйнятливість під-
приємницького сектору до інновацій, що обмежує 
зростання продуктивності праці, зниження енер-
гоємності виробництва, не створює підґрунтя для 
модернізації та структурної перебудови економіки, 
не забезпечує її якісного оновлення. Зміна дина-
міки економічного зростання без впровадження у 
промислове виробництво нових високих техноло-
гій веде до зростання енерго-, ресурсовитратності 
виробництва, зниження конкурентоспроможності 
економіки, перетворення України на аутсайдера 
світового економічного розвитку.

Основними причинами погіршення стану ін-
новаційної сфери є:

1. Несформованість економічних стимулів 
щодо залучення інвестиційних ресурсів в інно-
ваційні процеси. Попри збільшення у 2010 році  
порівняно з попереднім роком загального обся-
гу інноваційних витрат на 95,6 млн грн (у 2010 р. 
вони склали 8 млрд грн), досягнути обсягів фі-
нансування хоча б докризових років не вдалось 
(2007 р. — 10,8 млрд грн), що зумовлено залишко-

вою дією наслідків глобальної світової кризи, по-
боюваннями інвесторів щодо порушення стабіль-
ності у фінансовій сфері, зумовлених посиленням 
ризиків, пов’язаних із настанням другої хвилі 
світової економічної кризи, а також відсутністю 
дієвих інституційних та фіскальних стимулів для 
підприємств фінансувати інноваційну діяльність. 
Так, у 2010 році понад 70 % інноваційно активних 
підприємств здійснювали нововведення за власні 
кошти, витрати підприємств на фінансування ін-
новацій зменшились порівняно з попереднім ро-
ком на 394,1 млн грн і становили 4775,2 млн грн (у 
2007 році — 7999,6 млн грн). Кредитами в обсязі 
626,1 млн грн скористалися лише 36 підприємств, 
обсяг фінансування інноваційної діяльності за ра-
хунок кредитів зменшився у 2010 році порівняно 
з попереднім роком на 315,4 млн грн. Негативна 
динаміка обсягів фінансування інноваційної ді-
яльності у 2010 році була притаманна і держав-
ному сектору. Так, обсяг коштів державного бю-
джету, спрямований на фінансування інновацій, 
зменшився на 40 млн грн і становив 87 млн грн. 
Якщо у 1999 році частка держави в структурі ви-
трат на фінансування інноваційної діяльності ста-
новила 10,1 %, то у 2010 році — лише 1 %, що зна-
чно обмежує регулюючий та стимулюючий вплив 
держави на інноваційну діяльність.

2. Обмежений обсяг фінансування наукової 
діяльності з державного бюджету. Рівень витрат на 
виконання наукових та науково-технічних робіт 
(ННТР) за рахунок держбюджету в Україні є одним 
із найнижчих порівняно з розвинутими країнами 
світу. У країнах ЄС значна увага приділяється фі-
нансуванню інноваційних підприємств на ранніх 
стадіях. Так, навіть у кризовому 2009 році венчур-
ні інвестиції, що вкладаються на ранній стадії ре-
алізації інноваційного проекту, в ЄС-15 досягли 
1,9 млрд євро, або 0,02 % від ВВП, у Німеччині — 
436 млн євро, Великій Британії — 404 млн євро, 
Франції — 353 млн євро, Бельгії — 131 млн євро. 
У Німеччині кількість компаній венчурних інвес-
торів у 2009 році становила 659, у Великій Брита-
нії — 279, Франції — 247, Бельгії — 102. Перевага 
у венчурному фінансуванні надається компаніям, 
що реалізують технологічні інновації, захищені 
міжнародними патентами, оскільки це спрощує 
ведення міжнародної торгівлі об’єктами їх інтелек-
туальної власності та оцінку проекту.

У 2010 році витрати на ННТР в Україні змен-
шились на 3,3 % і становили 3,7 млрд грн (0,34 % 
від ВВП). У кризовому 2009 році витрати держав-
ного бюджету на ННТР в Японії становили 0,77 % 
від ВВП, у країнах ЄС-27 — 0,74 % від ВВП. Зрос-
тання економіки України в поточному році також 
не супроводжується активізацією фінансування 
цієї сфери державою. За оцінкою експертів, в 
країнах ЄС бюджет невеликих програм складає 
близько 90 тис. євро, великих — від 2–3 млн євро, 
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в Україні навіть найбільш фінансовані державні 
цільові науково-технічні програми мають бюджет 
в межах 15–18 тис. євро (у 2007–2009 рр.) [6].

3. Недосконалість інституційно-правових 
механізмів для забезпечення формування ефек-
тивної системи органів публічного управління, 
яка б здійснювала регулюючий вплив на суб’єктів 
інноваційної діяльності, створювала стимули для 
інвестування в інновації. Незавершеність адмі-
ністративної реформи в Україні проявляється у 
розпорошенні та дублюванні функцій, особливо 
організаційних, між кількома центральними ор-
ганами виконавчої влади, відсутності належного 
рівня координації дій між органами публічного 
управління, які опікуються інноваційною сфе-
рою, має місце неузгодженість дій структур на-
ціональної інноваційної системи. Неузгодженість 
дій органів влади, наділених повноваженнями 
щодо вироблення політики в окремих сферах ін-
новаційної діяльності, недієвість механізмів ко-
ординації і вироблення спільних заходів щодо 
визначення основних засад формування і реалі-
зації збалансованої державної політики з питань 
забезпечення розвитку національної інноваційної 
системи призводять до невизначеності у зако-
нодавстві в частині забезпечення формування в 
Україні НІС. Зокрема, відсутнім до цього часу є 
план заходів щодо реалізації Концепції розвитку 
національної інноваційної системи, гальмується 
процес визначення середньострокових пріори-
тетів інноваційного розвитку. Незважаючи на те, 
що статтею 5 чинного Закону «Про пріоритетні 
напрями інноваційної діяльності в Україні» ви-
значено, що з метою поетапного забезпечення 
реалізації стратегічних пріоритетних напрямів 
інноваційної діяльності на загальнодержавному, 
галузевому та регіональному рівнях формуються 
середньострокові пріоритетні напрями іннова-
ційної діяльності, останні до цього часу зали-
шаються невизначеними. Це призводить до не-
можливості вироблення тактичних дій органів 
публічної влади щодо реалізації інноваційної по-
літики. До цього часу обмежені фінансові ресурси 
концентруються в середньонизькотехнологічних 
галузях: харчовій, металургійній промисловості, 
виробництві неметалевої мінеральної продукції.

4. Несформованість повною мірою інститу-
ційних умов для розвитку інноваційної інфра-
структури (технопарків, технополісів, високотех-
нологічних інноваційних підприємств, венчурних 
фондів, центрів трансферу технологій та ін.). На 
сьогодні в Україні зареєстровано 16 технопарків, 
що реалізують 168 інноваційних проектів. Нега-
тивний вплив на діяльність технологічних парків 
мали скасування непрямої державної підтримки 
у виді податкових пільг для виконавців проектів, 
а також невиконання заходів Державної цільової 
економічної програми «Створення в Україні інно-

ваційної інфраструктури» на 2009–2013 роки [7] у 
зв’язку з тим, що в Державному бюджеті України 
на 2010 рік фінансування програми не було перед-
бачено.

Не сформовані умови для розвитку інсти-
туцій венчурного фінансування, які у більшості 
економічно розвинутих країн світу вважаються 
одним із найефективніших інструментів забез-
печення процесів впровадження інновацій, залу-
чення інвестицій в інноваційну сферу.

5. Недосконалість інституційного забезпечен-
ня трансферу технологій, невизначеність організа-
ційно-правових засад функціонування кластерів, 
неналежний рівень організації інформаційного 
забезпечення, що перешкоджає розвитку науково-
дослідної та технологічної кооперації в інновацій-
ній сфері. Протягом 2006–2008 рр. близько 20 % 
усіх інноваційних підприємств співробітничали з 
іншими підприємствами та університетами, дер-
жавними науково-дослідними інститутами тощо. 
У середньому в країнах ЄС-27 кожне третє інно-
ваційне підприємство співпрацює з іншими під-
приємствами, університетами чи державними 
дослідними інститутами інших країн (в Данії — 
56,8 %, на Кіпрі — 51,4 %, Бельгії — 48,8 %, Ес-
тонії — 48,6 %). Для 18,2 % вітчизняних іннова-
ційних підприємств основними партнерами по 
інноваційній діяльності були вітчизняні підпри-
ємства та організації, для 5,9 % — європейські 
фірми, 4,0 % — підприємства та організації Росії, 
2,1 % — інших країн СНД, 2,7 % — США, Індії і 
Китаю, 4,8 % — інших країн. [8]

З метою удосконалення фінансових механізмів 
стимулювання інноваційної діяльності необхідно:

— внести зміни до Податкового кодексу 
України, передбачивши зарахування на спеціаль-
ний рахунок інноваційних підприємств, що реа-
лізують інноваційні проекти в межах технопарків, 
50 % від податку на прибуток, що був одержаний 
від виконання інноваційних проектів, за умови 
використання його виключно на фінансування 
інноваційної та науково-технічної діяльності, 
розширення власних науково-технологічних i до-
слідно-експериментальних баз;

— розробити комплекс інструментів держав-
ної підтримки інноваційної діяльності малих та 
середніх підприємств, зокрема, створити окрему 
інституцію (наприклад фонд) підтримки інно-
ваційних підприємств, що здійснює придбання 
активів до 50 % від вартості проекту шляхом від-
критого конкурсу. Джерелом фінансового напо-
внення фонду може бути частина коштів, що на-
дійшла від приватизації.

З метою формування інституційних умов для 
розвитку інноваційної інфраструктури необхідно 
відновити фінансування заходів, спрямованих на 
розвиток інноваційної інфраструктури, шляхом пе-
редбачення у Державному бюджеті України на фі-
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нансування заходів Державної цільової економічної 
програми «Створення в Україні інноваційної інфра-
структури на 2009–2020 роки».

Висновки. На основі виконаного аналізуван-
ня інноваційного розвитку підприємств можна 
рекомендувати такі заходи активізації інновацій-
ної діяльності підприємств: підвищення рівня за-
цікавленості держави в інноваційному розвитку 
підприємств через збільшення обсягів фінансу-
вання їхньої інноваційної діяльності; співставлен-
ня результатів інноваційної діяльності та потреб 
економіки на певному часовому етапі; розвиток 
інноваційної інфраструктури; розроблення та 
впровадження інструментів державної підтримки 
інноваційної діяльності; підвищення конкурен-
тоспроможності сектору наукових досліджень та 
розробок з метою інтеграції у світові тенденції в 
інноваційній сфері шляхом активізації співпраці 
українських та іноземних учасників інноваційної 
діяльності; удосконалення на державному рівні 
нормативно-правового регулювання інноваційної 
діяльності з метою її стимулювання. У подальших 
дослідженнях доцільно більш детальну увагу зосе-
редити на практичній реалізації запропонованих 
заходів щодо активізації інноваційної діяльності 
підприємств у розрізі форм та методів їхнього за-
безпечення.
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ЕКОНОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ УКРАЇНИ

Анотація. У статті проведено економетричний аналіз валового внутрішнього продукту України і побу-
довано економетричну модель, яка виражає залежність ВВП України від обсягу промислового виробництва 
і роздрібного товарообігу країни.

Ключові слова: валовий внутрішній продукт, економетрична модель, обсяг промислового виробництва, 
оборот роздрібної торгівлі, регресія.

Summary. The given article presents econometric analyses of the gross domestic product of Ukraine, as well as an 
econometric model displaying the dependence of gross domestic product of Ukraine on the volume of industrial produc-
tion and retail turnover of the country.

Key words: gross domestic product, econometric model, volume of industrial production, retail turnover of the 
country, regression.

Постановка проблеми. Найбільш універсаль-
ним показником, що характеризує економічну 
потужність країни, є її валовий внутрішній про-
дукт. Він дає уявлення про загальний матеріаль-

ний добробут нації, тому чим вище рівень вироб-
ництва, тим вищий добробут країни.

Показник ВВП має дуже важливе значення 
для економіки в цілому. Він використовується 
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для характеристики результатів виробництва, рів-
ня економічного розвитку, темпів економічного 
зростання, аналізу продуктивності праці в еконо-
міці і так далі. [1]

Прогнозування ВВП має дуже важливе зна-
чення для економіки і держави в цілому. Однак 
аналіз прогнозованих та фактичних обсягів ВВП 
за кілька років свідчить про недостатньо глибоке 
опрацювання значень цього показника, який має 
найважливіший вплив на формування основних 
характеристик бюджету країни.

У всьому світі під час прогнозування ВВП 
широко використовуються методи екстраполяції, 
дефляції, економіко-математичні моделі (фак-
торні, міжгалузеві «витрати-випуск»), виробни-
чий, розподільчий методи та метод кінцевого ви-
користання ВВП.

Одним із традиційних підходів до досліджен-
ня економік ринкового типу є підхід, заснований 
на використанні економетричних моделей. Пере-
вагою цього підходу є те, що економетричні мо-
делі, ґрунтуючись на моделях і закономірності 
економічної теорії, надають їм кількісну форму 
вираження. Це робить економетрічні моделі не 
тільки доступними для практичного застосуван-
ня, але і дозволяє перевіряти їх адекватність на 
основі реальних даних. При цьому економетричні 
моделі можуть використовуватися для вирішен-
ня досить широкого кола завдань дослідження, 
включаючи аналіз причинно-наслідкових зв’язків 
між економічними змінними, прогнозованих зна-
чень економічних змінних, побудову та вибір ва-
ріантів економічної політики на основі імітацій-
них експериментів з моделлю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідження основних аспектів валового внутріш-
нього продукту не є новим, оскільки їм присвя-
тили свої праці науковці минулого та сучасні 
автори, такі як: С. А. Кучеренко, Ф. С. Картаев, 
Бахрам Сангінабаді та Хассан Хейдарі. Більшість 
вчених досліджували ВВП на рівні аналізу ста-
тистичної інформації або досліджували вплив 
різних факторів на ВВП за допомогою коре-
ляційно-регресійного та факторного аналізу. 
Останніми роками економетричне моделювання 
все активніше використовується дослідниками 
країн СНД для аналізу як окремих найважливі-
ших макроекономічних показників, так і груп 
взаємопов’язаних показників національної еко-
номіки, а саме: В. Л. Макаровим, Ю. С. Харіним, 
В. І. Малюгіним. Проте як і раніше залишаєть-
ся актуальною задача розробки економетричної 
моделі національної економіки в цілому.

Мета статті — проведення економетричного 
аналізу валового внутрішнього продукту України 
для оцінки економічної потужності країни.

Виклад основного матеріалу дослідження. ВВП 
являє собою кінцевий результат виробничої ді-

яльності резидентських господарських одиниць 
країни за певний період. Він є найважливішою ха-
рактеристикою рівня і темпів економічного роз-
витку країни [2, с. 45].

Величина ВВП може бути розрахована трьо-
ма методами: виробничим (на стадії виробництва 
товарів і послуг), за джерелами доходів або розпо-
дільчим методом (на стадії утворення доходів) і 
методом кінцевого використання (на стадії кінце-
вого використання доходів і продуктів).

При розрахунку ВВП виробничим мето-
дом використовується показник випуску товарів 
і послуг, значну частину якого в Україні складає 
випуск промислової продукції. Тому природно 
припустити, що обсяг ВВП залежить від обсягу 
промислової продукції. Також логічно припусти-
ти, що ВВП може залежати від обсягу роздрібного 
товарообігу, оскільки роздрібний продаж товарів 
є частиною випуску послуг [3].

Обсяг промислового виробництва визнача-
ється як сума даних про обсяг промислової про-
дукції, робіт і послуг промислового характеру, 
вироблених юридичними особами та їх відокрем-
леними підрозділами незалежно від форми влас-
ності.

Роздрібний товарообіг торгівлі через усі кана-
ли реалізації визначається як обсяг продажу това-
рів населенню в торговельних підприємствах, на 
речових, змішаних, продовольчих ринках і в спе-
ціально обладнаних приміщеннях.

Таким чином, у цій статті з метою моделю-
вання ВВП України передбачається побудувати 
економетричну модель залежності ВВП від обсягу 
промислового виробництва і роздрібного товаро-
обігу, щоб використовувати цю модель для про-
гнозування ВВП України.

Економетричне моделювання починається з 
проведення попереднього аналізу статистичних 
даних, який може включати описову статистику 
для кожної змінної (середнє, варіація, стаціонар-
ність та ін.), оцінку сили і напряму взаємозв’язки 
між показниками (кореляція, діаграми розкиду та 
ін.) [4, c. 24].

Побудуємо графіки ВВП, обсягу промисло-
вого виробництва і роздрібного товарообігу за 
допомогою Excel і додамо на графіки лінії тренду. 
Отримані лінії тренду покажуть тенденцію або на-
прямок розвитку показників. Перераховані графі-
ки наведені на рис. 1–3.

Вихідні дані для побудови графіків і подаль-
шого аналізу наведено у табл. 1.

На рис. 1 видно, що досліджувані 10 років 
ВВП зростав. Однак зростав він нерівномірно: у 
певні роки спостерігається зниження ВВП.

На рис. 2 проілюстровано, що обсяг промис-
лового виробництва України має таку ж тенден-
цію, що і ВВП (рис. 1). Зміна показника також 
відбувається нерівномірно. У 2008 р спостеріга-
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Таблиця 1
Вихідні дані показників економічного розвитку України  

(складено автором за даними сайту державної служби статистики України [5])

Рік
ВВП, млн. грн.

(Y )

Обсяг реалізованої промислової 
продукції (товарів, послуг)

(Х
1
)

Оборот роздрібної торгівлі,  
млн. грн.

(Х
2
)

2005 441452 348840,9 157502,1

2006 544153 413082,9 226918,4

2007 720731 537377,6 318725,3

2008 948056 718941,0 449307,5

2009 913345 591965,4 442793,2

2010 1082569 792899,1 529883,2

2011 1316600 1008313,2 674723,1

2012 1408889 1014906,6 804330,8

2013 1454931 1006280,5 884203,7

2014 1566728 1066769,4 903534,5

Таблиця 2
Кореляційна матриця

Y X1 X2

Y 1
X1 0,989259 1
X2 0,991861 0,972121 1

Рис. 1. Динаміка ВВП України за 2005–2014 рр.

Рис. 2. Динаміка обсягу промислового виробництва в Україні  
за 2005–2014 рр.

ється істотний стрибок обсягів, але в 2009 р. спо-
стерігається невелике зниження.

Графічне зображення на рис. 3 показує, що за 
досліджувані 10 років спостерігається тенденція 

зростання роздрібного товарообігу. Виразно по-
мітний істотний стрибок товарообігу в 2008 році 
і незначне зниження в 2009 р.

Усі три досліджуваних ряди даних мають тен-
денцію до зростання. Це говорить 
про можливість їх зв’язку між собою 
і взаємний вплив один на одного.

Для визначення кореляційного 
зв’язку між змінними розраховують 
коефіцієнти парної кореляції. Ско-
ристаємося функцією «Кореляція» 
надбудови «Аналіз даних» Excel і 
побудуємо кореляційну матрицю 
(табл. 2).

З табл. 2 видно, що між змін-
ною Y і Х

1
 існує сильний прямий 

кореляційний зв’язок (коефіцієнт 
кореляції додатний і більше 0,7), 
тобто при збільшенні Х

1
 значення 

Y збільшується. Між змінною Y і Х
2
 

також існує прямий сильний коре-
ляційний зв’язок, тобто при збіль-
шенні Х

2
 значення Y збільшується.

Між змінними Х
1
 і Х

2
 також іс-

нує сильний кореляційний зв’язок, 
що може бути причиною мультико-
лінеарності.

Припустимо залежність ВВП 
України від обсягу промислово-
го виробництва країни і від обсягу 
роздрібного товарообігу торгівлі 
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через всі канали реалізації. Побуду-
ємо лінійну модель залежності.

Для побудови моделі залеж-
ності використовуємо надбудову 
«Аналіз даних» табличного проце-
сора Excel, де будемо використову-
вати функцію «Регресія».

Результат виконання функції 
«Регресія» наведено на рис. 4.

Згідно з обчислення рівняння 
регресії Y від X

1
 і X

2
 має вид:

Y = 105756 + 0,6672·X
1
 + 0,80423·X

2
.

Отримана економетрична 
модель виражає залежність ВВП 
України від обсягу промислового 
виробництва і роздрібного товаро-
обігу країни. Коефіцієнти рівняння 
показують кількісний вплив кож-

Рис. 3. Динаміка роздрібного товарообігу торгівлі України  
за 2005–2014 рр.

Рис. 4. Обчислення параметрів моделі

ного фактора на результативний показник за умо-
ви незмінності інших.

Згідно з отриманим рівнянням регресії ВВП 
збільшується на 0,6672 млн. грн. при збільшенні 
обсягу промислового виробництва на 1 млн. грн. 
при незмінності роздрібного товарообігу, і ВВП 
збільшується на 0,80423 млн. грн. при збільшен-
ні роздрібного товарообігу на 1 млн. грн. при не-
змінності обсягу промислового виробництва.

Значимість кожного коефіцієнта регресії 
визначається шляхом порівняння t-статистики 
з критичним значенням при рівні значимості  
α = 0,05 і числом ступенів свободи n – m – 1 = 
= 10 – 2 – 1 = 7 (t

кр
 = 2,364).

Абсолютне значення t-статистик коефіцієн-
тів регресії при факторних змінних X

1
 і X

2
 більше 

2,364 (4,08 > 2,364 і 4,92 > 2,364), значить обидва 
коефіцієнти є статистично значущими на рівні 
значимості 0,05.

Загальна якість моделі оцінюється за крите-
рієм Фішера.

За таблицею розподілу Фішера визначаємо 
критичне значення критерію для рівня значи-
мості 

α = 0,05; Fтабл = 4,74.

Оскільки 725,879 > 4,74, то отримана модель 
статистично значуща на рівні значущості 0,05.

Значення коефіцієнта детермінації 
(R 2 =0,9976) говорить про те, що побудована мо-
дель регресії пояснює 99,76 % розкиду залежної 
змінної Y розкидом факторних змінних X

1
 і X

2
, 

введених в модель.
Висновки. Отже, на підставі даних про ВВП 

України за 10 років (2005–2014 рр.) була припу-
щена залежність ВВП від обсягу промислового 
виробництва і роздрібного товарообігу через всі 
канали реалізації України.
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У результаті виявлено, що за аналізований 
період ряди значень ВВП (Y ), обсягу промисло-
вого виробництва (X

1
) і роздрібного товарообігу 

торгівлі ( X
2
) мають тенденцію до зростання.

Отримане рівняння регресії 

Y = 105756 + 0,6672·X
1
 + 0,80423·X

2

має статистично значущі коефіцієнти при фак-
торних змінних і високу загальну якість. Отже, 
вона добре пояснює залежність ВВП України 
(Y) від обсягу промислового виробництва краї-
ни (X

1
) і обсягу роздрібного товарообігу торгівлі 

(X
2
) (сукупний вплив змінних X

1
 і X

2
 на змінну Y 

суттєвий).
Враховуючи гарну якість рівняння, воно 

може бути використане в практичних цілях для 
опису залежності та прогнозу ВВП України від 
обсягу промислового виробництва і роздрібного 
товарообігу торгівлі України.
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УДК 338.48 Н. В. Ушенко

АНТИКРИЗОВА ПАРАДИГМА 
ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СУЧАСНОГО ТУРИЗМУ

Анотація. У статті проаналізовано функціонування сфери туризму як підсистеми національної еконо-
міки. Визначено соціально-економічні передумови його розвитку в умовах наявності кризових явищ, сконцен-
тровано увагу на аналізі фінансових можливостей та туристичних настроїв населення України. Запропоно-
вано концептуальні засади антикризової парадигми розвитку туризму в країні, що основані на використанні 
наявного потенціалу цієї сфери.

Ключові слова: туризм, потенціал, криза, антикризова парадигма, розвиток, державно-приватне 
партнерство, кластерна структура.

Summary. Functioning of sphere of tourism as subsystems of national economy is analyzed in the article. Socio-
economic pre-conditions of it development are certain in it conditions of presence of the crisis phenomena, paid atten-
tion on the analysis of financial possibilities and tourist moods of population of Ukraine. Conceptual principles of antic-
risis paradigm of development of tourism are offered in a country, that based on the use of present potential of it sphere.

Key words: tourism, potential, crisis, anticrisis paradigm, development, state-private partnership, cluster structure.

Постановка проблеми. Поширення глобалі-
заційних процесів, висока рентабельність турис-
тичного бізнесу, економічний вклад туризму у 
формування ВВП та зростання ролі у формуванні 
позитивного іміджу країн еволюційно надає всі 
передумови для позиціювання туризму як стра-
тегічно перспективного виду діяльності в системі 
національної економіки. Це зумовлює потребу 
моніторингу потенціалу сучасного туризму, що 

дозволить визначити такі його складові, які здатні 
забезпечити ефективність його функціонування в 
умовах наявності кризових явищ у світовій та на-
ціональній економіці.

Аналіз останніх напрямів досліджень і пу-
блікацій. Науковим засадам розвитку туризму 
присвячено роботи багатьох вітчизняних вче-
них — О. В. Басюк, І. В. Безуглого, І. М. Дишло-
вого, П. В. Гудзя, Д. М. Стеченка, В. Ф. Семенова, 

© Н. В. Ушенко, 2015
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Д. І. Соловйова, В. Ф. Кифяка. Інтенсивні зміни 
та сучасні виклики, пов’язані із появою різних 
видів кризових явищ в економічній та політичній 
системах глобалізованого світу, потребують пере-
гляду існуючих перспективних завдань з метою 
адаптації надзвичайно чуттєвої сфери туризму до 
виниклих катаклізмів.

Мета статті — обґрунтувати концептуальні 
засади антикризової парадигми використання по-
тенціалу туризму в Україні.

Виклад основного матеріалу. Офіційне тракту-
вання туризму визначено у Законі України «Про 

туризм» як тимчасовий виїзд особи з місця про-
живання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-
ділових та інших цілях без здійснення оплачуваної 
діяльності в місці, куди особа направляється [1]. 
Аналіз даних Державної служби статистики Укра-
їни протягом 2000–2014 рр. демонструє, що відбу-
валося збільшення чисельності громадян України, 
які виїжджали за кордон, на 67 % та чисельності 
іноземних громадян, які відвідали Україну, — на 
97 %, що вказує на нарощування масштабів міжна-
родних туристичних потоків (із тимчасовим змен-
шенням у 2008–2009 рр.) (табл. 1).

Таблиця 1
Туристичні потоки (Державна служба статистики України [2])

 Роки 

Кількість 
громадян 

України, які 
виїжджали 

за кордон, — 
усього2

Кількість 
іноземних 
громадян, 

які відвідали 
Україну, — 

усього2

Кількість турис-
тів, обслугованих 
суб’єктами турис-
тичної діяльнос-

ті України, – усього3

Із загальної кількості туристів:3

Кількість 
екскур-
сантів3

іноземні 
туристи

туристи-
громадяни 

України, які 
виїжджали за 

кордон

внутрішні 
туристи

2000 13422320 6430940 2013998 377871 285353 1350774 1643955

2001 14849033 9174166 2175090 416186 271281 1487623 1874233

2002 14729444 10516665 2265317 417729 302632 1544956 1991688

2003 14794932 12513883 2856983 590641 344 332 1922010 2690810

2004 15487571 15629213 1890370 436311 441798 1012261 1502031

2005 16453704 17630760 1825649 326389 566942 932318 1704562

2006 16875256 18935775 2206498 299125 868228 1039145 1768790

2007 17334653 23122157 2863820 372455 336049 2155316 2393064

2008 15498567 25449078  3041655  372752  1282023  1386880  2405809

2009 15333949 20798342 2290097 282287 913640 1094170 1909360

2010 17180034 21203327  2280757  335835  1295623  649299 1953497

2011 19773143 21415296 2199977 234271 1250068 715638 823000

2012 21432836 23012823 3000696 270064 1956662 773970 865028

2013 23761287 24671227 3454316 232311 2519390 702615 657924

20141 22437671 12711507 2425089 17070 2085273 322746 1174702

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони про-
ведення антитерористичної операції.

2 Включно з одноденними відвідувачами (за даними Адміністрації Держприкордонслужби України).
3 2000–2010 рр. — за даними Мін-ва інфраструктури України, починаючи з 2011 року — за даними Держстату України.

Важливим результатом функціонування га-
лузей національної економіки є їх вклад у фор-
мування ВВП країни. Згідно з офіційним визна-
ченням Державної служби статистики ВВП — це 
вартість всіх товарів і послуг, створених на еко-
номічній території за певний період, за виклю-
ченням вартості їх проміжного споживання. У 
офіційному визначенні Міністерства економіки 
України конкретизується, що це здійснюється з 
метою їх кінцевого споживання. Тому частка га-
лузі у формуванні ВВП країни вказує на резуль-
туючий показник діяльності певної галузі — у на-
шому випадку сфери туризму (рис. 1). 

Інформативним джерелом про міру внеску 
сфери туризму у розвиток національних економік 
у світовому розрізі можна вважати звіти Всесвіт-
нього економічного форуму про стан конкурен-

тоспроможності країн щодо організації подоро-
жей і туризму. У Звіті-2015 [4] відмічено, що цей 
сектор фактично продовжував зростати протя-
гом останніх років, а у 2014 році міжнародні ту-
ристичні прибуття дозволили отримати рекордні 
1,14 млрд. дол. США, що на 51 млн. більше, ніж 
у 2013 році (за даними Всесвітньої туристичної 
організації Об’єднаних Націй). За оцінками Всес-
вітньої ради з подорожей та туризму, цей сектор 
дає 9,5 % у світовий ВВП, що у вартісному вимірі 
загалом складає 7 трлн. дол. США, і 5,4 % світово-
го експорту. Ще більша важливість цього сектору 
підсилюється його можливостями створювати ро-
бочі місця, зростання яких у 2014 році відбулося 
на 4 %, досягнувши значення 226 млн. од., тоб-
то кожне 11-те робоче місце функціонує у цьому 
секторі. У рейтингу конкурентоспроможності ор-
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ганізації подорожей і туризму в 
2013 році Україна за розрахова-
ним індексом займає 76 місце із 
його значенням 3,98 зі 140 країн 
світу.

У звіт Всесвітнього еконо-
мічного форуму 2015 р., який 
має назву «Розвиток через 
шоки», Україна не ввійшла у 
зв’язку з недостатністю статис-
тичних даних, що об’єктивно 
пояснюється політичною не-
стабільністю у країні. З цієї при-
чини туристична сфера України 
відчуває значні випробування та 
має реагувати на виклики неста-
більності, що виникають. За до-
слідженням The Economist Intel-
ligence Unit, Euromonitor, жодна 
країна, охоплена політичними хвилюваннями, 
неспроможна захистити свою сферу туризму від 
впливу небезпеки, що, відповідно, викликає зни-
ження чисельності міжнародних туристів (рис. 2).

Сучасні виклики, що стоять перед Україною, 
першочергово потребують адекватних заходів 
щодо відновлення безпеки. Тому базовою пере-
думовою розвитку в’їзного міжнародного туриз-
му є поступова стабілізація соціально-політичної 

Рис. 1. Частка туризму у ВВП України, %  
(складено за даними Світової ради з туризму [3])

Рис. 2. Чисельність міжнародних туристів в окремих країнах світу у 2000–2013рр. [5]

ситуації в Україні через завершення військового 
конфлікту.

З метою виявлення потенціалу виїзного між-
народного та внутрішнього туризму проведемо 
аналіз фінансових можливостей та туристичних 
настроїв населення України за даними само-
оцінки домогосподарствами України рівня своїх 
доходів. Зокрема, у 2014 році 71 % респондентів 
віднесли себе до бідних (у 2013 р. — 68 %), 29 % — 

до небідних, але ще не представників середнього 
класу (31 %), не змінилася порівняно з попереднім 
опитуванням частка респондентів, які віднесли 
себе до представників середнього класу (0,8 %), і 
жоден із респондентів, як і у попередньому році, 
не вважав себе заможним. Можна припустити, що 
відпочинок, і у т. ч. туризм, мають можливість до-
зволити собі 2 групи, у яких доходів було достат-
ньо (рис. 3).
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У 2014 році кількість таких домогосподарств 
зменшилась на 7 % (з 61 % до 54 %). Зміни у роз-
поділі домогосподарств за оцінками розвитку 
економіки на наступні 12 місяців засвідчили про 
поширення достатньо песимістичних очікувань.

У ході дослідження першочергового спряму-
вання можливих додаткових коштів респонден-
там було запропоновано визначити три пріори-
тетні напрямки. При значному збільшенні доходів 
більше половини домогосподарств спрямували 
б додаткові кошти в першу чергу на відпочинок, 
48 % — на лікування, 41–27 % — відповідно на 
поліпшення житлових умов, на придбання одягу 
й взуття, побутової техніки та 
на накопичення, 23 % — на по-
кращання харчування. Найпрі-
оритетнішим напрямом спря-
мування додаткових коштів 
сільських домогосподарств 
були витрати на лікування, 
міських домогосподарств — в 
першу чергу на відпочинок. 
Серед домогосподарств з ді-
тьми, як і у 2013 р., 59 % рес-
пондентів у першу чергу спря-
мувати б додаткові кошти на 
відпочинок [7, с. 1–4].

За даними вибіркового 
обстеження умов життя домо-
господарств «Витрати і ресур-
си домогосподарств України у 
I кварталі 2015 року», на купів-
лю непродовольчих товарів та 
послуг (без витрат на харчуван-
ня поза домом) домогосподар-
ства щомісячно спрямовували 

35,9 % витрат, що на 0,2 в. п. більше, ніж у відповід-
ному періоді минулого року. На утримання житла 
(включаючи поточний ремонт), воду, електроенер-
гію, газ та інші види палива пересічне домогоспо-
дарство витрачало 12 % витрат, на оновлення гар-
деробу та на охорону здоров’я — по 5 %, на інші 
напрями споживання (на транспорт, зв’язок, при-
дбання предметів домашнього вжитку, побутової 
техніки та поточне утримання житла, відпочинок і 
культуру, освіту тощо) — від 4 % до 1,3 % сукупних 
витрат (рис. 4).

Проведений аналіз дозволяє констатува-
ти, що соціальна напруженість громадянсько-

Рис. 3. Розподіл домогосподарств за самооцінками рівня їх доходів   
протягом 2013 р. та 2014 р., % [6, с. 1–4]

Рис. 4. Структура сукупних витрат домогосподарств, % [8, с. 3]
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го суспільства в країні обумовлена загальним 
зниженням доходів населення, підвищенням 
безробіття, психологічним напруженням че-
рез наявність військового конфлікту на Сході 
та анексію Криму, що загалом породжує неви-
значеність майбутнього, відповідно, впливає на 
можливості та настрої населення, зокрема щодо 
перегляду своїх витрат та відкладення непріори-
тетних, до яких також відноситься і «витратний 
відпочинок». Базовою передумовою успішності 
реалізації антикризових напрямів розвитку вну-
трішнього туризму є покращення соціальних 
настроїв населення та ситуації щодо доходів. 
Тому заходи щодо забезпечення ефективності 
використання потенціалу туризму повинні вра-
ховувати антикризову складову.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Отже, антикризова парадигма розвитку ту-
ризму в Україні має бути побудована на викорис-
танні наявного потенціалу цієї сфери на основі:

 — управлінських заходів державно-приват-
ного партнерства щодо встановлення та зміцнен-
ня організаційно-економічних зв’язків;

 — спрямованості регіональних ініціатив на 
розвиток мультиплікативного ефекту від роз-
витку галузей національної економіки на пев-
ній території, які ефективністю свого функціо-
нування створюють туристичне середовище, що 
доводить ефективність функціонування клас-
терних структур;

 — розширення альтернативних та інтелекту-
альних видів туризму: екологічного, етнічного, 
освітнього, наукового, лікувально-оздоровчого, 
рекреаційного, ділового, гастрономічного, сіль-
ського, спортивного, релігійного, зеленого, при-
годницького та ін.;

 — зосередженості на якості туристичного об-
слуговування, що сприятиме покращенню іміджу 
та дозволить у перспективі підвищувати вартість 
туристичних послуг;

 — концентрованості маркетингових механіз-
мів на позиціюванні всесезонної привабливості 
туристичного середовища та ширшого викорис-
тання потенціалу подієвого туризму;

 — сприяння формуванню у населення світо-
глядного сприйняття туризму як способу життя.

Перспективи подальших досліджень можуть 
бути спрямовані на конкретизацію окреслених 
напрямів використання потенціалу туризму в 
умовах наявних та прогнозованих викликів.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО РИНКУ ПРИ ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ

Анотація. У статті розглянуто основні тенденції розвитку аграрного ринку. Обґрунтовано причини 
посилення державного протекціонізму в державній сфері.

Ключові слова: аграрний ринок, власність, державне регулювання, конкурентоспроможність, розвиток.

Summary. The article examines the main trends in the agricultural market. Reasonably strengthening of state 
protectionism in the public sphere.

Key words: agricultural market, property, government regulation, competitiveness, development.

є поліаспектним явищем. Ринок уособлює в собі 
систему господарських зв’язків, тип відносин між 
економічними суб’єктами, взаємозв’язок попиту 
і пропозиції, суперечність економічних інтересів, 
конкурентні і партнерські взаємини, свободу під-
приємництва та інші аспекти, які в сукупності 
відбивають його єдину сутність — економічний 
зв’язок між людьми в процесі виробництва і руху 
товару та його споживання.

Розвиток товарно-грошових відносин в 
аграрній сфері неминуче призводить до розри-
ву процесу купівлі-продажу в часі і просторі, що 
ускладнює характер господарських зв’язків між 
економічними суб’єктами. Це підвищує ризики 
як покупців, так і продавців, оскільки за таких 
умов здійснення обміну завжди виникає загроза 
невиконання угоди через непередбачувані обста-
вини, дію третіх сторін або недобросовісну пове-
дінку контрагентів.

Ці небезпеки, із самого початку виникнення 
ринку, вимагають створення системи юридичного 
захисту обмінів, ефективність якої забезпечується 
лише сильною державою. Тут слід наголосити, що 
вже в момент виникнення тієї форми економіч-
них відносин, яку ми називаємо ринковою, дер-
жавна присутність стає помітним атрибутом цих 
відносин. Захист незалежності країни, свободи і 
власності громадян, забезпечення правосуддя — 
це функції держави, без виконання яких еконо-
мічна система втрачає ефективність.

Економічні перетворення в аграрній сфе-
рі України переконливо свідчать про відсутність 
впевненості у суб’єктів господарювання щодо до-
тримання умов виконання угод в торгівлі сільсько-
господарською продукцією, оскільки процеси 
розпорядження приватною власністю (передусім 
землею) з метою отримання прибутку, створення 
ринку страхових послуг і біржового ринку, забез-
печення юридичного захисту сільгоспвиробників 
здійснювалися асинхронно, а держава не змогла 
забезпечити подолання асиметричності розвитку 
інститутів ринку, яка виникла внаслідок цього.

Еволюція економічних систем західних кра-
їн здійснювалася в різні часи різними темпами, і 

Постановка проблеми. Центральне місце в ге-
незисі ринкової економіки вчені відводять фор-
муванню приватної власності. Деякі з них зазна-
чають, що ринки можуть існувати лише для тих 
продуктів, права власності на які можуть легко 
встановлюватися, реалізуватися та передаватися.

Приватна власність забезпечує суб’єктам 
господарювання економічну свободу і незалеж-
ність у прийнятті господарських рішень (яку про-
дукцію і в яких обсягах і асортименті виробляти, 
кому продавати тощо). Спеціалізація та приват-
на власність, як умови виникнення ринку, вод-
ночас є причиною однієї з основних глибинних 
супереч ностей ринкової економіки: між взаємо-
залежністю товаровиробників, викликаною спе-
ціалізацією та їх господарською відокремленістю, 
породженою приватною власністю. Тому в умовах 
ринку завжди існує проблема здійснення ефек-
тивних обмінів, пов’язаних із переданням прав 
власності на товар. Для суб’єктів аграрного рин-
ку сучасної України ця проблема є надто гострою 
через відсутність або нерозвиненість ринкових 
інститутів [1].

Головне, на що слід звернути увагу, вивчаю-
чи генезис і розвиток ринку, є формування но-
вого типу господарських зв’язків — товарних, 
невід’ємним атрибутом яких стає процес купів-
лі-продажу. Іманентною умовою існування еко-
номічної системи, заснованої на товарно-грошо-
вих відносинах, є наявність прямих і зворотних 
зв’язків, чим ринкове господарство принципово 
відрізняється від натурального.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досвід 
становлення аграрного ринку в Україні показав, 
що це суспільне явище є набагато складнішим, 
ніж уявлялося, що потребує поглиблених дослі-
джень, особливо з погляду на сучасну продоволь-
чу кризу.

Метою статі є виявлення глибинної сутності 
аграрного ринку та його протиріч, наявність яких 
обумовлює втручання держави.

Виклад основного матеріалу. Ще на стадії сво-
го генезису ринок, поява якого зумовлена еволю-
цією складних соціально-економічних процесів, 
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саме в періоди швидких соціально-економічних 
змін відбувалося поглиблення теоретичних знань 
про сутність ринку, осмислення шляхів подаль-
шого розвитку суспільства, формування нових 
парадигм.

Розвиток продуктивних сил в сільському гос-
подарстві було забезпечено завдяки механізації 
виробничих процесів, яка, у свою чергу, стала ре-
зультатом якісних змін у промисловості, науці та 
комунікаціях. Механізація в сільському господар-
стві обумовила зростання продуктивності праці та 
створення сприятливого виробничого середови-
ща і водночас з цим сприяла вивільненню робо-
чих рук із галузі, поглибленню спеціалізації аж до 
створення вузькоспеціалізованих на одному това-
рі чи навіть функції підприємств, розвитку торгів-
лі та появі масштабного товарного виробництва 
сільськогосподарської сировини. Саме активний 
розвиток продуктивних сил в сільському госпо-
дарстві забезпечив проникнення ринкових від-
носин в аграрний сектор економіки і формування 
повноцінного аграрного ринку.

Багатогранність категорії «ринок» утруднює 
його вичерпну характеристику, а прагнення окре-
мих авторів зосередити увагу на його ключових 
рисах сприяють появі дещо вульгаризованих ви-
значень цього поняття. Навряд чи можна вважати 
суто науковим погляд на ринок, як на ланку, яка 
зв’язує виробництво товару і його споживання, 
адже і виробництво, і споживання (попит і про-
позиція) є рівноцінними елементами ринку. Так 
само не зовсім коректно вважати, що ринок — це 
обмін, організований за законами товарного ви-
робництва і обігу. Аграрний ринок поєднує сфери 
виробництва та споживання аграрної продукції, а 
також включає їх у загальний економічний про-
цес відтворення.

Суть ринкових відносин в аграрній сфері зво-
диться до відшкодування витрат товаровиробни-
ків і отримання ними прибутку та задоволення 
попиту споживачів на основі вільного, взаємного 
узгодження, платності, еквівалентності та конку-
рентоспроможності.

Нестабільність і ризикованість сільського 
господарства змушували підприємства, залучені 
до виробництва продовольства на різних стадіях 
(від постачання матеріально-технічних ресурсів 
до торгівлі готовими харчовими продуктами, зо-
крема через систему громадського харчування), 
об’єднувати багаточисленні, але розпорошені 
функції щодо формування пропозиції аграрної 
продукції шляхом створення відповідних орга-
нізаційних структур. Цей процес отримав назву 
«вертикальна інтеграція», а сукупність основних 
і суміжних галузей з виробництва сільськогоспо-
дарської сировини, її зберігання, транспортуван-
ня, перероблення, торгівлі тощо назвали агропро-
мисловим комплексом [3; 4].

Стійки взаємовідносини суб’єктів галузей, 
залучених до процесу виробництва і перероблен-
ня сільськогосподарської сировини, дали підста-
ви для розширеного трактування поняття «аграр-
ний ринок». Так, на думку Є. Майорця: «Аграрний 
ринок — це система економічних відносин між 
суб’єктами ринку в сфері обігу сільськогосподар-
ських і продовольчих товарів, факторів сільсько-
господарського виробництва та послуг» [5, с. 104]. 
У зв’язку з цим виникає питання: чи є складовою 
аграрного ринку ринок факторів виробництва 
(землі, технологій, капіталу, праці тощо)?

Критерієм для ідентифікації аграрного рин-
ку може служити походження продукції (сіль-
ськогосподарське, лісове, рибне виробництво), 
тому не вважаємо за доцільне включати до складу 
аграрного ринку ринок факторів виробництва.

Походження продукції є тим чинником, який 
посилює аспектний характер аграрного ринку, 
оскільки сільському господарству притаманна ще 
й багатофункціональність, яка, безумовно, є осо-
бливим аспектом аграрного ринку. На відміну від 
диверсифікації, яка віддзеркалює багатогалузевий 
характер діяльності агропромислових компаній, 
багатофункціональність означає виконання ба-
гатьох функцій у межах одного виду діяльності (у 
нашому випадку сільського господарства). Сіль-
ське господарство, крім економічної, виконує 
ще соціальну і природоохоронну функції, сприяє 
збереженню культурного укладу на селі, впли-
ває на формування ландшафтів. Отже, і зараз, із 
високим рівнем розвитку ринкових відносин, у 
більшості країн ведення сільського господарства 
зорієнтовано не лише на отримання ринкових 
результатів (прибутку, доходу, ринкової частки 
тощо), а й на створення багатьох соціальних благ: 
збереження природного різноманіття, охорону 
довкілля, відновлення родючості ґрунтів, забез-
печення безпечності продуктів харчування тощо. 
Виконання неринкових функцій не може бути 
повністю покладено на товаровиробників, тому 
сільськогосподарське виробництво як суттєва 
частина аграрного ринку знаходиться в полі зору 
органів державної влади і є об’єктом державного 
регулювання.

Специфічною особливістю аграрного рин-
ку є те, що він не може позбутися технічної вза-
ємозалежності між товарними і нетоварними 
результатами сільськогосподарської діяльності, 
наприклад, підвищення продуктивності землі за 
рахунок збільшення використання мінеральних 
добрив є причиною забруднення ґрунтових вод 
нітратами, які, потрапляючи у відкриті водойми, 
викликають бурхливе розмноження рослин і тим 
самим порушують стійкість біоценозів.

Те, що окремі аспекти функціонування аграр-
ного ринку обумовлюють необхідність впливу 
держави на господарські взаємини суб’єктів цьо-
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го ринку (захист, підтримку, страхування, гарантії 
тощо), є хоча й не беззаперечним положенням, 
та все ж таким, що досить лояльно сприймається 
суспільством.

Держава, роль якої в забезпеченні продо-
вольчої безпеки зростає, не може дозволити роз-
орення аграрних товаровиробників через їх сут-
тєву залежність не лише від природних ресурсів, 
а і від коливань кон’юнктури ринку та конкурен-
ції. До того ж нееластичність попиту на сільсько-
господарську продукцію призводить до парадок-
сального явища: в урожайні роки селяни через 
здешевлення продукції можуть втрачати більше 
доходу, ніж в роки із несприятливими погодними 
умовами.

Очевидно, що кон’юнктурні ризики для агра-
ріїв мають більшу вагу, ніж ризики, пов’язані з не-
постійністю погоди.

На наш погляд, необхідно звернути увагу ще 
на один аспект аграрного ринку — певну незалеж-
ність товаровиробника, який здійснює господар-
ську діяльність на засадах приватної власності. В 
умовах командно-адміністративної системи Укра-
їни ведення сільськогосподарського виробництва 
залежало від рішень, які приймалися централізо-
вано держпланом або галузевим міністерством. 
Безумовно, керівники і спеціалісти аграрних під-
приємств вирішували безліч завдань, пов’язаних 
із виробництвом продукції, але це були питання 
технології. Питання асортиментної, цінової, збу-
тової політики знаходилися поза межами їхньої 
компетенції. Таким чином, централізована пла-
нова економіка породжувала ефект відокремлен-
ня відповідальності за виробництво продукції від 
відповідальності за її використання, яку несла 
держава. Разом із цим товаровиробники позбав-
лялися й кон’юнктурного ризику.

У ринкових умовах, з точки зору ступеня за-
лежності, можна відокремити два види товарови-
робників:

а) незалежні, які займаються підприємством, 
використовуючи свою приватну власність (зем-
лю, капітал);

б) залежні, які здійснюють управління госпо-
дарською діяльністю підприємств, що їм не на-
лежать (у цьому випадку форма власності не має 
значення).

Саме незалежні суб’єкти ринку несуть усю 
повноту ризиків (природних і кон’юнктурних) 
і через це відчувають постійну потребу в запасах 
капіталу. Іншими словами, такі товаровироб-
ники, позбавившись залежності щодо викорис-
тання продукції, вимушені поступатися своєю 
фінансовою незалежністю. Вихід із цієї ситуації 
знаходиться, як правило, в залученні кредитних 
ресурсів, але лише за однієї умови — коли такий 
кредит забезпечений заставою. Реалії української 
економіки змушують визнати, що для фінансо-

вого сектору сільськогосподарські землі є мало-
привабливою заставою, тому доступ до кредитних 
ресурсів з боку аграрних товаровиробників є об-
меженим [2].

Виходячи з вищевикладеного, очевидно, 
що згортання функцій держави в аграрній сфері 
України, яке спостерігалося на початку 90-х ро-
ків ХХ ст., було маловиправданим. Разом із цим 
об’єктивні умови господарювання в сільському 
господарстві не дозволяють здійснювати регулю-
вання розвитку аграрного ринку застарілими ме-
ханізмами. удосконалення функцій регулювання 
держави має здійснюватися з урахуванням еко-
номічного, соціального і екологічного аспектів 
аграрного ринку, сприяти розширенню місткості 
потенціалу, підвищенню ефективності та конку-
рентоспроможності аграрних підприємств.

Остання вимога щодо суб’єктів відкритих 
господарських систем, якою є національний 
аграрний ринок, видається нам імперативною, 
інакше дуже швидко відбувається заміщення про-
дукції внутрішнього виробництва імпортом. Уна-
слідок цього аграрне виробництво занепадає, а 
продовольча безпека опиняється під загрозою.

Тенденції розвитку вітчизняного аграрного 
ринку, виявлені в результаті аналітичних дослі-
джень, вражають своєю неоднозначністю. З одно-
го боку, аграрні підприємства мають суттєво зно-
шений виробничий потенціал, а зароблених ними 
коштів не вистачає навіть на просте відтворення 
матеріально-технічної бази. З другого — сільсько-
господарські товаровиробники протягом останніх 
років нарощують обсяги експорту, завдяки чому 
Україна залишається одним із помітних суб’єктів 
світового продовольчого ринку.

Кон’юнктура світового продовольчого ринку 
(перевищення темпів зростання попиту над тем-
пами зростання пропозиції і, як наслідок, підви-
щення цін) дозволяє Україні суттєво розширити 
експортний потенціал, але на заваді цьому стає 
технологічна відсталість галузі і відстороненість 
держави від підтримки експортерів.

Ми вважаємо, що підтримка державою екс-
портноорієнтованої стратегії розвитку аграрного 
ринку забезпечить створення можливостей для 
розв’язання багатьох проблем.

По-перше, надходження коштів від експор-
ту необхідно спрямувати на закупівлю техно-
логічного обладнання для виробництва засобів 
виробництва нового рівня. Це сприятиме імпор-
тозаміщенню у сфері технологічного оснащення 
сільськогосподарського виробництва, створенню 
нових робочих місць, а отже, і підвищенню попи-
ту, здешевленню ресурсів.

По-друге, промислове виробництво, у міру 
можливості, доцільно розміщувати в сільській 
місцевості, що позитивно вплине на соціально-
економічний стан селян.
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По-третє, конкуренція на зовнішніх ринках, 
вимоги міжнародних організацій, що існують, 
зокрема СОТ, до умов виробництва сприятимуть 
поліпшенню якості аграрної продукції і продуктів 
харчування.

Значущість продовольчої безпеки сприяє 
тому, що захист інтересів аграрних товаровироб-
ників в усьому світі стає одним із найголовніших 
державних завдань. Перед загрозою нестачі про-
довольства, голодних бунтів і екологічних лих 
лібералізація аграрних ринків згортається, а на-
томість поширюється державний протекціонізм.

Висновки. Аналіз трансформації аграрної 
політики в зарубіжних країнах, виконаний за 
допомогою монографічних розвідок, дозволяє 
зробити висновок, що використання в Україні  
останніми роками таких інструментів державно-
го регулювання, як дорогий кредит, фіксований 
сільськогосподарський податок, скорочення фі-
нансування багатьох аграрних програм не могло 
забезпечити відновлення технологічного базису 
галузі, що позбавляє підприємства можливості 
нарощувати конкурентні переваги.

Крім того, слід мати на увазі, що економічно 
розвинені країни прагнуть домінувати на світо-
вих ринках завдяки новим товарам, у тому числі 
й продовольчим, тому характерною рисою по-
ведінки американських продовольчих компаній 
є проникнення з новою продукцією на зарубіж-

ні ринки з одночасним обмеженням доступу до 
технологічних новинок. Нерівномірність еконо-
мічного розвитку країн унеможливлює їх участь 
у світовій торгівлі на паритетних засадах. Тож 
цілком зрозуміло, що уряд України має набагато 
активніше впливати на становлення конкуренто-
спроможних підприємств аграрної сфери еконо-
міки, без чого не вдасться реалізувати експортний 
потенціал галузі.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 
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Анотація. У статті проведено дослідження теоретичних аспектів оцінки ефективності діяльності 
підприємства. Розроблено теоретичну модель для оцінки ефективності використання виробничих фондів 
підприємства. Для комплексної оцінки ефективності діяльності підприємства розроблено модель, що відо-
бражає взаємозв’язки між його фінансовими індикаторами.

Ключові слова: ефективність, комплексна оцінка ефективності, фінансові індикатори, аналіз 
взаємозв’язків, економіко-математичне моделювання.

Summary. Research of theoretical aspects of estimation of efficiency of activity of enterprise is conducted in the 
article. A theoretical model is worked out for the estimation of efficiency of the use of productive funds of enterprise. For 
the complex estimation of efficiency of activity of enterprise a model which represents intercommunications between his 
financial indicators is worked out.

Key words: efficiency, complex estimation of efficiency, financial indicators, analysis of intercommunications, 
economic design.

К. Піво варов, Р. Сайфулін, Г. Шмален, І. Герчи-
кова, О. Ефімов, А. Стоун, Дж. Шонесси, К. Хит-
чинг, Т. Пащенко, С. Минухин та ін.

Об’єктом дослідження є показники аналізу 
фінансового стану підприємства, на основі яких 
пропонується модель для оцінки ефективності ді-
яльності підприємства.

Предметом дослідження є теоретичні, науко-
во-методичні та практичні основи оцінки ефек-
тивності діяльності підприємства.

Метою статті є подальший розвиток та вдо-
сконалення методики оцінки ефективності діяль-
ності підприємства.

Досягнення цієї мети передбачає вирішення 
таких завдань:

 — дослідження теоретичних аспектів оцінки 
ефективності діяльності підприємства;

 — розроблення теоретичної моделі для оцін-
ки ефективності використання виробничих фон-
дів підприємства;

 — моделювання взаємозв’язків між фінансо-
вими індикаторами діяльності підприємства для 
комплексної оцінки ефективності діяльності під-
приємства.

Виклад основного матеріалу. Теоретичною і 
методологічною основою дослідження є сучас-
ні положення економічної теорії, які подані в 
працях вітчизняних і зарубіжних вчених. Під час 
дослідження були використані такі методи: літе-
ратурний, індуктивний, дедуктивний, порівняль-
ний, системного аналізу та синтезу.

Поняття ефективності як економічної ка-
тегорії достатньо досліджувалось у вітчизняній і  

Постановка проблеми. Проблема ефектив-
ності виробництва завжди посідала важливе місце 
серед актуальних проблем економічної науки. За-
цікавленість нею виникає на різних рівнях управ-
ління економікою: від власників підприємства до 
керівників держави. Зрозуміло, що в умовах ринку 
для забезпечення економічного розвитку підпри-
ємства керівники змушені постійно контролюва-
ти і підвищувати економічну ефективність своєї 
діяльності. Саме у цьому полягає вирішальна роль 
підприємств як самостійних, але невід’ємних еле-
ментів економіки. Ефективність діяльності під-
приємств, їх незалежність та розвиток характери-
зуються різними показниками, які констатують 
приналежність їх до певного економічного стано-
вища та враховують зміни економічних процесів. 
Визначення таких показників як елементів управ-
ління сталим розвитком підприємства є дуже важ-
ливим. Але, на жаль, в науковій літературі розкри-
ваються тільки окремі аспекти щодо визначення 
показників економічної ефективності діяльності 
підприємства. Актуальність проблеми обумовлю-
ється вищевикладеними загальними причинами, 
які спонукають до створення концептуальної мо-
делі оцінки ефективності діяльності підприємства 
на основі взаємозв’язків між фінансовими інди-
каторами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За-
значені питання є об’єктом уваги як зарубіжних, 
так і вітчизняних науковців-економістів, що зна-
йшло відображення в роботах таких учених, як 
А. Шеремет, В. Ковальов, Г. Савицька, С. До-
вбня, С. Дорогунцова, С. Знахур, Л. Забродська, 
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зарубіжній економічній літературі, проте до цьо-
го часу немає однозначного чіткого трактування 
економічної сутності цієї категорії та єдиних кри-
теріїв, за якими вона може бути оцінена кількісно 
і якісно. Значною мірою це пояснюється склад-
ністю і багатогранністю категорії ефективності [1, 
с. 181].

З поглибленням досліджень цієї категорії 
змінювались підходи щодо визначення й оцінки 
ефективності. Так, якщо роботи науковців кінця 
XIX — початку XX століття присвячувались по-
шуку шляхів ефективного виробництва на рівні 
виконавців виробничих процесів, поступово ак-
центи зміщувались у бік управління ефективніс-
тю на рівні організації та економічної системи.

Сьогодні проблема ефективності займає 
ключову позицію в економічній науці і практиці. 
Загальне поняття ефективності є достатньо широ-
ким і вживається в найрізноманітніших сферах.

Термін «ефект» у перекладі з латинської озна-
чає «результат». Отже, категорія «ефективність» 
може інтерпретуватися як «результативність». 
Термін «ефект» має значення результату, наслідку 
зміни стану певного об’єкта, зумовленої дією зо-
внішнього або внутрішнього фактора.

Фактично визначення ефективності діяль-
ності підприємства полягає в оцінці його резуль-
татів. Такими результатами можуть бути обсяги 
виготовленої продукції в натуральному чи вар-
тісному виразі або прибуток. Але ж сама по собі 
величина цих результатів не дає змоги робити 
висновки про ефективність або неефективність 
роботи підприємства, оскільки невідомо, якою 
ціною отримані ці результати. Звідси для отри-
мання об’єктивної оцінки ефективності підпри-
ємства необхідно також врахувати оцінку тих 
витрат, що дали змогу одержати ті чи інші резуль-
тати [2, с. 6].

В економічній літературі запропоновано без-
ліч концептуальних підходів до оцінки економіч-
ної ефективності [3, с. 94–95; 4].

К. В. Півоваров намагається оцінити ефек-
тивність використання ресурсного потенціалу 
підприємства, враховуючи витрати, що виходять 
з категорії «оборотні кошти», а саме: річний фонд 
заробітної плати, витрати води, електроенергії, 
газу і тепла.

І. Н. Герчикова пропонує рахувати ефектив-
ність щодо реальних витрат виробництва. При 
цьому, вона вважає, що ефективність слід визна-
чати через рентабельність активів, через рента-
бельність власного капіталу і позикового капіталу.

А. Д. Шеремет і Р. С. Сайфулін пропонують 
визначати ефективність авансованих ресурсів і 
ефективність спожитих ресурсів, а також оборот-
ність і рентабельність коштів або їх джерел.

О. В. Ефімова приходить до висновку, що 
ефективність доцільно визначати через рента-

бельність використаного капіталу, причому у разі 
залучення позикових засобів треба враховувати 
також фінансові витрати (відсотки). Треба зазна-
чити, що для визначення рентабельності слід бра-
ти чистий прибуток.

Г. Шмален вважає, що оцінювати ефектив-
ність діяльності підприємства треба на підставі 
його економічності. Під економічністю автор ро-
зуміє отримання певного результату за найменши-
ми витратами або заданим обсягом витрат. Осно-
вними показниками діяльності підприємства в 
ринкових умовах Г. Шмален називає фінансову 
стійкість і прибуток (рентабельність). Причому під 
останньою він розуміє рентабельність капіталу.

Наведені вище пропозиції визначати ефек-
тивність оборотності капіталу або щодо витрат 
виробництва, або на основі чистого прибутку, або 
щодо спожитих ресурсів — вважаємо часткови-
ми, такими, що не відображають основної мети 
діяльності підприємства або що відображають її 
неповно. На нашу думку, для формування загаль-
ного висновку щодо ефективності роботи підпри-
ємства доцільно використовувати комплексну 
систему показників, яка поєднує всі названі під-
ходи. Тобто ефективність функціонування під-
приємницьких структур необхідно оцінювати за 
допомогою фінансових індикаторів. Оцінюван-
ня діяльності підприємств на засадах фінансових 
індикаторів є найпростішим з позиції доступу до 
інформації і простоти методики розрахунків ви-
значених показників.

Найважливішою групою показників під час 
оцінки ефективності діяльності підприємства є 
показники прибутковості (рентабельності). По-
яснення терміна «рентабельність» не визначає 
різних думок, оскільки, так чи інакше, рента-
бельність є співвідношенням прибутку і капіта-
лу, вкладеного у створення цього прибутку. Зро-
зуміло, що обов’язковою і важливою складовою 
фінансового аналізу має бути оцінка показників 
рентабельності підприємства, яку пропонується 
здійснювати за такими показниками:

 — рентабельність продажів;
 — рентабельність основної діяльності;
 — рентабельність основного капіталу;
 — рентабельність власного капіталу;
 — період окупності власного капіталу;
 — рентабельність активів;
 — рентабельність усього капіталу підприєм-

ства та ін. [5].
Як вже було зазначено, коефіцієнти рента-

бельності (прибутковості) підприємства є най-
важливішим під час оцінки ефективності діяль-
ності підприємства. Для більш детального аналізу 
рентабельності діяльності підприємства ми про-
понуємо відокремити показник рентабельності 
виробничих фондів, тому що саме цей показник є 
найбільш проблемним на підприємствах України.
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У процесі наукового дослідження виявлено, 
що на загальну рентабельність виробничих фондів 
впливає матеріалоємність продукції, трудоміст-

кість продукції, амортизаційна ємкість продук-
ції, швидкість обертання основного капіталу та 
швидкість обертання оборотних засобів (рис. 1).

Рис 1. Фактори, котрі впливають на загальний рівень рентабельності виробничих фондів  
(розроблено авторами особисто)

Таким чином, аналіз ефективності викорис-
тання виробничих фондів пропонуємо здійсню-
вати за допомогою п’ятифакторної моделі:
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де N — виготовлена продукція; U — витрати на 
оплату праці; M — матеріальні витрати; F — осно-
вні виробничі фонди; A — амортизація; E — обо-
ротні засоби.

На основі запропонованої моделі підприєм-
ство може об’єктивно оцінити ефективність ви-
користання виробничих фондів та сконструювати 
стратегію управління, яка призводить до якісно 
нового стану підприємства в цілому.

Під час комплексної оцінки ефективності 
бізнесу недостатньо самостійно оцінювати фінан-
сові індикатори. Ми вважаємо, щоб відповісти на 
питання: ефективний бізнес чи ні, потрібно роз-
глядати фінансові індикатори у взаємозв’язку і 
взаємозалежності, при цьому необхідно поєднан-
ня двох принципів: повноти охоплення та мінімі-
зації кількості фінансових індикаторів.

Яскравим прикладом взаємозв’язків між фі-
нансовими індикаторами є формула корпорації 
«Дюпон»:

 a k
NP O A

RVK O M
O A VK

= × = × × , (2)

де RVK — коефіцієнт рентабельності власного ка-
піталу; O

a
 — коефіцієнт оборотності активів; M

k
 — 

мультиплікатор капіталу; NP — чистий прибуток; 
O — обсяг реалізації; A — середньорічна вартість 
активів; VK — середньорічна вартість власного ка-
піталу [6].

Формула корпорації «Дюпон» відображає 
взаємозв’язок рентабельності власного капіталу 
з рентабельністю діяльності підприємства, обо-
ротністю його активів та структурою джерел фі-
нансування, тобто параметрами, які впливають 
на розмір ключового показника. Зауважимо, що 
наведена модель є дискусійною, оскільки якщо 
підприємство працює збитково, тобто є нерента-
бельним, то за цих умов розгортання моделі є не-
можливим. Йдеться про те, що базовий показник 
моделі взаємозв’язків фінансових індикаторів має 
відображати відношення між такими показника-
ми, які є властивими всім підприємствам.

Ми пропонуємо комплексну модель, яка ха-
рактеризує ефективність використання усього ка-
піталу, незалежно від джерел залучення ресурсів, і 
швидкість втілення капіталу у вартості виготовле-
ної та реалізованої продукції:
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де O
a
 — коефіцієнт оборотності активів; NP — 

чистий прибуток; O — обсяг реалізації; A — се-
редньорічна вартість активів; VK — середньорічна 
вартість власного капіталу; Z — середньорічний 
обсяг зобов’язань підприємства; DZ — середньо-
річний обсяг кредиторської заборгованості.

Ключовим індикатором моделі є коефіці-
єнт оборотності активів (рівень капіталовіддачі). 
Значення цього показника в динаміці повинно 
збільшуватися, що свідчитиме про нарощування 
інтенсивності використання наявного капіталу. 
Крім цього, його значення суттєво розрізняються 
залежно від спеціалізації та сфери діяльності під-
приємства, його розмірів та масштабів, рівня ди-
версифікації тощо. Цей показник розраховується 
на основі фінансової звітності, тобто є простим з 
позиції доступу до інформації, обчислення і легко 
визначається на підприємствах будь-якої галузі 
незалежно від результатів діяльності.
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На рівень каліталовіддачі підприємства впли-
вають структура його капіталу й оборотність влас-
ного капіталу. Коефіцієнт автономії відображає 
питому вагу власного капіталу в загальному обсязі 
коштів, авансованих у діяльність підприємства, 
та характеризується нормативним значенням 
(0,5–0,8). Коефіцієнт оборотності власного ка-
піталу показує ефективність його використання і 
швидкість втілення власних коштів підприємства 
у вартості виготовленої та реалізованої продукції, 
його значення в динаміці повинні прямувати до 
збільшення. У свою чергу, на цей показник безпо-
середньо впливає коефіцієнт індексації дебітор-
ської заборгованості, який відображає швидкість 
обертання дебіторської заборгованості, розши-
рення чи згортання кредитування підприємства. 
Цей коефіцієнт повинен прямувати до збільшен-
ня, що свідчитиме про зменшення середнього 
терміну розрахунків боржників з підприємством. 
Також на рівень оборотності зобов’язань впливає 
коефіцієнт співвідношення заборгованості, який 
частково відображає інтенсивність руху коштів на 
підприємстві, тобто його розрахунковий потенці-
ал, і має бути меншим від 1.

На рівень оборотності власного капіталу 
впливають коефіцієнти оборотності зобов’язань 
і коефіцієнт фінансування. Коефіцієнт фінансу-
вання характеризує залежність підприємства від 
залучених коштів, нормативне значення якого 
становить (0,25–1,0), і в динаміці повинен пря-
мувати до зменшення. Коефіцієнт оборотності 
зобов’язань відображає швидкість обертання за-
боргованості підприємства, розширення чи згор-
тання кредитування його діяльності, чим він біль-
ший, тим менший середній термін розрахунків за 
зобов’язаннями підприємства.

Надалі на коефіцієнт автономії впливає ко-
ефіцієнт співвідношення джерел фінансування, 
який характеризує залежність підприємства від 
залучених коштів, він повинен перевищувати 1 і 
в динаміці прямувати до збільшення. З ним також 
тісно пов’язаний коефіцієнт фінансової напруже-
ності, який не повинен перевищувати значення 
0,5 і в динаміці має прямувати до зменшення. У 
свою чергу, на рівень коефіцієнта фінансової на-
пруженості впливають два взаємозв’язані між со-
бою показники:

 — коефіцієнт рентабельності активів, який 
відображає, скільки прибутку приносить кожна 

гривня сукупного капіталу підприємства; він має 
бути більше 0 і прямувати до збільшення;

 — коефіцієнт заборгованості, який відо-
бражає, у скільки разів заборгованість підпри-
ємства за зобов’язаннями (поточними і дов-
гостроковими) перевищує чи є меншою від 
прибутку підприємства; він повинен прямува-
ти до зменшення.

Висновки. Таким чином, запропоновано мо-
дель взаємозалежності між фінансовими інди-
каторами, ключовим елементом якої є показник 
капіталовіддачі. Наведена модель містить осно-
вні показники фінансової стійкості, платоспро-
можності, ділової активності та рентабельності. 
З огляду на це, доцільно вважати, що запропоно-
вана модель може використовуватися для аналізу 
економічної діяльності підприємницьких струк-
тур різноманітних видів діяльності.
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УДК 331.1:658.3:621 Л. І. Міхов

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

Анотація. У статті проаналізовано основні терміни корпоративної культури, досліджено її суть та 
зміст.

Ключові слова: корпорація, корпоративна культура, персональна культура, організаційна культура, 
місія, цінності, норми та регламенти, комунікації, мікроклімат, символи, типи корпоративної та органі-
заційної культури.

Summary. The article analyzes the key terms corporate culture, investigate its essence and content.
Key words: corporation, corporate culture, personal culture, organizational culture, mission, values, standards 

and regulations, communications, climate, symbols, types of corporate and organizational culture.

мічного процвітання. Йдеться в першу чергу про 
результати діяльності американських найбільших 
транснаціональних корпорацій, кожна з яких роз-
міщувалася спочатку в іншому регіоні, а потім і в 
іншій країні зі своєю сформованою специфікою 
господарювання. Усе це сприяло формуванню 
власної культури в кожному структурному під-
розділі корпорації i виникненню, внаслідок цьо-
го культури корпоративної, тобто культури саме 
корпорації. На сучасному етапі розвитку госпо-
дарських взаємовідносин поняття «корпоратив-
на культура» набуло широкого розповсюдження i 
нових якостей, розширивши свою сутність.

В основі формування корпоративної культу-
ри лежить відповідність ідеалів, цілей, цінностей з 
персональною культурою керівника та співробіт-
ників, бо культура — це, насамперед, конкретна 
людина, її внутрішній світ i повага до цінностей 
світу іншого.

Персональна культура — це єдність і тісний 
зв’язок внутрішньої i зовнішньої культури, вну-
трішнього світу (духовне багатство особистості, 
знання і почуття) i зовнішньої поведінки (ступінь 
реалізації внутрішньої культури в повсякденній 
діяльності).

Другим аспектом в адекватній персональній 
культурі працівника, що має бути орієнтиром для 
удосконалення персональної культури, є управ-
лінська культура, яка розглядається як «комплек-
сна, узагальнювальна характеристика управлін-
ської роботи, яка відображає його якісні риси та 
особливості», притаманні як  психоемоційним та 
інтелектуальним властивостям людей, що відно-
сяться до управлінського персоналу, так і певним 
етичним та естетичним характеристикам. Тому 
термін «управлінська культура» також часто вжи-
вається «для характеристики організаційно-тех-
нічних умов i традицій управління, професійного 
та етичного розвитку менеджера».

Організаційна культура, на відміну від управ-
лінської, відображає систему взаємин співробіт-
ників усього персоналу між собою або між окре-
мими його групами на основі положень кодексу 

Постановка проблеми. Економічні відносини 
сучасного ринкового господарства зумовлюють 
необхідність розробки якісно нових підходів до 
розуміння ролі pecypciв нематеріального харак-
теру. Ступінь впливу нематеріальних факторів на 
функціонування підприємств та їх економічну 
ефективність неухильно зростає. Підприємства, 
успішна діяльність яких визначалася переваж-
но ефективним використанням матеріальних та 
фінансових pecypciв, поступово витісняються 
підприємствами нового типу, що усвідомлюють 
провідну роль pecypсів нематеріальної природи. 
В умовах динамічного ринкового середовища та 
стрімкого розвитку високих технологій конкурен-
тоспроможність та ефективна діяльність забезпе-
чується за рахунок інтелектуальних активів.

Більшість західних корпорацій, усвідомивши 
вищезгадані тенденції, вже тривалий час форму-
ють системи ефективного управління інтелекту-
альними активами, які становлять основу їхньо-
го інтелектуального капіталу. Пасивна позиція 
керівників вітчизняних підприємств у питаннях 
цілеспрямованого залучення нематеріальних ре-
сурсів у свою господарську діяльність є наслідком 
відсутності комплексної системи взаємовідносин 
між працівниками, а також між працівниками та 
керівництвом.

Метою дослідження є розкриття сутності тер-
міна «корпоративна культура» та теоретико-мето-
дичного обґрунтування напрямів розвитку корпо-
ративної культури.

Аналіз наукових досліджень. Проблемам 
формування, оцінювання та розвитку корпора-
тивної культури значна увага приділена у працях 
вітчизняних та зарубіжних науковців, таких як 
Т. Е. Діл, Р. С. Геллегер, К. С. Камерон, В. А. Спі-
вак, А. Е. Воронкова та інші.

Виклад основного матеріалу. Сам термін «кор-
поративна культура» виник вперше у CIIIA у 
зв’язку з детальним вивченням вченими показни-
ків діяльності американських корпорацій, що до-
зволяють виявити можливості досягнення успіху 
на національному і зовнішніх ринках та еконо-
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етики чи основ задекларованого ділового прото-
колу або ж прийнятого в усній формі.

Управлінську культуру потрібно розглядати, в 
більшості своїй, як особисту культуру менеджера, 
яка охоплює культуру праці та утримання власно-
го робочого місця (відноситься до частини більш 
розширеної корпоративної культури), культуру 
мови, культуру поведінки у взаєминах із підлегли-
ми, соратниками та однодумцями (складова орга-
нізаційної культури) i сторонніми відвідувачами 
(складова суто управлінської культури) [1, с. 22].

Корпоративна культура — це один із найваж-
ливіших pecypciв, здатних істотно впливати на 
результативність функціонування підприємств, 
це важлива складова її соціального капіталу. У 
ситуації мінливого зовнішнього та внутрішньо-
го середовища увага до культурного потенціалу 
спроможна забезпечити економічним суб’єктам 
досягнення більшої стабільності, інноваційної 
привабливості, здатності до постійного розвитку.

Корпоративна культура як система найбільш 
загальних і стабільних цінностей, принципів та 
правил поведінки, які сприймаються, сприяє та-
кож більш ефективній адаптації до зовнішнього 
середовища, налагодженню стійких та сприятли-
вих зв’язків, а також служить дієвим механізмом 
інтеграції внутрішніх організаційних процесів. 
Уміле управління корпоративним культурним по-
тенціалом має всі шанси перетворити його в уні-
кальну конкурентну перевагу, тим самим підсили-
ти конкурентні позиції на ринку.

Поширення наукової думки стосовно по-
няття корпоративної культури відбулося лише 
наприкінці 70-х років ХХ століття. Незважаючи 
на вагомий пласт зарубіжних праць на цю тему, 
вивчати це поняття українські та російські вчені 
почали тільки з 90-х років ХХ століття. Лише на 
початку ХХІ століття з’являється значна кількість 
досліджень з цієї теми. Це є зрозумілішим, тому 
що саме вказаний період характеризується розви-
тком ринкової економіки, посиленням багатосто-
ронніх взаємовідносин з іноземними партнерами 
та з’являється розуміння того, що не лише еконо-
мічні та фінансові засади можуть визначати успіх 
окремих підприємств.

Поряд з розумінням корпоративної культури 
як культури якоїсь великої комерційної компанії 
виник новий підхід до розгляду суті корпорації 
«як об’єднання, спільноти у всіх формах організа-
ції бізнесу (підприємство, фірма, компанія тощо) 
з певними нормами, принципами, становищем у 
суспільстві і специфічними цілями та інтересами».

Отже, корпоративна культура — це правила i 
норми поведінки, що базуються на матеріальних 
i духовних цінностях, культурних, етичних та со-
ціальних потребах працівників для досягнення ці-
лей підприємств. Це один із ключових інструмен-
тів управління персоналом. Завдяки формуванню 

корпоративної культури управлінці зможуть ви-
вести діяльність корпорацій на найвищий ступінь 
розвитку, а саме: підвищити конкурентоспромож-
ність, ступінь довіри до корпоративних прав, за-
безпечити захист власників, підвищити якість про-
дукції та задовольнити вимоги споживачів. Слід 
зосереджувати увагу на корпоративній культурі, а 
саме: першочергово не на отриманні прибутку, а 
на максимальному задоволенні потреб та ціннос-
тей працівників, менеджерів, власників, партнерів 
та клієнтів, оскільки тільки так можливо досягти 
високої ефективності діяльності. Корпоративна 
культура надає перевагу ефективності користуван-
ня об’єктами інтелектуальної власності.

Обґрунтуємо істотність використання термі-
на «корпоративний». Якщо узагальнити наукову 
літературу із цієї теми, то можна зробити висно-
вок, що найчастіше дослідники звертаються до 
таких понять, як «організаційна» та «корпоратив-
на» культура. Адаптувавши різні підходи стосовно 
вказаних категорій, ми пропонуємо згрупувати їх 
таким чином:

1. Корпоративна та організаційна культура — 
тотожні поняття (Д. Грев, К. Камерон, Дж. Кот-
гер, А. Кеннеді, Т. Діл, Л. Шевченко, А. Блінов) [2, 
с. 195]. Так, наприклад, у своїй роботі К. Камерон 
та Р. Куінн сполучають поняття корпоративної та 
організаційної культури, не акцентуючи увагу на 
відмінностях. Тому для їх трактування використо-
вуються однакові терміни, такі як «відмінні цін-
ності», «переконання», «норми», «негласна згода» 
відносно способу поведінки співробітників та 
здійснення спільної діяльності, що розділяються 
усіма членами колективу [3, с. 465].

2. Корпоративна культура — частина органі-
заційної культури (Р. Акофф, Ф. Шарков, Л. Ко-
леснікова, В. Щербина, В. Євтушевський). Якщо 
порівнювати цю точку зору з вищезазначеною, то 
можна зробити висновок, що вона менш популяр-
на, з огляду на те, що містить мало теоретичного 
підґрунтя для свого розвитку та розповсюдження. 
Так, за Р. Акоффом, організаційна культура поділя-
ється на корпоративну, консультативну, партизан-
ську та підприємницьку; при цьому корпоративна 
культура відображає відносини автократії, харак-
терні для традиційного управління корпорацією із 
централізованою структурою [4, с. 12].

Російський вчений Ф. Шарков розглядає 
корпоративну культуру як частину організацій-
ної, включаючи в поняття корпоративної культу-
ри всі елементи організаційної.

3 Організаційна культура— основа для роз-
витку корпоративної (Ж. Несторенко, А. Капі-
тонов]. Вважається, що організаційна культура 
виникла під час індустріальної стадії розвитку 
суспільства, корпоративна — постіндустріальної 
з появою ТНК. Тобто можна зробити висновок, 
що організаційна культура виступила відправною 
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точкою для подальших трансформацій культур-
ного простору цивілізації нової якості.

4. Корпоративна й організаційна культури — 
окремі поняття (Д. Букенен, В. Воронкова, А. Га-
шенко, М. Левкін) [5. с. 12]. Відповідно до цієї 
точки зору наведені поняття розглядаються окре-
мо та інколи перетинаються у своїх елементах. 
Наступні складові є базою як для першого, так і 
для другого поняття: символи, міфи, артефакти. 
На цьому їхня схожість закінчується і вважаєть-
ся, що до організаційної культури входить сама 
структура організації, вона має керівний статус, 
який визначається в посадових інструкціях, на-
казах, директивах, тоді як основною особливіс-
тю корпоративної культури є цінності, залучення 
до яких не може відбуватися настільки прямо у 
зв’язку зі специфікою цього явища. Також орга-
нізаційна культура може включати підбір, розмі-
щення та роботу з кадрами, виступаючи частиною 
управлінської культури.

Необхідно зазначити, що проведений аналіз 
підходів дозволив встановити, що деякі автори 
ототожнюють поняття організаційної і корпо-
ративної культури, що не є вірним. У переваж-
ній більшості проаналізованих джерел поняття 
«корпоративна» і «організаційна» культура ви-
користовуються як синоніми, проте існують і 
визначення, в яких проводяться розмежування 
сутності цих понять.

О. С. Віханський, А. Е. Воронкова, Е. А. Ка-
пітонов роблять багато суперечливих, різноманіт-
них та неоднозначних висновків щодо тлумачен-
ня поняття корпоративної культури [6. с. 40]. Саме 
це зумовило потребу у виведенні комплексного 
трактування поняття корпоративної культури.

Концептуальні відмінності в тлумаченні кор-
поративної культури свідчать про відсутність до-
статньої чіткості в її розумінні. Варто зазначити, 
що одні дослідники акцентують увагу на духо-
вному аспекті культури, інші — на матеріально-
му (практичному). Така однобокість у підходах 
зумовлює змістовні викривлення цього понят-
тя, а також обмежує повноцінне розкриття його 
сутності. Вчені Г. М. Захарчин, Є. І. Комаров, 
С. Е. Пивоваров визначають низку компонентів 
(елементів), що є безумовними та найбільш ви-
користовуваними: ділове середовище, цінності, 
віра (вірування), очікування, норми (норми по-
ведінки) або системи контролю, герої, обряди та 
ритуали, згода, світогляд, психологічний клімат, 
соціально-психологічні відносини та інші.

Підкреслимо, що вченими вказуються одні й 
ті ж елементи, проте відмінності визначаються в 
особливостях значимості та групування факторів, 
також у відповідних акцентах. З огляду на це, ми 
пропонуємо набір елементів корпоративної куль-
тури, які характеризуватимуть її суть та дозволяти-
муть у подальшому оцінювати процес її розвитку.

1. Місія. Дослідник корпоративної куль-
тури Т. Соломанідіна зазначає, що місія є тією 
узагальнювальною ідеєю, на яку рівняються всі 
інші складові корпоративної культури [7, с. 82]. 
Місія повинна відображати завдання, зовнішнє 
середовище та культуру. З огляду на це, врахову-
ючи безпосередній вплив процесів глобалізації та 
необхідність адаптації до вимог зовнішнього се-
редовища, слід визначити важливість готовності 
до змін та інновацій в розробці місії.

Місія — базовий елемент корпоративної 
культури, що визначає місце в глобальному серед-
овищі, філософію, бачення, включаючи стратегію 
розвитку як національної, так і міжнародної ді-
яльності. Слід зазначити, що цей елемент пови-
нен не тільки надавати споживачеві кінцеве уяв-
лення про підприємство та допомагати управляти 
ним, а й згуртовувати співробітників разом.

2. Цінності є тією складовою культури, що 
безпосередньо пов’язана зі стратегією. Л. Скібіць-
ка приділяє увагу ціннісно-нормативній структу-
рі, що заснована на місії, філософії та ієрархії ці-
лей. У цінностях закладені основні корпоративні 
традиції та правила, якими керуються співробіт-
ники. Слід також додати, що ця категорія лежить 
саме в основі місії, як визначає Т. Соломанідіна 
[8, с. 263], в місії проголошуються ключові цін-
ності. Якщо керівництво їх дотримується, а не 
просто залишає на папері, то це свідчить про силу 
корпоративної культури та високий рівень згурто-
ваності колективу.

Цінності — це особливе колективне відно-
шення або ключові положення, що обумовлюють 
інтереси кожного члена колективу, визначаючи 
його поведінку і мотивацію відповідно до особис-
тих потреб та цілей.

3. Норми та регламенти. Взагалі корпоратив-
на культура є важливим чинником управління. 
Для того, щоб здійснювати управління за допо-
могою цього поняття, розробляються відповідні 
правила, які необхідні для контролю та спосте-
рігання за співробітниками. С. Роббінс важли-
вим вважав рівень формалізації та централізації 
влади під час розвитку корпоративної культури, 
який закладений саме в нормах та регламентах. 
Тому слід вважати, що норми та регламенти — це 
правила, визначені установки, що регулюють від-
носини, поведінку в колективі, визначають його 
уявлення про поділювані установки, створювані 
організаційними системами, та його приналеж-
ність до відповідної групи.

Зазначимо, що цей елемент включає внутріш-
ні документи розпорядчого, регламентуючого або 
договірного характеру, писані й неписані норми 
поведінки, а також етичні кодекси. Слід зазначи-
ти важливість останніх для розвитку корпоратив-
ної культури. Наявність етичних кодексів визна-
чається багатьма авторами як позитивний фактор 
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розвитку корпоративної культури менеджментом. 
Дослідниками пропонуються сотні прикладів та-
ких документів, проте обирати який-небудь по-
трібно з обережністю.

4. Комунікації. Процес комунікацій можна 
визначити як адміністративний, що скрізь про-
никає та складний, який включає людей, що роз-
мовляють під час особистого спілкування або в 
групах, на зборах, ведуть розмову по телефону чи 
читають і складають службові записки, листи та 
звіти. До комунікацій слід віднести також процес 
прийняття рішень, який може стимулювати вер-
бальні та невербальні зв’язки між співробітника-
ми, сприяючи формуванню відповідного клімату 
у колективі та формуванню каналів передання 
інформації. Взагалі від змісту комунікацій час-
то залежить основне уявлення про корпоративну 
культуру та стратегію в цілому. У нашому випадку 
до комунікацій слід віднести способи передання 
інформації, що включають не тільки процес при-
йняття рішень, але й процес спілкування між спів-
робітниками, який може відбуватися вертикально 
(згори-вниз; знизу-вгору) і горизонтально.

З урахуванням зазначеного надамо таке ви-
значення комунікацій — це відповідні засоби 
передавання та отримання інформації, даних та 
символів, що означає спільну діяльність колек-
тиву, внаслідок якої розробляється загальний по-
гляд на явища, речі та відповідні дії.

5. Мікроклімат. Слід зазначити, що у 80-х 
роках минулого століття деякі вчені розглядали 
саме поняття корпоративного клімату, а не кор-
поративної культури. Проте клімат необхідно 
розглядати як її елемент, що підвищує або зни-
жує згуртованість колективу та визначає рівень 
корпоративної культури. Ключовим індикатором 
рівня корпоративного клімату є саме конфлікти. 
«Конфліктні ситуації зазвичай пов’язані з різни-
ми типами відносин; діловими, соціоемоційни-
ми, при проведенні переговорів про розподілення 
ресурсів, силовими».

Для зниження рівня конфліктності та покра-
щення клімату в колективі використовують саме 
мотивацію. З одного боку, система мотивації ви-
значається як розповсюдження винагород та впли-
ває на результативність діяльності працівників, їх 
продуктивність та відношення до роботи. З іншо-
го — матеріальні стимули виступають лише сим-
волами старанної праці, важливим є індивідуальне 
сприйняття винагороди, тобто внутрішні мотиви, 
установки та цінності працівників визначатимуть 
продуктивність праці та позитивний настрій у ко-
лективі. Тобто корпоративний клімат включає в 
себе, по-перше, поняття конфліктності, по-друге, 
рівень задоволення працівників роботою, систе-
мою винагороди та відносинами взагалі.

З огляду на це, зазначимо, що корпоратив-
ний клімат являє собою сукупність категорій, які 

визначають атмосферу, рівень задоволення робо-
тою, відносинами та поведінку у колективі.

6. Символи — це смислова категорія матері-
ального чи нематеріального характеру, що визначає 
ключові цінності конкретного підприємства. До них 
слід віднести: легенди, міфи, девізи, лозунги, арте-
факти, умовні знаки, церемонії, фірмовий стиль та 
атрибутику. Цей елемент можна легко адаптувати 
до вимог зовнішнього середовища. Проте голо-
вним завданням менеджменту є визначення відпо-
відних символів, які мають правильно відображати 
ключові цінності корпоративної культури для того, 
щоб згуртувати співробітників, збільшити силу 
корпоративної культури і, звичайно, сформувати 
позитивну оцінку з боку споживачів.

Вищезазначені елементи є невід’ємними 
складовими корпоративної культури і повністю 
відображують її сутність. Маючи загальну картину 
про розвиток елементів культури, управлінці змо-
жуть приймати відповідні рішення щодо подаль-
ших дій та розвитку. Для ефективності реалізації 
управлінських рішень, спрощення розуміння до-
сліджуваного явища, впровадження змін у корпо-
ративну культуру необхідно розрізняти типи кор-
поративної культури та оцінювати їх важливість.

Поділ підприємств, які функціонують на ринку, 
за асортиментом продукції та послуг, які вони про-
понують споживачам, за що використовуються у ви-
робництві за технологіями, відмінностями в рівнях 
кваліфікації персоналу — все це впливає на процеси 
формування корпоративної культури, що диферен-
ціює всіх учасників ринку, робить їх унікальними і 
певною мірою конкурентоспроможними.

Оскільки кожне підприємство є складною со-
ціально-економічною системою, яка складається 
із сукупності функціональних сфер (підрозділів), 
у ній можливе одночасне існування різних типів 
корпоративних культур (субкультур, контркульту-
ри), що формуються керівниками, які можуть на-
давати позитивний або негативний вплив як один 
на одного, так і на кінцеві результати діяльності 
в цілому. Реалізація того чи іншого типу корпо-
ративної культури впливає на процеси формулю-
вання місії і цілей, розробки комплексу заходів 
для їх досягнень, манеру здійснення підприєм-
ницької діяльності.

У цілому корпоративна культура будь-якого 
типу дозволяє здійснювати рішення різних управ-
лінських проблем, серед яких можна виокремити 
такі: комунікаційні бар’єри, розходження в сти-
лях управління, відмінності в мотивації праці, в 
постановці проблем та прийнятті рішень, різно-
манітність у соціально-культурній компетенції 
та розвитку персоналу. Оскільки кожен керівник 
має власне уявлення про те, яким чином налаго-
джувати взаємини між членами колективу, ґрун-
туючись на рівні кваліфікації та знань працівни-
ків, їхньому трудовому потенціалі, існує велика 
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кількість різних типів культур. Проте на сучасно-
му етапі вчені не можуть остаточно розмежувати 
типи корпоративних та організаційних культур.

Необхідно констатувати, що різні типи кор-
поративних культур в динаміці історичного роз-
витку найчастіше існують паралельно, навіть у 
рамках одного суб’єкта господарювання. Відмін-
ності й передумови формування або використан-
ня тієї чи іншої культури залежать від специфіки 
роботи підприємств.

Висновки. Незважаючи на існування великої 
різноманітності типів корпоративної культури, 
треба звернути увагу на те, що на жодному під-
приємстві не має єдиного типу корпоративної 
культури. Як правило, існуючі корпоративні куль-
тури на підприємствах є оригінальним поєднан-
ням наведених вище типів.

Успішне функціонування підприємства бага-
то в чому залежить від типу та якості сформова-
ної корпоративної культури, яка займає ключове 
місце в ієрархічній системі бізнес-культур (кор-
поративна культура — організаційна — управ-
лінська культура — персональна культура лю-
дини), що відрізняються за своїми внутрішніми 
(суб’єктивними) та зовнішніми (об’єктивними) 
характеристиками. Особливий вплив на корпора-
тивну культуру також має внутрішнє та зовнішнє 
середовище, на які має неабиякий вплив націо-
нальна економічна культура.
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УДК 338.48 В. П. Пелішенко

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНКИ РІВНЯ КОНКУРЕНТНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. У статті розкрито методичні підходи щодо комплексної оцінки рівня конкурентного потен-
ціалу санаторно-курортних підприємств на основі використання їх кількісних і якісних показників в умовах 
ринкової економіки. Побудовано матрицю стратегічних пріоритетів для інвестування в інноваційний розви-
ток санаторно-курортних підприємств.

Ключові слова: конкурентний потенціал, санаторно-курортна галузь, конкурентоспроможність, кон-
курентні переваги.

Summary. Methodical approaches are exposed in the article, in relation to the complex estimation of level of com-
petition potential of sanatorium-resort enterprises on the basis of the use of them quantitative and high-quality indexes 
in the conditions of market economy. The built matrix of strategic priorities is for investing in innovative development 
of sanatorium-resort enterprises.

Key words: competition potential, sanatorium-resort industry, competitiveness, competitive edges.

Постановка проблеми. В умовах розбудови 
української держави туризм став важливим видом 
господарювання та надходження значних коштів 
до державного бюджету. Завдяки своєму розвит-

ку санаторно-курортний туризм визначається як 
пріоритетна галузь економіки. Основною метою 
розвитку санаторно-курортного комплексу є фор-
мування конкурентоспроможність на світовому і 
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національному ринках санаторно-курортних про-
дуктів на основі ефективного використання кон-
курентного потенціалу.

Актуальними стають дослідження конкурен-
ції та конкурентоспроможності у сфері санатор-
но-курортного туризму, оскільки через специфіку 
цієї галузі, вивчення конкурентоспроможності та 
поведінки підприємств в умовах конкурентного 
середовища набагато відрізняються від класичної 
моделі конкуренції.

Склад і зміст конкурентного потенціалу, ви-
бір параметрів оцінки багато в чому залежать від 
галузі, тому при визначенні методичних положень 
щодо оцінки конкурентних показників необхідна 
конкретизація сфери їхнього застосування.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-
блемам розвитку санаторно-курортних закладів 
присвячено багато наукових праць зарубіжних і ві-
тчизняних вчених, зокрема В. Г. Гуляєва, В. В. Гу-
менюка, В. Ф. Данильчука, Л. О. Кобанець, 
Л. М. Левковської, С. Г. Нездоймінова, Л. І. Но-
восельської, С. Ю. Цьохла та ін.

Так, у своїх роботах В. Г. Гуляєв, В. Ф. Да-
нильчук, Л. М. Левковська та С. Г. Нездоймінов 
розглядали роль та місце туризму й санаторно-
курортного комплексу в національній економіці, 
їх мультиплікативний вплив на економіку і со-
ціальну сферу. Питання організації та розвитку 
рекреаційної діяльності, удосконалення її орга-
нізаційно-економічного механізму досліджували 
Л. О. Кобанець і С. Ю. Цьохла. Принципи і методи 
конкурентоспроможності підприємств, підходи 
до оцінки рівня конкурентоспроможності і фор-
мування механізму їх забезпечення в умовах ди-
намічного ринкового середовища відображено в 
працях Л. В. Балабанової, А. В. Войчак, В. А. Гай-
дук, Ж-Ж. Ламбена, М. Портера, А. А. Томпсона, 
Дж. Стивенсона, Р. А. Фатхутдинова, Н. В. Шан-
дової, М. В. Шарко та ін.

Метою статті є вдосконалення методичного 
підходу щодо комплексної оцінки рівня конку-
рентного потенціалу санаторно-курортних під-
приємств на основі використання їх кількісних і 
якісних показників в умовах ринкової економіки, 
побудова матриці стратегічних пріоритетів для ін-
вестування в інноваційний розвиток санаторно-
курортних підприємств.

Виклад основного матеріалу. Під конкурен-
тоспроможністю слід розуміти уміння санатор-
но-курортної організації зайняти на ринку кращі 
позиції відносно конкурентів. На конкуренто-
спроможність організацій санаторно-курортної 
сфери впливає безліч чинників, що визначають 
силу бізнесу, здатність організації триматися на 
плаву і оперувати в поточних фінансово-еконо-
мічних і політичних умовах. Це фінансова стій-
кість і незалежність, оснащення матеріально-
технічної бази, її знос, організація фінансової, 

господарської, збутової, аналітичної, обслугову-
ючої та інших видів діяльності. Але ці чинники 
визначають тільки один бік конкурентоспромож-
ності [1, с. 32].

Особливість конкуренції в санаторно-ку-
рортному секторі полягає в тому, що продукт, 
який пропонується клієнтам, є набором різно-
манітних послуг, які повинні задовольнити ви-
багливі очікування клієнтів. Звідси виходить те, 
що іншого значення набуває поняття конкурен-
тоспроможності санаторно-курортних підпри-
ємств. У сучасній літературі конкурентоспромож-
ність санаторно-курортної галузі визначається як 
рівень цінності послуг, який пропонують рекреа-
ційні заклади споживачам [2].

На конкурентоспроможність підприємств са-
наторно-курортного типу і галузі в цілому впли-
вають такі фактори, як наука, технологія, капітал, 
інфраструктура, інформація, кадровий потенціал 
та менеджмент. У сучасних умовах високий рівень 
конкурентоспроможності санаторно-курортних 
підприємств, їхніх послуг залежить від високого 
рівня конкурентоспроможності персоналу, осо-
бливо керівників, професіоналів і фахівців [3, 
c. 369]. Ключовим фактором забезпечення кон-
курентоспроможності будь-якої галузі є наявність 
конкурентних переваг (рис. 1).

Конкурентними перевагами можуть вважа-
тися ті пріоритети, які спонукають споживача 
придбати певний товар чи послугу серед широ-
кого кола інших, пропонованих на ринку. При 
цьому якщо певні відмінності якості продукту є 
недостатньо важливими чи актуальними для по-
купця, то такі переваги не матимуть бажаного 
економічного ефекту. Забезпечити високу якість 
санаторно-курортних послуг, а отже, і привабли-
вість оздоровниці можливо за наявності сучас-
ного діагностичного та медичного обладнання, 
лікарських засобів, висококваліфікованих ме-
дичних працівників, авторських програм ліку-
вально-оздоровчого процесу, що в поєднанні з 
природними лікувальними факторами визначає 
ефективність лікування та оздоровлення відпо-
чивальників. Крім лікувально-оздоровчих послуг, 
важливими складовими якості санаторно-курорт-
ного продукту, а отже, і привабливості рекреацій-
ного закладу для потенційного споживача є також 
якість послуг поселення, проживання, харчуван-
ня та ін.

Дійсно, одна лише погана організація ве-
дення бізнесу може звести нанівець усі пере-
ваги рекреаційного продукту санаторію, проте 
оцінка привабливості санаторно-курортного 
продукту уявляється важливішою, оскільки пе-
реваги організації санаторно-курортної сфери, 
засновані на привабливості її продукту, вплива-
ють на вибір відпочивальників, а отже, на рівень 
фінансового обороту організації. Саме тому 
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сьогодні у міру розвитку й ускладнення ринко-
вих відносин і посилення конкуренції більшість 
керівників санаторно-курортних закладів почи-
нають розуміти, що ефективне управління пер-
соналом забезпечує стійку конкурентну перева-
гу в сучасній економіці.

Механізм управління конкурентоспромож-
ністю організацій являє собою сукупність засобів 
і методів, за допомогою яких здійснюється дія на 
весь наявний внутрішній потенціал організації, 
на керовані параметри зовнішнього середовища з 
урахуванням тенденцій ринкової ситуації, а саме: 
1) дослідження ринкової кон’юнктури, основних 
конкурентів та споживачів санаторно-курортних 
послуг; 2) аналіз кількісних та якісних показни-
ків, якi впливають на конкурентоспроможність 
санаторно-курортних організацій; 3). визначення 
рівня конкурентоспроможності санаторно-ку-
рортної організації.

Крім чинників внутрішнього середовища 
організації, існують чинники зовнішнього се-

редовища, що негативно впливають на розвиток 
санаторно-курортних підприємств: фінансово-
економічна криза, недостатній рівень фінансово-
го забезпечення відтворення матеріально-техніч-
ної бази санаторно-курортних закладів, низький 
рівень розвитку інфраструктури курортного гос-
подарства, зниження платоспроможності значної 
частини населення, відносно висока ціна і низька 
якість санаторно-курортних послуг та інші. Усі 
зазначені проблеми потребують подальшого ви-
рішення.

Найбільш складним із зазначених етапів 
управління конкурентоспроможністю санатор-
но-курортної організації є аналіз кількісних та 
якісних показників, які впливають на конкурен-
тоспроможність. Тому запропоновано оцінювати 
конкурентоспроможність санаторно-курортної 
організації за двома основними групами критеріїв 
і кількісними показниками туристичної діяльнос-
ті; якісними показниками задоволення попиту ту-
ристів. Група кількісних показників туристичної 

Рис. 1. Співвідношення факторів успіху та конкурентного потенціалу підприємств  
санаторно-курортної сфери
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діяльності включає чотири підгрупи показників: у 
сфері реалізації; у сфері управління персоналом; у 
сфері управління туристичним обслуговуванням; 
у сфері використання ресурсів (матеріальних, фі-
нансових, трудових) [4, c. 34].

В. Шкардун стан менеджменту підприємства, 
а отже, і його конкурентоспроможність пропонує 
оцінювати за допомогою експертизи його якісних 
показників [5, с. 49]: планомірна інноваційна ді-
яльність; систематичний маркетинговий аналіз 
ринкового середовища підприємства; формуван-

ня позитивного іміджу підприємства; участь ме-
неджерів усіх рівнів у прийнятті рішень; висока 
кваліфікація персоналу;  впровадження стандар-
тів якості; рівень сервісу; сприятливий мораль-
но-психологічний клімат у колективі; постійне 
вдосконалення системи мотивації й оплати праці; 
систематичне навчання співробітників, можли-
вість кар’єрного росту; відкритість і доступність 
інформації для співробітників та ін.

Методичні підходи розрахунку кількісних та 
якісних показників наведено в табл. 1.

Таблиця 1
Якісні й кількісні показники оцінки конкурентного потенціалу санаторно-курортного підприємства

Показник Методика розрахунку Значення

ПОТЕНЦІАЛ МЕНЕДЖМЕНТУ
Коефіцієнт поса-
дового досвіду

( опК )
/ 60опК ОД= , 

де: ОД  — досвід роботи на певній посаді, міс.; 60 — 
максимальна нормативна тривалість роботи на певній 
посаді, міс. [6, с.216]

 здатність керівника прийма-
ти ефективні управлінські рі-
шення на основі досвіду

Коефіцієнт квалі-
фікації управлін-
ських працівників 

( квК )
1

n

i
кв

У

К
О

==
∑

, 
де 

1

n

i

У
=
∑  — сукупна величина кваліфікаційно-освітньо-

го рівня; О — загальна чисельність працівників апарату 
управління підприємства. [7, с. 67].

відображає здатність співро-
бітників апарату управління  
приймати ефективні управ-
лінські рішення з урахуван-
ням  кваліфікаційного рівня

РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
Індивідуальний 
індекс питомого 

природно-рекреа-
ційного ресурсу

( )k
ijY

max

k
ijk

ij k
j

X
Y

X
= ,

де k
ijX  — значення показника і-го регіону; max

k
jX  — 

максимальне значення показника у регіоні; ( m i , 1 = ; 
m = 27); j —  номер індивідуального показника у групі ( n 
j , 1 = ; n = 2, 3, 4); k —  номер групи показників [8].

відображає показник пито-
мого природо-рекреаційного 
ресурсу 

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ
Показники майно-
вого стану; рентаб. 

підприємства

Інформаційною базою оцінки фінансового стану підпри-
ємства є фінансова звітність підприємства: форма 1 — 
«Баланс підприємства», форма 2 — «Звіт про фінансові 
результати» ( звітність за 5 років). 

ефективність використання 
фін. коштів, вкладень, ста-
більність і сталість функціо-
нування під приємства

МАРКЕТИНГОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Коефіцієнт дове-
дення продукту до 
споживача ( бКС  )

коп
б

ноп

КИОП ЗСБ
КС

ЗСБ

×
= , 

 де копЗСБ  — сума витрат на функціонування системи 
збуту на кінець звітного періоду, грн.; нопЗСБ  — сума 
витрат на функціонування системи збуту на початок звіт-
ного періоду, грн. 

показує прагнення підпри-
ємства до підвищення рівня 
конкурентоспроможності за 
рахунок поліпшення збутової 
діяльності 

Коефіцієнт ре-
кламної діяльності 

( рекК Д  )

коп
рек

ноп

КИОП ЗРД
К Д

ЗРД

×
= , 

де копЗРД  —  витрати на рекламну діяльність на кінець 
звітного періоду, грн.; нопЗРД  — сума витрат на реклам-
ну діяльність на початок звітного періоду, грн. [9, с. 123]. 

здійснення рекламної діяль-
ності, витрати на рекламу в  
ЗМІ
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Оцінити вплив багатьох кількісних та якісних 
показників на стан санаторно-курортних підпри-
ємств і вибрати оптимальну стратегію інвестуван-
ня в їхній розвиток можна за допомогою матриці 
стратегічних пріоритетів, побудованої за даними 
розрахунку інтегрального показника. Для прикладу 
пропонуємо побудувати таку матрицю для санатор-
но-курортних закладів міста Бердянськ, де створено 
санаторно-курортні заклади різного відомчого під-

порядкування та форм власності, які функціонують 
на основі використання унікальних природних лі-
кувальних грязей і мінеральної води (табл. 2).

[від –0,56 до –0,23] — підприємства з конку-
рентною позицією, що швидко погіршується;

[від–0,23 до 0,23] — підприємства з конку-
рентною позицією, що погіршується;

[від 0,23 до 0,69] — підприємства з конку-
рентною позицією, що покращується;

Показник Методика розрахунку Значення
Коефіцієнт заван-

таження (G )
( )max1 1 max 2 2

nD
G

N n N n
=

× + ×
∑ ,

де nD  — кількість фактично проведених ліжко-днів у 
оздоровниці за період, ліжко-дні; max1N , max 2N  — єм-
ність підприємства в період курортного сезону та між-
сезоння, ліжко-дні; 1n , 2n  — кількість днів у період ку-
рортного сезону і міжсезоння [10, с. 11].

здатність керівництва засто-
совувати ефективні засоби й 
методи для цілорічного ефек-
тивного використання вироб-
ничої потужності підприєм-
ства

Коефіцієнт сезон-
ності ( сК ) 1 100с

у
К

у
= × %, 

де 1у  — середній рівень обсягу реалізації послуг окре-
мого місяця, грн.; у — середньомісячний обсяг реалізації 
послуг за розрахунковий період, грн. [11, с.19].

показує ефективність здій-
снення керівництвом заходів, 
що знижують вплив фактора 
сезонності

ІМІДЖЕВИЙ ПОТЕНЦІАЛ
Індекс

задоволеності  
( NPS )

,NPS P C= −  
де P  — процентне співвідношення промоутерів; C  — 
процентне співвідношення критиків [112, с. 34]. 

відображає лояльність спо-
живачів за рахунок повтор-
ності звернень і намірів ре-
комендувати послуги СКП  
іншим

Коефіцієнт звер-
тання ( оК )

/о К Л ЗК П П−= , 
де К ЛП −  — показник споживання послуг підприємства 
будь-коли; ЗП  — показник знання підприємства з під-
казкою [12, с. 35]. 

ріст значення коефіцієнта 
звернення свідчить про високу 
затребуваність послуг підпри-
ємства на ринку, а його зни-
ження — про недостатнє ви-
користання потенціалу знань

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
Коефіцієнт ступе-
ня інноваційності 
санаторно-курорт-
ного підприємства 

( инК )

/ин ин рК З Д= , 
де инЗ  — витрати на дослідження й впровадження інно-
вацій, грн.; рД  — доход від реалізації послуг за рік, грн. 
[13, с. 123].

показує частку витрат на роз-
робку і впровадження інно-
вацій у річному обсязі реалі-
зованих послуг

Час окупності 
капітальних вкла-
день (інвестицій), 

виділених на впро-
вадження нової 
техніки й техно-

логії

1 2

2 1

1K K
B

c c T
= − = , 

де 1c , 2c  — собівартість послуги (продукту) після і до 
впровадження ноу-хау відповідно, грн.; 1K , 2K  — капі-
тальні витрати на впровадження нововведення, грн. [14, 
с. 99].

відображає доцільність ін-
вестицій та ефективність но-
вовведень 

Коефіцієнт раці-
оналізаторської 

активності й реалі-
зації інноваційних 

ідей

/k r vI I I= , 
де rI  — кількість реалізованих інноваційний ідей, од.; 

vI  — загальний обсяг запропонованих інноваційних 
ідей, од. 

відображає рівень іннова-
ційної активності персоналу, 
здатність до генерування но-
вих ідей, креативність, заці-
кавленість, вмотивованість у 
досягненні кращих показни-
ків діяльності підприємства

Продовження таблиці 1
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[від 0,69 до 1] — підприємства з конкурент-
ною позицією, що швидко покращується.

Розраховані коефіцієнти кореляції, значення 
яких коливаються від 0,70 до 1,00 од., вказують на 
тісний зв’язок між інтегрованими показниками 
стратегічного і тактичного розвитку, що надає всі 
підстави для відображення сукупного інтеграль-
ного показника фінансового забезпечення роз-
витку санаторно-курортних закладів:

ФЗРСКЗ = ФЗРСКЗ Ст Р + ФЗРСКЗ ТР

або 

ФЗРСан = ФЗРСан Ст Р + ФЗРСан ТР.

Серед санаторіїв отримані такі значення 
інтегрального показника: 28,538 од. — для ЗАТ 
«Приазовкурорт», 39,074 од. дорівнює санаторій 

«Бердянськ», 58,392 од. має санаторій «Лазур-
ний». Порівняно з іншими лікувально-оздоров-
чими закладами більш сталий розвиток і забез-
печеність відповідними фінансовими ресурсами 
мають санаторії «Бердянськ» та «Лазурний», про 
що свідчать значення сукупного інтегрального 
показника.

Матрицю стратегічних пріоритетів для ін-
вестування пропонуємо побудувати на основі 
значень інтегральних критеріїв: привабливості 
санаторно-курортних закладів та їх природно-ре-
сурсного потенціалу, рівень яких може визначати-
ся як низький, середній і високий (рис. 2).

Із досліджуваних рекреаційних підприємств 
міста Бердянськ в зону високого стратегічного 
пріоритету увійшли клінічний санаторій «Бер-

Таблиця 2
Розрахунок інтегрального показника фінансового забезпечення розвитку лікувально-оздоровчих закладів міста 

Бердянськ (складено автором за власними розрахкнками)

Лікувально-оздоровчі заклади ФЗРСКЗ СтР ФЗРСКЗ ТР ФЗРСКЗ R

Санаторій «Бердянськ» 30,472 8,602 39,074 0,7
Санаторій «Лазурний» 26,373 32,019 58,392 0,87
ЗАТ «Приазовкурорт» 19,003 9,535 28,538 1
Санаторій «Арктика» 6,582 3,948 10,529 0,87
Санаторій «Нафтохімік України» 26,514 -1,354 25,160 0,54

Дитячій санаторій «Бердянськ» 17,282 7,513 24,795 0,43
де ФЗРСКЗ Ст Р, ФЗРСКЗ ТР — інтегральний показник фінансового забезпечення відповідно страте-
гічного і тактичного розвитку санаторіїв, філій товариства

Високий Середній Низький

В
ис

ок
ий  «Лідер-1»

Утримування лідерських позицій 
Максимальне інвестування

 «Лідер-3»
Пошук перспективних сегментів, 

спрямованих на підтримку позицій
Контрольоване інвестування

 «Генератор прибутку»
Підтримка позиції  

Пошуки фінансових ресурсів 
Підтримуюче інвестування

С
ер

ед
ні

й  «Лідер-2»  
Підтримування сильних сторін  
за допомогою контрольованого 

інвестування

 «Середній бізнес»
Вибіркове інвестування
Скорочення в окремих

напрямах

 «Аутсайдер-2»
Мінімізація інвестицій

Злиття чи зміна спеціалізації

Н
из

ьк
ий

 «Сумнівний бізнес»  
Виділення своїх ринкових ніш
Розгляд варіантів придбання

(значні інвестиції)
Планове скорочення

 «Аутсайдер-1»  
Вибіркове інвестування

Можливий варіант виходу

 «Аутсайдер-3»
Відмова від інвестицій

Ліквідація

— зона низького стратегічного пріоритету

— зона середнього стратегічного пріоритету

— зона високого стратегічного пріоритету

Рис. 2. Матриця стратегічних пріоритетів для інвестування (побудовано за даними [15])
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дянськ», «Лазурний» і санаторій «Арктика», які 
зайняли позиції відповідно «Лідера-1», «Лідера-2» 
і «Лідера-3». У зоні середнього стратегічного прі-
оритету знаходяться два санаторно-оздоровчих 
комплекси: санаторій «Нафтохімік України» та 
«Дитячій санаторій Бердянськ»

До зони низького стратегічного пріоритету 
з умовною назвою «Аутсайдер-2» не потрапило 
жодне підприємство. Відповідно до зайнятих по-
зицій керівникам рекреаційних підприємств слід 
вибрати відповідні стратегії інвестування для за-
безпечення ефективного використання ресурсно-
го потенціалу.

Висновки. Оцінка рівня конкурентоспромож-
ності підприємств курортно-рекреаційної галузі 
може бути здійснена за допомогою різних підхо-
дів, одним з яких є комплексна оцінка кількісних 
та якісних показників конкурентного потенціалу 
розвитку санаторно-курортних закладів на основі 
розробки інтегрального показника, що дає змогу 
проаналізувати тенденції наявності фінансових 
ресурсів, враховуючи специфіку здійснення сана-
торно-курортної діяльності.

На основі системного підходу з використан-
ням експертного методу визначено та згрупова-
но чинники двох типів: чинники, що сприяють 
створенню та розвитку конкурентних переваг, і 
чинники, які стримують підвищення конкурен-
тоспроможності підприємства.

Доведено, що ключовими проблемними ас-
пектами конкурентоспроможності санаторно-ку-
рортних підприємств, що потребують вирішення, 
є: відсутність чіткої стратегії розвитку санаторно-
курортної сфери; недостатність фінансового за-
безпечення підприємств; відсутність спеціальних 
податкових режимів для підприємств санаторно-
курортної сфери; низька інноваційна активність 
підприємств та слабкі інструменти просування 
санаторно-курортного продукту, але за наявнос-
ті значного рекреаційного потенціалу Бердян-
ська цілком реальним у довгострокову аспекті є 
здійснення конкурентного прориву підприємств 
санаторно-курортного комплексу як на внутріш-
ньому, так і світовому ринку рекреаційних послуг.
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УДК 331.101.6 О. В. Скворцова

ДЕТЕРМІНАНТИ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ  
В ПРОЦЕСІ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація. У статті розкрито сутність інтелектуалізації людського капіталу як наукової економічної 
категорії. Визначено детермінанти інтелектуалізації людського капіталу в процесі трудової діяльності. 
Сформовано концептуальні основи визначення рівня інтелектуалізації людського капітал на основі оцінки 
його детермінантів.

Ключові слова: інтелектуалізація, інтелектуалізація праці, інтелектуалізація людського капіталу, ін-
телектуальна діяльність.

Summary. The article reveals the essence of intellectualization of human capital as economic category. Identified 
determinants of intellectualization of human capital in the labor process. Formed the conceptual basis for the determi-
nation of the level of intellectualization of human capital on the basis of an assessment of its determinants.

Key words: intellectualization, intellectualization of labour, intellectualization of human capital, intellectual ac-
tivity.

сучасного трудового процесу та підтримувати кон-
курентоспроможність на ринку. Інтелектуалізація 
праці — підвищення вагомості інтелектуальної ді-
яльності персоналу, рівня інтелекту, професійних 
та загальноосвітніх знань, які використовуються 
в процесі трудової діяльності та забезпечують со-
ціально-економічний розвиток підприємства на 
основі підвищення продуктивності використання 
людського капіталу.

Таким чином, інтелектуалізація людського 
капіталу як наукова економічна категорія — це 
процес поступового підвищення інтелектуально-
го рівня людського капіталу на основі синтезу ін-
формації, знань, умінь і навичок окремого індиві-
да, що відбувається задля відповідності сучасним 
умовам та отримання соціально-економічного 
ефекту від їх застосування. Результатом процесу 
підвищення інтелектуалізації праці виступають 
розвиток та підвищення продуктивності викорис-
тання людського капіталу, що визначають ефек-
тивність діяльності підприємства.

На думку автора, до складових, що детерміну-
ють процес інтелектуалізації людського капіталу, 
слід віднести творчу активність, компетентність, 
освітній рівень та оперативність персоналу, а та-
кож рівень емоційного інтелекту. Оцінка вищеза-
значених детермінантів дає змогу виявити рівень 
інтелектуалізації людського капіталу в процесі 
трудової діяльності, що, у свою чергу, обумовлює 
ступінь продуктивності його використання.

Людський капітал як результат нагромаджен-
ня навичок, здібностей, знань, психологічних 
якостей людини використовується для отриман-
ня корисного результату за допомогою інтелекту-
альної праці.

Інтелектуальна діяльність поєднує два 
взаємопов’язані аспекти: репродуктивний — 
спрямований на вирішення стандартних завдань, 

Постановка проблеми. В умовах інтелектуа-
лізації сучасного виробництва людський капітал 
виступає стратегічним чинником розвитку під-
приємства, який стимулює зростання продук-
тивності праці, підвищення якості продукції та 
формує конкурентні переваги на ринку. Іннова-
ційноорієнтовані підприємства повинні забез-
печувати не лише ефективне використання люд-
ського капіталу, але й сприяти розвитку творчих, 
новаторських якостей працівників, активізації 
їхньої інтелектуальної діяльності через систему 
професійного навчання, підвищення кваліфікації 
та мотивації.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-
блематиці інтелектуалізації людського капіталу 
та його використання присвячено праці багатьох 
вчених-економістів, таких як В. П. Антонюк, 
В. В. Близнюк, Н. Богацька, С. В. Волошина, 
О. М. Головінов, О. А. Грішнова, Т. В. Давидюк, 
О. В. Захарова, С. Г. Климко, Н. В. Коваленко, 
Н. Б. Кузнецова, А. П. Лазарева, О. С. Мороз, 
О. О. Наумова, О. В. Толмачова, Н. В. Ушен-
ко, О. М. Фіщенко, М. І. Хромов, О. М. Чечель, 
Т. А. Ящук та інші.

Мета статті — визначити детермінанти інте-
лектуалізації людського капіталу підприємства, 
оцінка яких надасть змогу виявити рівень інте-
лектуалізації людського капіталу у процесі трудо-
вої діяльності, що, у свою чергу, обумовлює сту-
пінь продуктивності його використання.

Виклад основного матеріалу. Прискорений 
розвиток науково-технічного прогресу і швидке 
старіння професійних знань і навичок значним 
чином визначають роль процесу інтелектуаліза-
ції. Такі умови призвели до того, що у всіх сферах 
людської діяльності збільшилась частка розумової 
праці — основи інтелектуалізації праці. Цей про-
цес допомагає підприємству відповідати вимогам 
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досягнення заданих результатів, застосування 
відомих алгоритмів та типових засобів; творчий 
(продуктивний) — спрямований на вирішення 
нестандартних завдань, які вимагають створення 
нових (неповторних, оригінальних, унікальних) 
або нестандартного застосування відомих засобів 
у принципово нових ситуаціях, які не мають ана-
логів у минулому.

Творча (продуктивна) праця спрямована на 
створення і впровадження інновацій. Водночас 
її результатом є не лише новий інтелектуальний 
продукт, а й інтелектуальний розвиток самої осо-
бистості.

Поєднуючи творчу і репродуктивну складові, 
інтелектуальна діяльність втілюється і виявляєть-
ся у певних результатах — інтелектуальних про-
дуктах. Слід зауважити, що не існує абсолютно 
творчого результату, водночас не існує інтелек-
туального продукту, отриманого без мінімальних 
творчих зусиль. На думку Т. Стюарта, інтелекту-
альна діяльність, виступаючи сутнісною основою 
створення інтелектуального продукту, несе в собі 
ще два важливих аспекти: у її процесі відтворю-
ється персоніфікований інтелектуальний капітал 
та інтелектуальний розвиток особистості, які ви-
ступають найважливішими мотиваційними фак-
торами трудової діяльності [1, с 164–168].

Процес інтелектуалізації Т. Стюарта — онто-
генетичний процес використання та формування 
інтелектуально значущих можливостей і здібнос-
тей. Він обумовлений появою в трудовій діяльнос-
ті великої кількості завдань з «розмитою» структу-
рою, що вимагають нестандартних інноваційних 
підходів і рішень в різних аспектах професійної 
діяльності. Це висуває на перший план інтелекту-
альні затрати (з виробництва знань, інформації), 
що призводить в результаті до зміни функціональ-
ної структури праці [2, с 108].

Творчу активність слід розглядати не лише як 
процес реалізації новаторських здібностей пра-
цівників; вона проявляється в усіх видах трудової 
діяльності і виступає невід’ємною частиною ви-
конання будь-яких виробничих операцій. Навіть 
фізична праця із чітко відпрацьованим алгорит-
мом дій потребує певних проявів творчої актив-
ності та вміння діяти у нестандартних ситуаціях. 
Використання ситуаційних підходів, раціоналі-
зація трудового процесу, ініціативність в роботі, 
креативність при виконанні завдань, власне ба-
чення виходу зі складних ситуацій, здатність са-
мостійно приймати рішення, якість виконання 
поставлених завдань слід відносити до показників 
творчої активності, а отже, інтелектуалізації пра-
ці, і як слідство, свідченням певного рівня інте-
лектуалізації людського капіталу.

У контексті інтелектуалізації людського капі-
талу, найважливішим елементом якого у сучасних 
умовах є розвиток персоналу, стає необхідним роз-

глянути рівень професійної компетентності пра-
цівників підприємства. Сучасний технологічний 
прорив у розвитку виробництва, рівень глобаліза-
ційних процесів у економіці, зростання на цьому 
підґрунті конкурентної боротьби викликали по-
требу в постійному підвищенні професійного ста-
ну працівників усіх рівнів, розвитку їх різних ком-
петенцій, починаючи з володіння професійними 
знаннями до здібності креативного мислення.

Під компетентністю слід розуміти спромож-
ність кваліфіковано впроваджувати діяльність, 
виконувати завдання або роботу. Компетентність 
складається із певного набору знань та навичок, 
що дають змогу працівникові ефективно діяти 
або виконувати певні функції, спрямовані на до-
сягнення певних стандартів у професійній галузі 
або діяльності [3, с. 203]. Також компетентність 
слід розглядати як спроможність кваліфіковано 
здійснювати діяльність, специфічну здатність лю-
дини ефективно виконувати конкретну діяльність 
у певній предметній галузі: вузькоспеціалізовані 
знання; предметні навички; способи мислення; 
використання знань та умінь на робочому місті на 
рівні встановлених вимог [4, с. 37].

Таким чином, професійна компетентність, 
що виступає суттєво важливим показником інте-
лектуалізації людського капіталу підприємства, 
характеризується рівнем професійних знань та 
вмінням реалізувати їх у процесі трудової діяль-
ності, тим самим підвищуючи рівень інтелектуа-
лізації праці.

Будь-який вид людської діяльності потребує 
певної долі інтелектуального вкладу. Інтелекту-
альний розвиток в першу чергу формується в про-
цесі освіти, що допомагає отримати нові знання, 
розширити та вдосконалити вже здобуті. Високий 
освітній рівень є не тільки гарантом інтелектуаль-
ного розвитку його власника, а й запорукою ін-
телектуалізації праці підприємства та підвищення 
загальної ефективності його діяльності.

Управління розвитком персоналу сприяє 
ефективному використанню людського капіталу, 
підвищенню соціальної та професійної мобіль-
ності особистості. Розвиток персоналу є одним із 
найважливіших напрямів раціонального функціо-
нування будь-якої організації, її конкурентоспро-
можності на ринку. Одночасно розвиток персоналу 
сприяє підвищенню рівня конкурентоспромож-
ності самих працівників на ринку праці. Вони, під-
вищуючи свій рівень кваліфікації чи опановуючи 
нову професію або спеціальність шляхом засвоєн-
ня нових знань, умінь і навичок, одержують додат-
кові можливості для планування трудової кар’єри.

Наступний детермінант, що характеризує рі-
вень інтелектуалізації людського капіталу, — це 
оперативність. Оперативність працівника можна 
охарактеризувати як його спроможність швидко 
включатися в трудову діяльність, легко переходи-
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ти від виконання одного завдання до іншого, до-
водити почату справу до кінця, приймати рішен-
ня та вміло діяти у мінливих умовах.

Володіння унікальними знаннями та здібнос-
тями працівника стають умовою підвищення його 
соціального статусу та конкурентоспроможності 
на ринку праці. Крім цього, результатом реалізації 
здібностей працівника у процесі трудової діяльнос-
ті можуть стати як кількісні показники у виді про-
дуктивності праці, так і якісні, такі як реалізація 
очікувань робітника, підвищення його ділової ре-
путації, задоволення від результату власної праці.

Для повноцінної оцінки рівня інтелектуалізації 
людського капіталу правомірно застосування таких 
показників, які розкривають особистісні характе-
ристики людини, її цілеспрямованість, прагнення до 
здобуття нових знань та навичок, відповідальність, 
вміння взаємодіяти із соціальним середовищем та 
співпрацювати у трудовому колективі. Ці здібнос-
ті розглядаються в контексті концепції емоційного 
інтелекту. Реалізація індивідуальних характерис-
тик у трудовій діяльності відповідно детермінована 
емоційною складової людини та інтелектуальними 
здібностями працівника. Виявлення та активізація 
подібних внутрішніх ресурсів — достатньо склад-
на задача, викликана необхідністю пошуку нових 
резервів підвищення ефективності праці як самого 
працівника, так і організації в цілому.

Емоційний інтелект — здатність сприймати 
та розуміти прояви особистості, виражені в емоці-
ях, керувати емоціями на основі інтелектуальних 
процесів. Емоційний інтелект як компетентність 
спрямований на тлумачення емоцій (власних та 
тих, що оточують) і використання отриманої ін-
формації для реалізації власних цілей. Емоційний 
інтелект розглядається як здатність розуміти від-
носини особистості, що репрезентується в емоці-
ях, керуванні емоційною сферою на основі інте-
лектуального аналізу і синтезу.

Виходячи з визначень емоційного інтелекту, 
слід зазначити, що ця категорія виступає індиві-
дуальною інтелектуальною здатністю особистості 
оцінювати власні якісні характеристики, вияв-
ляти, розвивати та вдосконалювати потенційні 
можливості, актуалізувати їх у сфері практичної 
діяльності на основі ефективної взаємодії з гру-
пою в трудовому процесі з метою досягнення мак-
симальної результативності сумісної праці.

Автор пропонує виокремити дві сфери засто-
сування емоційного інтелекту в процесі трудової 
діяльності: особистісна та соціальна.

В основі першої покладено здатність люди-
ни розуміти себе і управляти собою. До цієї сфери 
належать: самоаналіз — здібність усвідомлювати 
власні професійні якості, виявляти можливості та 
перспективні напрями розвитку; саморозвиток — 
вміння розвивати в собі потенційні можливості, 
здобувати нові знання за допомогою навчання, пе-

ренавчання та самоосвіти; самоорганізація — здат-
ність ефективно управляти собою, вміння сплану-
вати робочий час, організувати власний робочий 
процес та мотивувати себе до праці; ассертив-
ність — здібність ясно виражати свої думки, прояв-
ляти твердість і захищати свою точку зору; самоак-
туалізація — здатність реалізувати свій потенціал, 
знання та навички в процесі трудової діяльності, 
вміння проявити себе та досягти успіхів у роботі.

Соціальна сфера стосується суспільних на-
вичок людини, тобто це здатність взаємодіяти з 
людьми та ефективно співпрацювати в трудово-
му колективі. Вона включає такі елементи: емпа-
тію — здатність розуміти відчуття іншої людини, її 
мотиви поведінки та цілі; адаптивність — вміння 
бути гнучким, знаходити компроміси у конфлікт-
них ситуаціях, прилаштовуватися до мінливих 
обставин, швидко реагувати на появу проблем, 
знаходити шляхи їх ефективного та оптимально-
го вирішення; самопрезентація — це управління 
враженням про себе за допомогою своєї поведін-
ки, процес формування уявлення або враження 
про себе у соціальному середовищі; комуніка-
тивність — здатність ефективно проводити ділові 
переговори, долати комунікативні бар’єри та зна-
ходити взаєморозуміння зі співробітниками, під-
леглими та керівництвом.

Таким чином, емоційний інтелект, будучи 
науковим напрямком, покликаний вирішувати 
завдання на рівні конкретної особистості, трудо-
вого колективу та підприємства в цілому. Рівень 
розвитку емоційного інтелекту виступає вагомим 
показником стану інтелектуалізації людського ка-
піталу та вказує на ступінь ефективності його ви-
користання в процесі трудової діяльності.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. На сьогоднішній день все більше загострю-
ється важливість інтелектуалізації праці, а для 
цього необхідним стає звернення особливої уваги 
на процес інтелектуалізації людського капіталу. 
Сучасний розвиток техніки та технологій викли-
кали суттєві зміни у процесі трудової діяльності, 
виробничий процес вимагає працівників нової 
якості, які здатні творчо підходити до виконання 
завдань, проявляти високий рівень компетент-
ності, швидко та якісно виконувати виробничі за-
вдання, володіти високим рівнем професійних та 
загальноосвітніх знань, постійно розвиватися та 
удосконалювати власні знання та навички, вміти 
адаптуватися в мінливому ринковому середовищі.
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УДК 338.467.6 О. І. Угоднікова

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА РИНКУ ТУРИЗМУ 
ШЛЯХОМ РОЗРОБКИ ІННОВАЦІЙНИХ ТУРИСТСЬКИХ ПРОДУКТІВ

Анотація. Стаття присвячена актуальним проблемам підвищення конкурентоспроможності підпри-
ємств сфери туризму шляхом розробки інноваційних туристських продуктів, їх запровадження у роботу та 
просування на ринок.

Ключові слова: туристський продукт, інновація, тур.

Summary. The article is devoted to actual problems of increase of competitiveness of enterprises in the sphere of 
tourism, through the development of innovative tourism products and their implementation in the work and market 
promotion.

Key words: tourist’s product, innovation, tour.

Постановка проблеми. На сучасному етапі роз-
витку світової економіки все більшої потужності 
набуває сфера послуг. Туристська галузь є однією 
із найприбутковіших та має великий потенціал 
для подальшого розвитку. Кількість туристів що-
року зростає. А прибуток від діяльності туристич-
них підприємств має для держави мультипліка-
тивний ефект, адже сприяє розвиткові більшості 
супутніх галузей народного господарства.

В умовах жорсткої конкуренції на ринку ту-
ристських послуг конкурентоспроможним стане 
лише те підприємство, яке постійно досліджує 
потреби споживачів та формує нові туристські 
продукти, які б максимально задовольняли ці по-
треби та мали б відповідний ціновий рівень. Отже, 
розробка інноваційних турів повинна стати базою 
для побудови ефективної роботи туристичної фір-
ми та забезпечити її конкурентоспроможність на 
ринку туристських послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичним окресленням питань інноваційних 
туристських продуктів присвячені роботи низ-
ку науковців, зокрема, таких як: О. Б. Голова, 
Д. Г. Степанович, С. І. Плакида, Т. Т. Тайгибова, 
А. Д. Каурова, А. Д. Чудновський, Н. І. Івано-
ва, Н. Б. Біржаков, Ю. Ф. Волков, І. Н. Воронін, 
О. С. Адамова [1–3, 5–8, 11–14] та інші.

Метою статті є розробка шляхів підвищення 
ефективності діяльності туристського підприєм-
ства шляхом розробки та впровадження іннова-
ційних турпродуктів в асортимент туристського 
підприємства.

Виходячи з мети статті поставлено низку за-
вдань:

1. Визначення теоретичних аспектів дослі-
дження: понять туристського продукту, іннова-
ційності, інноваційного туристського продукту.

2. Аналіз туристського ринку України для ви-
значення перспектив розробки і запровадження 
інноваційних турів.

3. Обґрунтування економічної та конкурент-
ної доцільності розробки та реалізації інновацій-
них турів.

4. Визначення можливостей до підвищення 
ефективності роботи та конкурентоспроможнос-
ті вітчизняних туристських підприємств шляхом 
розробки й запровадження інноваційних турист-
ських продуктів.

Виклад основного матеріалу. Туристська га-
лузь у структурі світового господарства має значні 
перспективи розвитку. Туризм виходить на рівень 
однієї із найпрогресивніших галузей економіки, 
при цьому стає її своєрідним локомотивом. Адже 
науковцями за результатами аналізу статистичних 
даних доведено, що галузь туризму створює муль-
типлікативний ефект росту валового національ-
ного продукту регіону і країни в цілому, що може 
забезпечити економічний розвиток та соціально-
економічне зростання в країні, сприяючи росту 
інших галузей економіки. Зокрема, бурхливий 
розвиток туристської галузі позитивно впливає 
на показники галузі будівництва, сільського гос-
подарства, харчової промисловості, транспорту та 
інших сфер господарської діяльності. Оскільки у 
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сфері туризму найнижча собівартість створення 
одного робочого місця, то це може значно впли-
нути на тенденції безробіття і підвищити рівень 
життя населення. Отже, залучення інвестицій та 
сприяння розвитку туристської сфери не може не 
впливати на економіку країни, сприяючи її бурх-
ливому розвитку.

Необхідно пам’ятати, що туризм як сфера по-
слуг при формуванні його потенційних напрямів 
розвитку значно залежить від змін попиту, тих ви-
мог, які ставить перед галуззю окрема особа та су-
спільство в цілому. Туристичні компанії постійно 
відстежують потреби ринку та намагаються мак-
симально задовольнити потреби клієнтів. В умо-
вах жорсткої конкуренції залишитися на ринку 
зможуть лише ті компанії, які будуть пропонувати 
інноваційний туристський продукт, що макси-
мально враховує тренди ринку, потреби клієнтів, 
вимоги суспільства та маркетингову складову.

Одним із основних понять туризму є понят-
тя туристського продукту. Класична теорія мар-
кетингу під продуктом розуміє будь-який об’єкт, 
який може бути предметом обміну на ринку, або 
пропозицію продавця, яку було викладено на ри-
нок. Тобто маркетинг розглядає питання теоре-
тичного визначення поняття «продукт» як з точ-
ки зору ринку взагалі, так і з точки зору ринкової 
пропозиції. Якщо звернутися до споживачів про-
дуктів, то з їх точки зору продуктом можна назва-
ти сукупність корисностей, які приносить той чи 
інший об’єкт [1; 2].

Підсумувавши різні підходи до визначення 
поняття ринкового продукту, можна виокремити 
три групи теоретичних підходів [3]:

1) споживчий підхід — визначення ринково-
го продукту як сукупності корисностей, що спо-
дівається отримати споживач при його покупці з 
метою задоволення власних потреб;

2) збутовий підхід — визначення ринкового 
продукту як сукупності корисностей, що вклав у 
продукт виробник для задоволення потреб ринку;

3) ринковий підхід — визначення ринкового 
продукту як предмета обміну з певним набором 
корисностей.

Українським законодавством туристський 
продукт визначається як «сукупність туристських 
послуг, які придбаваються туристським операто-
ром та поставляються туристу таким туристським 
оператором або за його дорученням — турист-
ським агентом, за обов’язкової наявності турист-
ської послуги з розміщення туриста та якнаймен-
ше однієї іншої туристської послуги» [4].

Сьогодні ринок туризму розвивається в умо-
вах жорсткої конкуренції. Привабливість цього 
ринку, тенденції до постійного збільшення по-
питу на туристські послуги та низька вартість від-
криття туристського бізнесу зробили туристичну 
галузь привабливою для суб’єктів економічної ді-

яльності. Наразі ліцензію на ведення туристської 
діяльності в Україні мають не менше ніж 5 тисяч 
компаній (приблизно 1300 — оператори, інші — 
агентства). Така конкуренція змушує туристський 
ринок постійно підвищувати якість надання по-
слуг і шукати нові форми роботи та пропозиції для 
клієнтів. Жорстка конкуренція сприяє розвитку 
інноваційних продуктів та проведенню оцінки їх 
конкурентноспроможні, тобто актуальності та до-
цільності для ринку туристських послуг.

Питання розробки інноваційних продуктів 
у сфері туризму розглянуто недостатньо, адже не 
врахована специфіка туристської галузі, що суттє-
во впливає на інноваційний процес. Ця специфі-
ка полягає у низці нижченаведених факторів [5]:

1. Ринок туризму має жорстку конкуренцію, 
отже, вимоги та критерії інноваційності у сфері 
туризму досить жорсткі.

2. Неправильна оцінка конкурентоспромож-
ності інноваційного туристського продукту (тобто 
його нежиттєздатність) може призвести до зна-
чних економічних проблем для туристської фірми 
у виді значних фінансових втрат.

3. Недостатність забезпечення лише високої 
якості надання послуг. Потрібен пошук нових форм 
роботи та ніш на ринку, що досі не заповнені.

4. Туристська послуга, як і більшість послуг, 
має такі специфічні ознаки: неможливість за-
тримки у часі, неможливість повтору у тому ж 
виді, що і в попередній раз.

Визначимо специфіку інноваційних послуг [6]:
1) ступінь інноваційного потенціалу;
2) характер потреб, що задовольняються;
3) предмет та сфера додатку;
4) причина виникнення;
5) походження інновацій;
6) ступінь поширення;
7) ступінь використання наукових знань;
8) широта впливу.
Питання інновацій та інноваційної діяльнос-

ті закладені у законодавстві України. Відповідно 
до законів України інновації — це «новостворені 
(застосовані) і (або) вдосконалені конкуренто-
спроможні технології, продукція або послуги, а 
також організаційно-технічні рішення виробни-
чого, адміністративного, комерційного або іншо-
го характеру» [7].

Розглянувши питання інноваційності, звер-
немося до теоретичних аспектів дослідження ка-
тегорії «туристський продукт». Для формування 
визначення інноваційного туристського продук-
ту, визначимо його структуру (рис. 1).

Туристський продукт — сукупність речових 
(предмети споживання), неречових (послуги) 
споживчих вартостей, необхідних для повного за-
доволення потреб туристів, що виникають під час 
їхньої подорожі (поїздки) і викликані саме цією 
подорожжю. На практиці турпродукт розуміють 
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як три основних види можливої пропозиції на 
ринку [8]:

1) тур (комплексна туристська послуга) здій-
снюється відповідно до програми туристської по-
дорожі, котру пропонують фірми, туроператори 
(організатори), він може бути проданий спожи-
вачеві для особистого користування (вроздріб), 
а також гуртовим покупцям (фірмам-посередни-
кам, турагентствам) для отримання економічної 
вигоди;

2) окремі туристські послуги, до яких мож-
на віднести транспортні послуги, послуги з роз-
міщення, оформлення закордонних паспортів, 
страховку, екскурсійну програму, прокат автомо-
біля тощо;

3) товари туристського призначення, у т. ч. 
різні інформаційні матеріали (каталоги, довідни-
ки, карти, словники, путівники тощо), необхідні 
туристу і подорожуючому в країні перебування.

Отже, турпродукт включає три елементи: тур, 
додаткові туристично-екскурсійні послуги, товари.

Доцільність розробки інноваційних турів 
можна дослідити шляхом визначення динаміки 
розвитку туристської галузі України.

Проведемо аналіз потреб туристів, які пере-
бувають в Україні. За останні роки спостерігаєть-
ся тенденція до збільшення туристських потоків 
виїзного туризму в Україні, на чому і спеціалізу-
ється туристська компанія. Динаміка наведена на 
діаграмах (рис. 2–3).

Динаміка свідчить, що в Україні є потужний 
потенціал для розвитку виїзного туризму, який 
набирає дедалі більшої популярності. Кількість 
виїзних туристів щороку зростає. Проте Україна 
ще не досягла максимуму цього показника. Від 
провідних розвинених країн Україна відстає за 
кількістю осіб, що здійснюють туристські поїзд-
ки за кордон, приблизно на 8–10 %. Це реальний 
показник для збільшення обсягів туристських по-
токів вже у найближчий час за умов стабілізації 
соціально-економічного розвитку України. Од-
ним із ключових питань при формуванні туру для 

забезпечення попиту на нього є 
мета подорожей туристів. Ста-
тистика свідчить, що більшість 
туристів подорожують з метою 
відпочинку та проведення до-
звілля. Більш детально струк-
тура цілей подорожей наведена 
на діаграмі (рис. 4). Аналіз діа-
грами показує, що приватні цілі 
є найбільш розповсюдженими 
серед туристів. Лише на декіль-
ка відсотків менші показники у 
відпочинку та курортно-оздо-
ровчого туризму.

Проте якщо ми проаналізу-
ємо динаміку останніх років, то 

структура туристських подорожей за цілями має 
кілька стійких тенденцій:

1. Підвищується кількість ділових туристів, 
особливо у напряму СНД.

2. Щорічно збільшується популярність пізна-
вального туризму, з його різновидами — культур-
но-історичним та екскурсійним.

Рис. 1. Інтегральна структура туристського продукту

Рис. 2. Динаміка виїзного туризму в Україні, 
2003–2013 роки

Рис. 3. Статистика кількості виїзних туристів  
у світі за країнами з різним рівнем розвитку
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3. Існує тенденція до зниження попиту на екс-
курсійні тури, що пов’язано із насиченням ринку.

За останні роки склад туристів не зазнав сут-
тєвих змін. Позиції лідера займають туристські 
групи, родини з дітьми та друзями. Хоча туристи 
нерідко сполучають відпочинок з дітьми та ту-
ристськими групами. Важливим аспектом при 
формуванні туру є вікова структура туристів, які 
братимуть в ньому участь. Від цього залежить ха-
рактер розважальної програми, кількість екскур-
сій, інтенсивність туру, умови проживання, хар-
чування тощо. Вікова структура туристів України 
наведена на рис. 5. Вікова категорія 15–30 років 
має найбільший потенціал попиту на туристські 
послуги виїзного туризму та найпривабливіші по-
казники для потенційного зростання.

Саме ці фактори необхідно враховувати ту-
ристським компаніям при розробці турів та ве-
денні власної діяльності.

На території Харківської області діють 734 
суб’єкти туристської діяльності; наведемо струк-
туру ринку у виді діаграми (рис. 6).

Рис. 4. Структура туристських подорожей  
за цілями

Рис. 5. Вікова структура туристських потоків 
виїзного туризму України

Отже, провівши аналіз попиту на ринку ту-
ристських послуг, можна зробити низку висновків:

 — існує стійка тенденція до зростання кіль-
кості виїзних туристів за умови стабільного соці-
ально-економічного розвитку держави;

 — туристські подорожі за кордон здійснюють 
переважно особи віком 15–30 років;

 — у цілях поїздок переважають приватні, 
культурно-пізнавальні та розваги і відпочинок;

 — до основних мотивів подорожі відносять 
позитивний вплив на здоров’я, красу природи, 
розташування та культуру місця відвідування.

Рис. 6. Структура суб’єктів туристської 
діяльності Харківської області

Туристських операторів внутрішнього туриз-
му у Харківські області небагато, адже вони сут-
тєво обмежені у можливостях надання туристам 
різноманітних послуг. Проведений аналіз послуг, 
що надаються туристськими суб’єктами Харків-
ської області, продемонстрував, що більшість із 
них надають послуги з організації виїзного туриз-
му. 33 % фірм пропонують відпочинок та екскур-
сійні тури Україною: як правило, гірськолижний 
відпочинок у Карпатах та відпочинок на березі 
Азовського й Чорного морів (ця діяльність, най-
частіше, має сезонний характер), відпочинок та 
лікування в санаторіях. Менше 10 % туристських 
суб’єктів пропонують безпосередньо екскурсії 
містом та областю, лікування в санаторіях регіону.  
Конкуренція серед туристських компаній на рин-
ку Харківської області є значною.

Отже, аналізуючи дані статистики, можна 
визначити низку факторів, що характеризують 
розвиток туристської галузі в України, а також ви-
значають доцільність розробки та запровадження 
інноваційних туристських продуктів шляхом під-
вищення конкурентоспроможності суб’єкта гос-
подарської діяльності на туристському ринку:

1. Доцільно спрямувати ресурси на розробку 
турів економ-класу, які матимуть найбільший по-
пит на ринку України на сьогодні.

2. У зв’язку зі складною соціально-економіч-
ною ситуацією доцільно застосовувати гнучку ці-
нову політику при формуванні інноваційного туру.

3. В умовах жорсткої конкуренції на ринку 
основною умовою успіху інноваційного туру є 
ефективна політика його просування та інформа-
ційна підтримка.

4. Доцільно розробляти нові напрями подо-
рожей, які ще не наситили ринок.
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Висновки. Таким чином, однією із основних 
конкурентних переваг на ринку туристських про-
дуктів може стати розробка інноваційних маршрутів 
та напрямів подорожей. Питання розробки іннова-
ційних турів, особливо в умовах жорсткої конкурен-
ції на туристському ринку, є актуальним та має на 
меті підвищення ефективності роботи як окремого 
туристського підприємства, так і галузі в цілому.

Отже, за результатами аналізу теоретичних 
підходів до визначення понять туристського про-
дукту, інновації та інноваційного туристського 
продукту визначено специфіку саме інновацій-
ного туристського продукту. Для визначення кон-
курентоспроможності туру та його доцільності до 
запровадження у туристичній компанії було про-
ведено аналіз галузі. Аналіз показав, що галузь 
має високу конкуренцію та одним із шляхів під-
вищення ефективності роботи туристського під-
приємства в таких умовах може стати розробка 
інноваційних туристських пропозицій, які були б 
конкурентоспроможними на ринку.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ  
БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація. Стаття присвячена аналізу аутсорсингу бізнес-процесів як одного з методів оптимізації ви-
трат на сучасному етапі розвитку підприємств. Досліджено основні тенденції на ринку аутсорсингових послуг 
в Україні. Визначено основні переваги та недоліки від його використання при збільшенні ефективності функ-
ціонування підприємства. Розглянуто алгоритм оцінки ефективності його використання. За результатами 
оцінки підтверджено необхідність використання стратегії аутсорсингу бізнес-процесів на підприємстві.
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Summary. This article analyzes the outsourcing of business processes as a method of cost optimization at the pre-
sent stage of development of enterprises. Investigated the basic trends in the outsourcing services market in Ukraine. 
Identified the main advantages and disadvantages of using it with an increase in the efficiency of the enterprise. Con-
sidered an algorithm for assessing the effectiveness of its use. The evaluation confirmed the need for a strategy of out-
sourcing of business processes in the enterprise.
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Постановка проблеми. В умовах кризових си-
туацій суб’єкти господарювання разом із поточ-
ними завданнями повинні вирішувати проблему 
утримання власних конкурентних позицій на рин-
ку. Поряд з цим у процесі функціонування деяких 

великих підприємств виникають певні труднощі в 
управлінні неосновними або допоміжними видами 
діяльності, втрачається контроль за бізнес-проце-
сами, зростають витрати, що в кінцевому підсумку 
знижує прибутковість підприємства. Вирішення 
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цієї проблеми знаходить своє відображення у за-
провадженні такої форми співпраці, як аутсорсинг. 
Дослідження зарубіжної і вітчизняної практики, а 
також наукових здобутків свідчить про ефектив-
ність такої форми взаємодії між підприємствами 
різних секторів економіки. Особливо це стосується 
малого і великого підприємництва. За такої схеми 
співпраці великі підприємства мають можливість 
оптимізувати свої витрати, а малі — отримати дов-
гострокові перспективи для функціонування і роз-
витку. Зазначені аспекти визначають актуальність і 
своєчасність нашого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-
мий внесок у розв’язання проблем аутсорсингу, 
обґрунтування переваг і недоліків, які він забез-
печує, зробили західні науковці, такі як Д. Берсін, 
Ж.-Л. Бравар, М. Доннеллан, Е. Йордон, К. Ен-
дрейд, Г. Кассіді, С. Клементс, Дж. Кросс, Р. Мор-
ган, Б. Пьячо, Т. Фрідман, Дж. Хейвуд, Р. Чапмэн, 
а також вітчизняні вчені: З. Айвазян, Б. Анікін, 
А. Івлєв, С. Календжян, А. Лазарева, Т. Лисенко, 
Д. Михайлов, А. Павлов, Т. Родкіна, І. Руда. Не-
зважаючи на значний внесок зарубіжних авторів 
у розвиток концепції аутсорсингу, українські вче-
ні цю тему дослідили недостатньо глибоко. Так, 
у вітчизняній науковій літературі зустрічаються 
поодинокі статті, які лише частково розкривають 
поняття аутсорсингу та його сутність, що створює 
проблему адаптації існуючої концепції до умов 
українського ринку.

Мета статті полягає у дослідженні основних 
тенденцій, особливостей, переваг та загроз від 
застосування аутсорсингу бізнес-процесів у ді-
яльності вітчизняних підприємств та викладенні 
авторської оцінки доцільності активізації цього 
процесу в Україні.

Виклад основного матеріалу. Аутсорсинг біз-
нес-процесів, або Business Process Outsourcing, 
BPO (англ.), — це вид аутсор-
сингу, який передбачає передан-
ня третій стороні — надавачеві 
послуг відповідних повноважень 
зі здійснення операційної діяль-
ності та відповідальності за пев-
ні бізнес-функції (або процеси).

Залучення зовнішніх 
контрагентів, котрі спеціалі-
зуються на виконанні певних, 
як правило, непрофільних для 
підприємства адміністратив-
но-господарських функцій, 
призводить до динамічного 
розвитку та підвищення рен-
табельності бізнесу завдяки 
поліпшенню результатів його 
діяльності, зниженню витрат 
і ризиків, підвищенню конку-
рентоспроможності продукції.

Про зростання значення аутсорсингу в про-
цесі управління сучасним бізнесом свідчить той 
факт, що частка компаній, які передають деякі 
операції своєї діяльності стороннім організаціям, 
за останнє десятиліття зросла більш ніж у півтори 
рази. Так, обсяг аутсорсингових відносин у світо-
вій економіці на сьогоднішній день перевищує 
100 млрд. дол. США. Фінансовий сектор аутсор-
сингу охоплює 33 % всіх контрактів і становить 
26 % їхньої загальної вартості, виробничий сек-
тор — 17 % і 15 % відповідно, телекомунікації — 
13 % і 12 %, ділові послуги — 9 % і 12 % та інші 
послуги — 9 % і 5 % [1].

Стабільне зростання ринку аутсорсингу ціл-
ком зрозуміле. Криза на ці послуги не впливає. 
Навпаки, коли є спад економіки, багато компа-
ній починають шукати можливості скорочення 
витрат. Аутсорсинг дозволяє їм це зробити. На-
приклад, аутсорсинг кадрового діловодства та 
розрахунку заробітних плат дозволяє заощадити 
близько 18 % коштів на утримання персоналу.

Проведений кадровим холдингом АНКОР 
в Україні аналіз попиту і оцінка якості послуг 
аутсорсинга серед керівників різного рівня з іно-
земних і українських компаній, що здійснюють 
свою діяльність на території України, дозво-
лили виявити такі тенденції: 36 % опитаних за-
значили, що їх компанії-роботодавці передають 
на аутсорсинг бізнес-процеси, серед яких IT-
послуги займають 40,5 %, логістика — 35,1 %, 
ресурсне забезпечення виробничих процесів — 
27 %, маркетингові послуги — 21, 6 %, рекрут-
мент — 18,9 %, бухгалтерський облік — 13,5 %, 
розрахунок заробітних плат — 13,5 %, обробка та 
систематизація інформації — 8,1 %, аутсорсинг 
медичних представників — 8,1 %, облік кадрів 
і кадрове діловодство — 5,4 %, адміністративні 
функції — 2,7 % (рис. 1).

Рис. 1. Рейтинг затребуваності аутсорсингових бізнес-процесів  
в Україні [2]
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Окрім того, 31 % опитаних вказали, що їх 
компанії використовують залучений персонал, 
наданий приватними агентствами зайнятості, се-
ред них: 48,4 % використовують послугу надання 
тимчасового персоналу на короткострокові про-
екти (Temporary Staffing), 35,5 % користуються 
послугою надання персоналу на довгострокові 
проекти (Staff Leasing), 29 % — оформлення пер-
соналу в штаті провайдера (Outstaffing), а 12,9 % 
респондентів вказали, що використовують аут-
сорсинг під різні проекти.

Опитування показало, що 41,2 % респонден-
тів вважають основною перевагою від викорис-
тання аутсорсингових послуг економію власних 
ресурсів, 37,6 % респондентів зазначили опти-
мізацію та прискорення бізнес-процесів, 32,9 % 
вважають, що їх бізнес став більш ефективним, 
14,1 % відзначили поліпшення якості та контролю 
робочих процесів, 14,3 % вважають, що завдяки 
аутсорсинговим компаніям вони отримують мож-
ливість використовувати рішення, засновані на 
останніх досягненнях галузі (рис. 2) [2].

Для підприємств України отримання конку-
рентних переваг є ключовим, враховуючи досить 
високий рівень конкуренції, перенасичення рин-
ку, нестабільність економічних і соціальних умов, 
швидкі темпи інноваційних змін в деяких галузях 
(як-то ІТ галузь чи медицина) та відсутність під-
тримки держави. Однак існує низка причин, через 
які підприємства остерігаються передавати свої 
бізнес-процеси на аутсорсинг. Звідси випливає 
низка недоліків (ризиків застосування) цієї управ-
лінської технології [3]: можливе зростання витрат 
у випадку недостатнього вивчення можливостей 
власного підприємства і передання на аутсорсинг 
занадто багатьох функцій та процесів; можливість 
банкрутства аутсорсингової компанії; аутсорсинг 

може обмежувати гнучкість управління компа-
нією; відсутність законодавчого визначення й 
регулювання аутсорсингу; відтік конфіденційної 
інформації; можливе зниження відповідальнос-
ті особами, яким передаються бізнес-процеси на 
умовах аутсорсингу; важкість контролю техноло-
гічних бізнес-процесів; атусорсинг може обмежу-
вати технологічну гнучкість підприємства.

На сьогоднішній день сформовано декіль-
ка методичних підходів до оцінки ефективності 
аутсорсингу [4]. Усі їх можна згрупувати за таки-
ми напрямами: 1) порівняльний підхід, який пе-
редбачає порівняння витрат, понесених на вико-
нання функцій зовнішнім фахівцем та власними 
силами; 2) розрахунковий підхід, що ґрунтується 
на основі визначення відповідних коефіцієнтів; 3) 
критеріальний підхід, який ґрунтується на харак-
теристиці критеріїв ефективності аутсорсингу і не 
передбачає ніяких математичних розрахунків.

Кожен із цих підходів характеризується як по-
зитивними, так і негативними рисами. Так, окремі 
методи пропонується застосовувати для підпри-

ємств певного виду діяльності, 
інші — перевантажені розрахун-
ками тих показників, що важко 
визначити (наприклад, рівень 
ризику). Тому виникає потреба 
в розробці універсальної мето-
дики визначення ефективності 
аутсорсингу. Пропонуємо ви-
користати алгоритм розрахунку 
ефективності аутсорсингу, який 
можна навести у такій послідов-
ності:

1. Визначення об’єкта аут-
сорсингу, тобто того бізнес-про-
цесу, що планується передати в 
аутсорсинг.

2. Визначення витрат, що 
супроводжують самостійне ви-
конання цього бізнес-процесу.

3. Розрахунок економії ви-
трат та інших переваг, що має 

отримати підприємство від передання бізнес-
процесу в аутсорсинг.

4. Обчислення економічної ефективності аут-
сорсингу як відношення суми економії до суми 
витрат, що супроводжують самостійне виконання 
цього бізнес-процесу (1):

 Ев = (Е/В) ·100 %,   (1)

де Ев — економічна ефективність аутсорсингу; Е — 
сума економії при передання в аутсорсинг бізнес-
процесу; В — сума витрат, що супроводжують ви-
конання бізнес-процесу за умов аутсорсингу.

5. Формулювання висновків.
Якщо отримане значення економічної ефек-

тивності становитиме більше, ніж 100 %, то засто-

Рис. 2. Рейтинг переваг аутсорсингу бізнес-процесів для компанії [2]
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сування аутсорсингу є прийнятним для підпри-
ємства-замовника, в іншому випадку доцільним є 
виконання бізнес-процесу власними силами [5].

Проведемо типовий розрахунок економічної 
ефективності залучення аутсорсингу з ведення 
бухгалтерського обліку, юридичних та кадрових 

питань на середньостатистичному українському 
підприємстві.

Як демонструє приклад на рис. 3, економічна 
ефективність використання аутсорсингу на під-
приємстві може досягати 270 %, що, безумовно, 
свідчить про його доцільність.

Рис. 3. Розрахунок економічної ефективності залучення аутсорсингу 
бізнес-процесів на підприємстві (розроблено авторами)

Висновки. Проведений аналіз свідчить, що в 
підприємницькому середовищі країни поступово 
виникає розуміння, що аутсорсинг бізнес-процесів 
є ефективним способом зниження витрат, доступу 
до новітніх технологій і можливістю сконцентру-
ватися на веденні основної діяльності. Слід за-
значити, що, незважаючи на високу ефективність 
аутсорсингу, він є достатньо ризикованим спо-
собом ведення бізнесу через те, що пов’язаний з 
радикальними змінами у системі господарювання 
підприємства. Тому подальшого вивчення потре-
бують ризики аутсорсингової діяльності, що дасть 
змогу визначити основні шляхи та методи регулю-
вання їхнього впливу на діяльність підприємства.
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РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

УДК 338.43.01 О. В. Горпинич

САМООРГАНІЗАЦІЯ ТА САМОУПРАВЛІННЯ  
В АГРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНАЛЬНИХ КЛАСТЕРАХ

Анотація. Управління агропромисловим виробництвом в нашій державі здійснюється за галузевим прин-
ципом, що базується на традиційних формах галузевої організації виробництва. Така організація й управлін-
ня аграрним сектором склалися під час функціонування планової економіки. Планова економіка має низку 
переваг і досягнень, проте, враховуючи євроінтеграційні бажання української влади, сільгоспвиробникам слід 
орієнтуватися на територіально-самоврядну (кластерну) організацію виробництва. Низька оцінка рівня 
життя сільського населення в Україні дає можливість запровадити ефективні дії як органів державної вла-
ди, так і місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності у відповідних галузях і об’єднати 
їх зусилля для поліпшення добробуту селянина через кластерну систему відносин.

Ключові слова: кластер, кластерна організація розвитку агропромислового виробництва, кластерне 
утворення.

Summary. Management of agricultural production in our country is carried out by sectorial based on traditional 
forms of industry production. This kind of organization and management of the agricultural sector have developed for 
the operation of the planned economy. Planned economy has a number of benefits and achievements, however, given in 
terms of the desire of the Ukrainian authorities, farmers should focus on territorial self-governing (cluster) Organiza-
tion. Low level of life of the rural population in Ukraine gives an opportunity to implement effective action as bodies of 
State power and local self-government, subjects of entrepreneurial activity in the relevant areas, and to combine their 
efforts to improve the welfare of the farmer through the cluster system.

Key words: cluster, cluster organization development of agro industrial production, cluster formation.

Ю. М. Губені, О. В. Крисального, Б. Є. Квасюка, 
С. А. Кравченка, М. Портера, В. П. Семиножен-
ка, Г. А. Семенова, В. В. Юрчишина та інших.

Метою статті є висвітлення механізму само-
організації у формуванні та управлінні регіональ-
ним профільним кластером м’ясопродукції.

Виклад основного матеріалу. Враховуючи сві-
товий досвід, Україні доцільно впроваджувати 
територіально-самоврядну організацію виробни-
цтва. Вона базується на розвитку горизонталь-
ної інтеграції, створенні сприятливих умов для 
функціонування всіх організаційних форм гос-
подарювання, даючи можливість досягти стій-
кого розвитку сільських територій, поклавши в 
основу принцип економічної самодостатності. А 
ефективним шляхом становлення економічної 
самодостатності регіону і є кластерна організа-
ція виробництв, у т. ч. агропромислових, а також 
територій, зокрема і сільських [1]. Необхідно за-
значити, що перші кластерні утворення зароджу-
валися самостійно, а вже потім їм надавалася дер-
жавна підтримка і вони досягали значних успіхів 
як у розвитку виробництва, так і територій вза-
галі. Це підтверджує ті теоретичні положення, що 
в суспільному житті виникають тільки ті структу-
ри та ті напрямки еволюції, котрі в ній закладені 
природою [2].

У країнах пострадянського простору великі 
надії вчені-економісти, виходячи зі світового до-

Актуальність статті. Одним із суттєвих не-
доліків галузевої організації агропромислового 
виробництва є те, що вона залишає поза увагою 
розвиток сільських територій. За такої організа-
ції аграрного сектору роль регіональних структур 
управління знижуватиметься, а найвищого рівня 
управління — загальнодержавного — зростатиме. 
Для України надзвичайно важливим є вибір по-
дальшої організації агропромислового виробни-
цтва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Най-
гострішими проблемами на селі є поглиблення 
демографічної ситуації, бідність, відсутність мо-
тивації до праці, занепад соціальної інфраструк-
тури, медичного та побутового обслуговування, 
що визначає рівень життя сільського населен-
ня. Розв’язання цієї проблеми можливе лише за 
умов урахування зональних і регіональних осо-
бливостей та рівнів розвитку в них аграрного 
сектору, про що свідчить досвід країн близького 
і дальнього зарубіжжя, які пройшли цей шлях, 
зокрема країн Європейського Союзу, США та 
ін. У них розв’язувалися ці проблеми не тільки 
збільшенням фінансування та активізацією ін-
теграційних процесів, а й новими підходами до 
принципів впровадження ефективних соціально-
економічних відносин через кластеризацію. По-
будові кластерів у агропромисловому виробництві 
присвячені наукові праці О. С. Бігми, В. М. Гейця, 
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свіду, покладають на ріст економіки, у тому числі й 
агропромислової сфери, за умови реалізації клас-
терної політики. Світовий досвід свідчить і про 
те, що в умовах глобалізації традиційний розподіл 
економіки на галузі дедалі втрачає своє значення. 
Водночас на перший план у соціально-економіч-
ному розвитку територій виходять кластери.

У світовій економіці кластери відіграють роль 
«точок росту» в соціально-економічному розвит-
ку територій. Це дає можливість їм у конкурент-
ній боротьбі завойовувати нові ринкові сегменти. 
Таким чином, кластер є однією із найбільш кон-
курентоспроможних структур на ринку.

Завдяки тому, що в основу утворення клас-
терного типу покладено міжгалузевий принцип, 
зв’язки між підприємствами, це дає можливість: 
ефективніше розвиватися виробництву; змен-
шувати ризики при сумісній діяльності, а при їх 
виникненні — розподіляти між усіма членами 
кластера; ширшого доступу до зовнішніх ринків 
збуту продукції; зменшувати трансакційні витра-
ти, проводити підготовку і перепідготовку спеціа-
лістів, проводити науково-дослідні роботи, звести 
до мінімуму внутрішньокластерну конкуренцію (а 
в ідеальному варіанті — добиватися її повної від-
сутності) тощо.

Для України щодо агропромислової сфери 
доцільно вести мову про створення, як одного із 
варіантів, обласних агропромислових кластерів, а 
в перспективі — й регіональних.

Для утворень кластерного типу характерним 
є: географічна близькість його учасників; діяль-
ність в одній чи кількох суміжних сферах і вза-
ємодоповнення при цьому один одного; висока 
конкурентоспроможність продукції, що ними ви-
пускається; високий рівень розвитку кооперації; 
ефективна конкуренція на ринку та завоювання й 
утримання споживача; незалежність суб’єктів, що 
входять до кластера. Він не виступає як юридич-
на особа, а є тільки економічним поняттям. Його 
учасники взаємодіють в основному лише на базі 
довгострокових, стійких договірних відносин. 
Світовий досвід засвідчує, що в утворення клас-
терного типу доцільно об’єднуватися всім тим, 
хто працює на створення кінцевого продукту.

Особливістю кластерної організації виробни-
цтва є те, що основна частка прибутку від реаліза-
ції продукції залишається не у виробників кінце-
вої продукції (як це було і є значною мірою нині в 
усіх інших виробничих структурах), а й відповідно 
до кластерного механізму взаємовідносин кожен 
із учасників одержує прибуток, що еквівалентний 
його витратам. Особливістю кластерів є й те, що 
механізм їхнього формування і функціонування 
дає можливість мати синергетичний та мульти-
плікаційний ефекти. Це досягається за рахунок 
об’єднання (чи спільного використання) ресур-
сів (матеріальних, фінансових, інноваційних, ін-

формаційних, трудових тощо), зменшення тран-
сакційних витрат, сумісного виходу на ринки з 
виробленою продукцією, врегулювання (збалан-
сованості) інтересів учасників такого утворення, 
формування ефективної системи самоорганізації 
та самоуправління.

У створенні та подальшому розвитку агро-
промислових кластерів суттєва роль належить 
державним управлінським структурам регіону. 
Ці органи влади повинні не підтримувати окремі 
підприємства, а допомагати у становленні парт-
нерських відносин між учасниками кластера, між 
радою кластера і обласними управлінськими та 
іншими структурами, у формуванні нових струк-
тур, що необхідні для ефективного функціону-
вання цієї структури, у залученні підприємств до 
участі у роботі агропромислових кластерів, у сти-
мулюванні модернізації виробництва.

Як свідчить світовий досвід, кластерний ва-
ріант організації та управління процесом розвит-
ку соціально-економічних відносин на селі дає 
можливість піднести рівень життя населення на 
сільських територіях. Основою розв’язання цього 
завдання повинно стати соціальне партнерство 
всіх діючих у сільській місцевості структур (як у 
соціальній так і в матеріальних сферах).

Соціальне партнерство фірм, підприємств, 
установ, організацій у регіональних кластерних 
утвореннях (через кластерний принцип відно-
син) за умов активної координаційної діяльності 
державних управлінських структур дає змогу на 
засадах добровільності, взаємовизнання прав і 
обов’язків кожної зі сторін обґрунтовано й ефек-
тивно діяти щодо раціонального соціально-еко-
номічного розвитку сільської місцевості, а разом 
із цим і підвищення рівня життя сільського насе-
лення [3].

Світовий досвід дає підстави зробити висно-
вок про те, що застосування кластерних структур 
в агропромисловому виробництві України дасть 
можливість перейти в аграрному секторі до стій-
кого економічного розвитку виробництва. А роз-
виток останнього тісно пов’язаний із розвитком 
сільських територій. Як відомо, основою обла-
штування сільських територій є функціонування 
агропромислового виробництва, що базується на 
раціонально-ефективному підприємництві.

Одним із результативних показників стій-
кого розвитку як виробництва, так і територій є 
доходність сільськогосподарських підприємств. 
ООН запропонувала цю концепцію як базову для 
характеристики процесу відтворення та функці-
онування різних соціально-економічних систем. 
Основою ж стійкого розвитку аграрної сфери є 
сільське господарство як головне виробництво.

Нині аграрна галузь нашої країни має нестій-
кий характер розвитку. Причинами, що призвели 
до такого стану, можна назвати погіршення зе-
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мельних ресурсів, трудового потенціалу, матеріаль-
но-технічної бази, а також відсутність ефективних 
реформ в організації та управлінні аграрною сфе-
рою. Тому без активного державного втручання 
в цю галузь діяльності неможливе забезпечення 
стійкого розвитку сільських територій.

Отже, одним із основних чинників забез-
печення стійкого розвитку сільських територій є 
кластеризація агропромислового виробництва (а 
вона значною мірою дасть можливість поліпшити 
демографічну ситуацію на селі, ефективніше впро-
ваджувати інновації, зберігати природне середови-
ще, забезпечувати належ-
ний рівень життя селян). 
Головним принципом 
державної політики щодо 
сільських територій має 
бути комплексність.

Як приклад, розгля-
немо формування регі-
онального профільного 
кластера м’ясопродукції. 
Для ефективного функ-
ціонування багатовек-
торного кластерного 
утворення доцільно в 
його складі створювати 
технологічні підкласте-
ри. До останніх входять 
учасники профільного 
кластера із закінченим 
циклом робіт чи опера-
цій (однотипними, за-
мкнутими їх сукупностя-
ми). Профільний кластер 
м’ясопродукції склада-
ється із трьох технологіч-
них підкластерів (рис. 1). 
Перший з них включає 
три види робіт: вирощу-
вання тварин на м’ясо 
та сало; відтворення 
м’ясного стада; виробни-
цтво органічних добрив. 
Наступний технологіч-
ний підкластер включає 
шість видів робіт: забій 
тварин, переробка м’яса 
та сала (виробництво 
м’ясопродукції), — м’яса 
і сала для реалізації; ков-
бас, м’ясних консервів, 
копченостей тощо); збе-
рігання м’яса та сала і 
м’ясопродукції; вичинка 
шкур; виробництво кіст-
кового борошна; вироб-
ництво біодизеля.

І останній технологічний підкластер харчо-
вого виробництва, де одним із основних компо-
нентів є м’ясо, сало чи м’ясопродукти: консерви 
з додаванням м’яса, їжа швидкого приготування, 
страви з додаванням м’яса.

Розглянемо детальніше регіональний про-
фільний кластер м’ясопродукції (рис. 2).

Технологічний підкластер з вирощування тва-
рин на м’ясо та сало, відтворення мясного стада й 
виробництва органічних добрив включає постачаль-
ників ресурсів, що необхідні для виробничого про-
цесу: кормів (грубих і соковитих), комбікорму, мі-

Рис. 1. Узагальнена схема управління кластера м’ясопродукції та система 
його самоорганізації
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неральних добавок, племінної худоби (поряд із тим, 
що в тваринництві ведеться селекційно-племінна 
робота), технологій виробництва м’яса та сала, ін-
женерно-технічного й енергетичного забезпечення 
м’ясовиробництва. Наступний технологічний під-
кластер складається з підприємств, що займаються 
забоєм тварин, переробкою м’яса та сала, їх збері-
ганням і реалізацією, вичинкою шкур, виробни-
цтвом кісткового борошна та біодизеля. До цього 
підкластера входять також і підприємства-виробни-

ки відповідних машини і обладнання. Третій техно-
логічний підкластер — харчовий — включає підпри-
ємства, що займаються виробництвом продуктів 
харчування. До складу кластера м’ясопродукції вхо-
дять і організації з реклами товару, виробництва та-
ри-упаковки, транспорт, сховища, склади, збутова 
мережа, наукові установи та навчальні заклади.

Таким чином, до сформованого профільно-
го кластера м’ясопродукції увійшли всі учасники 
процесу м’ясовиробництва — від постачальників 

Рис. 2. Профільний кластер м’ясопродукції Запорізького регіону та система його 
самоорганізації: а-д)  — складові, загальні для підкластерів; * — учасники кластера, 

яких бажано включити до його складу; 1, 2, 3 — технологічні підкластери
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ресурсів для вирощування тварин і закінчуючи 
харчовим виробництвом.

Однією з найважливіших особливостей клас-
терних утворень є те, що в них створюється досить 
ефективна система самоорганізації та самоуправ-
ління. У кластерах, що сформувалися на добро-
вільних і взаємовигідних засадах, об’єднувальним 
началом є рада. Вона співпрацює з державними 
управлінськими й іншими структурами як регіо-
ну, так і за його межами. До її складу входять ке-
рівники фірм, організацій, підприємств, а також 
представники регіональних управлінських струк-
тур. Рада кластера має тільки координаційні, ана-
літичні та подібні їм функції [4].

Управління діяльністю запропонованих нами 
профільних агропромислових кластерів регіону 
(зернового, олійного, цукрового, овочевого, пло-
дово-ягідного, молочного, м’ясного, рибного, 
птахівництва та бджільництва) здійснює коорди-
наційна рада на чолі з головою — найвпливові-
шим керівником одного із профільних кластерів 
або одного із учасників того чи іншого кластерно-
го утворення. Допомагають йому в цій діяльності 
заступники — керівники кластерів за напрямками 
господарювання: зернового, цукрового, молочно-
го і т. д. Ця координаційна рада вирішує питан-
ня, що є характерними для профільних кластерів 
регіону — актуальними для всієї аграрної сфери 
області, наприклад, яку, скільки, коли та де заку-
повувати сільгосптехніку, пально-мастильні мате-
ріали, а також щодо надання допомоги в соціаль-
но-культурній, духовній та рекреаційній сферах 
сільських територій регіону.

Розглянемо управління базовою структурою 
профільного агропромислового кластера — тех-
нологічним підкластером. Управління цим утво-
ренням здійснюється через координаційну раду 
на чолі із головою (керівником організації-учас-
ника кластера) та його заступниками (головними 
профільними спеціалістами учасників кластера). 
Основною діяльністю технологічного підкластера 
на чолі із координаційною радою та виконавчою 
адміністрацією є активна розробка закінченого 
циклу робіт, технологій щодо ефективного вироб-
ництва тієї чи іншої продукції. Поточну роботу 
технологічного підкластера веде виконавча адмі-
ністрація. Координаційна рада та виконавча адмі-
ністрація технологічного підкластера базується в 
тих структурах, що й аналогічні управлінські ор-
гани цього профільного кластера.

Проведені дослідження дають змогу зробити 
такі висновки та пропозиції:

 — розвиток кластерних структур у регіонах 
забезпечується за рахунок суспільної злагоди і до-
віри населення, впровадження однієї із важливих 
ознак самоорганізації — широких кооперативних 
джерел, а це дасть поштовх у створенні нових ро-
бочих місць, підвищенні продуктивності праці, 
запровадженні ефективних стимулів праці, що 

сприятиме поліпшенню соціального стану в регі-
оні й підвищенню його рівня;

 — складним питанням при створенні кластерів 
є запровадження самоорганізації: встановлення вза-
ємної довіри між членами кластера, взаємовідносин 
із питань взаємопідтримки та координації дій;

 — вагомою є роль законодавчих органів дер-
жави. Вони повинні створити законодавче поле для 
переходу до кластерної моделі організації та управ-
ління всіма сферами життєдіяльності регіональних 
територіальних громад, взаємовідносин між орга-
нами управління державних і кластерних утворень;

 — у профільних агропромислових кластерах 
регіону з метою ефективного самоуправління до-
цільно сформувати триступеневу структуру самоор-
ганізації учасників кластерного утворення. Вищий 
рівень включає координаційну раду профільних 
агропромислових кластерів регіону та її виконавчу 
адміністрацію. Другий рівень — це координацій-
на рада профільного агропромислового кластера 
та його виконавча адміністрація. І останній, най-
нижчий, третій рівень — це координаційна рада 
учасників технологічного підкластера та виконавча 
адміністрація. Виконавчі адміністрації працюють 
постійно на платній основі, а координаційні ради — 
періодично, на громадських засадах.
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СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗРОБКИ СИСТЕМНИХ ІНДИКАТОРІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація. У статті проаналізовано світовий досвід розробки системних індикаторів сталого розвит-
ку. Визначено напрямки щодо їх удосконалення на всіх рівнях управління (глобальному, національному, регіо-
нальному).

Ключові слова: індикатор, критерій, консенсус, легітимність, моніторинг, оцінка, показник, потенці-
ал, релевантність, сталість.

Summary. The article analyzes the international experience in development of system of indicators of sustainable 
development. The directions for their improvement at all levels of government (global, national, regional).

Key words: indicator, criterion, consensus, legitimacy, monitoring, evaluation index, potential, relevance, sus-
tainability.

Постановка проблеми. Однією із головних 
проблем світової економіки на сучасному етапі 
глобалізації є проблема формування ефективної 
економічної політики ресурсозбереження задля 
досягнення цілей сталого розвитку. Контроль, 
моніторинг та управління щодо досягнення цілей 
стійкого розвитку, оцінка ефективності викорис-
таних засобів та інструментів вимагають розробки 
відповідних критеріїв і показників-індикаторів 
сталого розвитку. Комплекс таких індикаторів ві-
діграє ключову роль в діагностиці стану складної 
системи «природа — економіка — людина» і від-
криває можливості корекції цього стану на основі 
розробки відповідних регіональних, національ-
них, світових програм.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемам сталого розвитку та індикаторам його 
комплексного вимірювання присвячені наукові 
праці багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених: 
З. В. Герасимчук, Б. М. Данилішина, К. С. Лосє-
ва, І. І. Лукінова, Л. Г. Мельника, О. О. Осаулен-
ка, Ю. В. Орловської, А. Д. Урсула та інших. Ця 
проблема розглядається на різних міжнародних 
конференціях і семінарах. Науковцями вже за-
пропоновані проекти індикаторів для систем різ-
них масштабів: глобального, регіонального, на-
ціонального, локального, галузевого, навіть для 
окремих населених пунктів і підприємств. Проте 
питання розробки індикаторів сталого розвитку 
ще має безліч проблем та протиріч. На жаль, поки 
що всі ці розробки носять попередній характер. 
Характерні два напрямки проведених досліджень 
з формування індикаторів сталого розвитку: з од-
ного боку, пропонуються безліч нових спеціаль-
них індикаторів; з іншого — робляться спроби 
пошуку інтегральних індикаторів і навіть єдиного 
індикатора.

Мета статті — аналіз світового досвіду роз-
робки системних індикаторів сталого розвитку та 
визначення напрямків щодо їх удосконалення на 
всіх рівнях управління (глобальному, національ-
ному, регіональному).

Виклад основного матеріалу. Україна має зна-
чний геополітичний потенціал: сприятливі клі-
матичні, зокрема агрокліматичні, умови, вигідне 
географічне положення, достатні природні ресур-
си, високий рівень освіти і кваліфікації громадян, 
вагому культурно-історичну спадщину.

Сталим є розвиток, який задовольняє по-
треби суспільства, не ставлячи під загрозу спро-
можність майбутніх поколінь задовольняти свої 
потреби.

Сталий розвиток — це система взаємоузго-
джених управлінських, економічних, соціальних, 
природоохоронних заходів, спрямованих на фор-
мування системи суспільних відносин на засадах 
довіри, партнерства, солідарності, консенсусу, 
етичних цінностей, безпечного навколишнього 
середовища, національних джерел духовності. В 
основі сталого розвитку лежать невід’ємні права 
людини на життя та повноцінний розвиток.

Пріоритетним напрямом сталого розвитку 
є оптимізація життєдіяльності людства в умовах 
безпечного природного середовища і гармоній-
них відносин як усередині суспільства, так і між 
окремими спільнотами [1].

На міжнародному рівні зараз розроблено 
проект зі 134 індикаторів сталого розвитку. Ця 
безліч розділена на такі основні групи: індикатори 
соціальних аспектів сталого розвитку, індикатори 
економічних аспектів сталого розвитку, індикато-
ри екологічних аспектів сталого розвитку (вклю-
чаючи характеристики води, землі, атмосфери, 
інших природних ресурсів і відходів) та індикато-
ри інституціональних аспектів сталого розвитку 
(програмування й планування політики, наукові 
розробки, міжнародні правові інструменти, ін-
формаційне забезпечення, посилення ролі осно-
вних груп населення). Запропоновані в проекті 
індикатори вимагають спеціальних перетворень, 
пристосування до конкретних умов, а в деяких 
випадках — розширення для окремих країн.

Країни Організації економічного співробіт-
ництва й розвитку (ОЕСР) розвивають програ-
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му індикаторів сталого розвитку, починаючи з 
1990 р., на основі таких вимог:

1) політичної релевантності, аналітичного 
глузду та вимірювання;

2) можливості розрахунку цих індикаторів у 
більшості країн;

3) регулярного використання їх в аналітичних 
оглядах, наукових доповідях і офіційних звітах.

Індикатори використовуються для трьох 
головних цілей: відстеження прогресу в еко-
номічних, соціальних, екологічних складових; 
максимальної інтеграції екологічних інтересів у 
секторальній політиці; втілення екологічних ін-
тересів в економічну політику.

На нашу думку, починати формування індика-
торів сталого розвитку треба з визначення віднос-
но точних вимог до них. До так вимог належать [2]:

1) індикатори сталого розвитку потрібні для 
того, аби сприяти розробці політики і відповідних 
рішень на всіх рівнях: село, містечко, місто, регі-
он, країна, континент, світ;

2) ці індикатори мають реагувати на всі важ-
ливі занепокоєння, що виникають у процесі ста-
лого розвитку. Потрібні спеціальні індикатори, 
які враховують системи, що взаємодіють та їх нав-
колишнє середовище;

3) кількість індикаторів повинна бути мак-
симально малою, але при цьому вони мають бути 
достатньо ефективними і надійними;

4) індикатори мають бути ясними, точними, 
зрозумілими і практичними. Вони повинні вра-
ховувати інтереси всіх учасників процесу сталого 
розвитку;

5) індикатори мають допомагати оцінюва-
ти життєдіяльність, усталеність поточних подій, 
пов’язаних зі сталим розвитком. Проблема поля-
гає в тому, що індикатори пов’язані із ситуацією, 
яка постійно змінюється, рухається. Це динаміч-
ний процес.

Також індикатори мають працювати на дуже 
різній матерії-основі. Одні вимірюються вартісно, 
інші — кількісно. Відповідно, виникають суттєві 
труднощі. Йдеться про те, щоб індикаторів було 
якомога менше, щоб вони були комплексними і 
водночас охоплювали багато аспектів.

У пошуках індикаторів необхідно враховувати 
те, що кількість їх не може бути невиправдано ве-
ликою. Саме тут може допомогти агрегація інди-
каторів, тобто поєднання більш-менш близьких, 
однакових за своїм характером і спрямованістю. 
Проте виваженої агрегації можна досягти за до-
помогою науково вивірених вагомих факторів, 
які мають бути міжнародно визнаними і віднос-
но об’єктивними. Процес агрегації повинен бути 
повністю відкритим і транспарентним. Це суттєво 
насамперед для тих, хто приймає рішення [3].

Індикатори мають бути достатньо стандарти-
зованими. Цьому, зокрема, сприятиме виокрем-

лення напрямків, які можна розподілити за таки-
ми групами:

 — соціальна група — інтегрує проблеми рів-
ності, справедливості, охорони здоров’я, освіти, 
житла, безпеки, народонаселення;

 — група навколишнього середовища — 
об’єднує проблематику захисту повітря, землі, 
морів, океанів, води, біорізноманітності;

 — економічна група — охоплює проблемати-
ку економічну, фінансову, споживання, виробни-
цтва, розвитку, менеджменту;

 — інституційна група — інтегрує інституційні 
рамки та інституційні можливості.

Визнаючи багатоформатність сталого розвит-
ку, не можна не враховувати появу великої кіль-
кості індикаторів. Це, звичайно, створює суттєві 
проблеми. Міжнародний інститут сталого розвит-
ку (Канада) відзначає основну дилему, згідно з 
якою, з одного боку, необхідний всебічний під-
хід, а з другого — простота і ясність системи ви-
мірювання. Інститут вказує на існування кількох 
сотень індикаторів. Визнаючи їх корисність для 
політиків, науковців, інституцій, він водночас ви-
знає складність, непрактичність оперування над-
мірною кількістю індикаторів.

Таким чином, внаслідок збільшення кількос-
ті проектів з індикаторами виникає два виклики 
протилежної дії:

1) збільшується комплексність, складність, 
широкомасштабність, а отже, постає питання, як 
управляти масивом даних, потрібних для моніто-
рингу;

2) вимога простоти, ясності, практичності й 
ефективності.

Один із виходів із цієї ситуації — перетво-
рювати (поєднувати) індикатори на індекси. Це 
може сприяти одержанню ясної і зрозумілої кар-
тини сталого розвитку, розкрити взаємовідносини 
між екосистемами і основними компонентами, а 
також допомогти одержанню й аналізу критичних 
сил і слабкостей. Прикладом частки агреговано-
го показника може виступати індекс людського 
розвитку, який включає тривалість життя, грамот-
ність дорослого населення та реальний валовий 
внутрішній продукт на душу населення.

Наступним важливим недоліком всіх проек-
тів розробки індикаторів сталого розвитку є від-
сутність пріоритетів. Усі індикатори виступають 
як рівноправні, тобто мають однакову вагу. Тим 
часом аналіз комплексів індикаторів показує, 
що при їхньому створенні певній групі індика-
торів так чи інакше надається більша вага, ніж 
іншим групам. Аналіз індикаторів сталого роз-
витку, розроблених Комісією зі сталого розвитку 
ООН, показує, що 54 з них відносяться до групи 
індикаторів навколишнього середовища; крім 
того, у групах індикаторів економічних, соціаль-
них та інституційних є ще 23 індикатори, прямо 
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пов’язаних з навколишнім середовищем. Таким 
чином, усього в цьому проекті 77 індикаторів мо-
жуть бути віднесені до екологічних, що становить 
більше 57 %. Усе це свідчить про те, що провід-
ними, або пріоритетними, в індикаторах сталого 
розвитку є екологічні індикатори [4].

Розглянуті в цій доповіді численні варіанти та 
підходи до створення систем індикаторів стало-
го розвитку незмінно виокремлюють екологічну 
групу індикаторів, а в інших групах (соціальних, 
економічних, інституціональних) простежується 
прагнення виявити їхній зв’язок з навколишнім 
середовищем.

Сталий економічний розвиток — процес 
структурної перебудови економіки відповідно до 
потреб збалансованого розвитку виробництва, со-
ціальної сфери, населення і навколишнього при-
родного середовища, технологічного і соціального 
прогресу. Суть структурної перебудови економіки 
для цілей сталого розвитку полягає в глобальній 
переорієнтації матеріальних, трудових, фінансо-
вих ресурсів на користь енергоефективних, ре-
сурсозберігаючих, високотехнологічних, науко-
містких та екологічно безпечних галузей. Сталий 
економічний розвиток забезпечується за рахунок 
сталого економічного зростання.

Висновки. По-перше, зазначимо, що серед 
існуючих систем індикаторів сталого розвитку 
практично немає таких, які б задовольняли вимозі 
повноти інформації. Так, у проекті списку індика-
торів, підготовленому Комісією ООН по сталому 
розвитку, дуже багато індикаторів не визначають-
ся в більшості держав, дані щодо них часто непо-
вні, визначені за нерепрезентативні відрізки часу, 
нерідко недостовірні. У першу чергу це стосуєть-

ся екологічних індикаторів, серед яких є такі, які 
поки взагалі не визначаються й вимагають спеці-
альних наукових і методичних розробок. Найбіль-
шу кількість індикаторів, особливо економічних 
і соціальних, вимірюють і визначають розвинені 
країни. Помітно гірше справа у країнах з перехід-
ною економікою та в країнах, що розвиваються.

По-друге, у майбутньому індикатори сталого 
розвитку для глобальних цілей мають бути пого-
джені на міжнародному рівні і опиратися на між-
народні стандарти. Для рішення національних 
та регіональних завдань сталого розвитку мож-
ливі розробки власних систем індикаторів, але 
обов’язково узгоджених із національними стан-
дартами і нормами.

У цілому, погоджуючись із цією точкою зору, 
підкреслимо, що найважливішою властивістю 
індикаторів сталого розвитку має бути їх наукова 
обґрунтованість.
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УДК 330.322.3 Є. Л. Рюміна

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ТУРИСТИЧНІЙ 
СФЕРІ ПРИМОРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація. У статті розглянуто проблемні аспекти інноваційно-інвестиційної діяльності в туристич-
ній сфері приморських територій, а саме м. Бердянська, запропоновано заходи впровадження інвестиційної 
політики в туристичну діяльність і створення сприятливих умов для залучення в економіку міста вітчизня-
них та іноземних інвестицій, їх ефективного використання, сприяння упровадженню інвестиційних та ін-
новаційних проектів, здатних забезпечити зростання обсягів виробництва туристичних послуг і підвищення 
конкурентоспроможності туристичних продуктів.

Ключові слова: інноваційно-інвестиційна діяльність, туристична сфера, приморські території, іннова-
ційні форми розвитку туризму.

Summary. This article considered problematic aspects of innovation and investment in the tourism sector of 
coastal areas, namely Berdyansk, the proposed measures implementing the investment policy of the tourist activity 
and create favorable conditions for attraction of the city economy domestic and foreign investments, their efficient use, 
promote introduction of investment and innovation that can provide production growth of tourism services and improve 
the competitiveness of tourism products.

Key words: innovation and investment, tourism sector, coastal areas, innovative forms of tourism development.

За таких умов інвестиційна діяльність при-
морських територій має бути спрямована на за-
безпечення:

 — соціально-економічного розвитку при-
морських територій на базі раціонального ви-
користання їх рекреаційно-туристичного потен-
ціалу, відтворення місцевих ресурсів та охорони 
навколишнього середовища;

 — підвищення технологічного та інформа-
ційного рівня всіх сфер рекреаційно-туристичної 
діяльності для досягнення конкурентоспромож-
ності продукту та послуг туристичних підприєм-
ницьких структур;

 — комплексного розв’язання міжгалузевих 
науково-технічних та організаційно-управлін-
ських проблем з метою активізації розвитку ту-
ризму;

 — стратегічного розвитку туризму, сприяння 
створенню інноваційних форм його організації та 
управління.

Складовими інноваційно-інвестиційної по-
літики розвитку туризму є: стратегія регіонально-
го розвитку туризму; інвестиційні програми; захо-
ди щодо створення сприятливого інвестиційного 
клімату; заходи із залучення інвесторів [1, с. 43].

Різноманітність рекреаційно-туристичних 
територій зумовлює багаторівневу схему форму-
вання стратегії регіонального розвитку туризму 
[2, с. 100]. Це дає змогу диференційовано розро-
бляти практичні заходи з розвитку туризму.

Приморські території м. Бердянська є досить 
привабливими для інвестування в туристичну 
галузь завдяки розвинутій інфраструктурі сана-
торно-курортних закладів, розгалуженій інфра-
структурі житлово-комунального господарства, 

Постановка проблеми. Економічний розвиток 
будь-якої сфери господарства в наш час достатньо 
залежить від інвестиційної та інноваційної полі-
тики підприємств. Вирішення актуальних про-
блем розвитку туристичної сфери потребує ак-
тивної інвестиційної та інноваційної діяльності, 
посилення інноваційного спрямування економі-
ки приморських територій. У наукових працях не-
достатньо розкриті питання щодо впровадження 
та розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності 
приморських територій, саме тому ця тема є акту-
альною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій: Пи-
тання розробки інноваційно-інвестиційної полі-
тики держави розглянуті в працях вітчизняних до-
слідників: Д. Стеченка, В. Симоненко, П. Гудзь, 
О. Амоша, В. Бодрова, О. Гаврилюка, В. Гейця, 
Б. Губського, М. Герасимчука, Б. Данилишина, 
В. Коломійцева, А. Поручника, І. Розпутенка, 
А. Сухорукова, О. Шатило, а також зарубіжних: 
Д. Дейкера, Б. Лессера, К. Мейєра, А. Хеваса, 
М. Отта та ін.

Мета статті — розглянути проблемні аспекти 
розвитку інноваційно-інвестиційної діяльнос-
ті в туристичній сфері приморських територій, а 
саме м. Бердянська, запропонувати заходи впро-
вадження інвестиційної політики в туристичну 
діяльність.

Виклад основного матеріалу. Інноваційно-ін-
вестиційна діяльність в туристичній сфері перед-
бачає визначення державних і регіональних пріо-
ритетів, а також нову організаційну та структурну 
переорієнтацію системи наукових досліджень і 
програмно-проектних розробок, створення інно-
ваційних структур.

© Є. Л. Рюміна, 2015
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наявності таких природних ресурсів, як море, ці-
люще повітря, лікувальні грязі тощо.

У 2012 році обсяг капітальних інвестицій склав 
350,4 млн. грн. (187,3 % до попереднього року), 
у тому числі інвестиції у матеріальні активи — 
348,1 млн. грн. (99,4 % до загального обсягу) [3].

У 2014 році підготовлено та направлено до 
облдержадміністрації документацію щодо інвес-
тиційних проектів для участі у конкурсному від-
борі інвестиційних програм (проектів), які плану-
ється реалізовувати за рахунок коштів державного 
фонду регіонального розвитку у 2015 році.

У перспективі планується розширити мере-
жу оздоровчих та готельних закладів, створити 
туристичні центри, розробити нові туристичні 
маршрути, але слід зазначити, що у формуванні та 
реалізації інвестиційної політики м. Бердянська 
мають місце проблемні питання, а саме:

— недосконалість нормативно-правової бази 
щодо стимулювання зацікавленості іноземних ін-
весторів;

— відсутність надійної прозорої системи га-
рантій і страхування інвестицій та захисту прав 
інвесторів, розвинутої інфраструктури інновацій-
но-інвестиційної діяльності (курортні парки, ку-
рортополіси і т. д.);

— високі відсоткові ставки кредитування ін-
вестиційних проектів комерційними банками;

— відсутність розвинутої інноваційної інфра-
структури;

— недостатній рівень кооперації між підпри-
ємствами і науковими організаціями, комерціалі-
зації науково-технічних розробок та передання їх 
до сфери виробництва;

— реалізація наявного освітнього та наукового 
потенціалу, насамперед вищих навчальних закладів.

Тому до основних завдань та заходів впрова-
дження інноваційно-інвестиційної політики ту-
ристичної діяльності можна віднести:

— створення сприятливих умов для залучен-
ня в економіку міста вітчизняних та іноземних ін-
вестицій, їх ефективне використання;

— сприяння упровадженню інвестиційних та 
інноваційних проектів, здатних забезпечити зрос-
тання обсягів виробництва туристичних послуг, 
підвищення конкурентоспроможні туристичних 
продуктів;

— спрямування бюджетних коштів на пускові 
об’єкти та на об’єкти, будівництво яких розпочато 
у минулих роках, з високим ступенем будівельної 
готовності, з підготовленою проектно-кошторис-
ною документацією, забезпечення на постійній 
основі контролю за ходом будівництва на них та 
використанням бюджетних коштів;

— залучення грантових коштів на розвиток 
інвестиційної та інноваційної діяльності у сфері 
туризму;

— постійне оновлення баз даних інвестицій-
них та інноваційних проектів, вільних земельних 
ділянок та об’єктів туристичного призначення, 
що можуть бути запропоновані потенційним ін-
весторам, презентаційних матеріалів щодо інвес-
тиційного потенціалу міста та ін.

Важливим є проведення модернізації і рекон-
струкції туристичних закладів, підняття їх рівня 
до міжнародних стандартів. При цьому належне 
місце має бути відведене організації інноваційних 
форм розвитку туризму.

До таких форм потрібно віднести спеціаль-
ні рекреаційно-туристичні зони, курортополіси, 
туристичні центри, природно-рекреаційні комп-
лекси, кластери та лінійні корпоративні утворен-
ня в мережі готельного господарства.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Таким чином, для підвищення еконо-
мічної стабільності перспективним напрямком 
інвестиційної політики приморських територій 
м. Бердянська має бути створення сприятливих 
умов для залучення інвестицій та збільшення їх 
обсягів, подальше поліпшення інвестиційного 
клімату, допомога в реалізації економічно-зна-
чущих інвестиційних проектів із залученням усіх 
джерел фінансових ресурсів.
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ  
НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ

Анотація. Статтю присвячено визначенню ступеня впливу освітньої компоненти людського капіталу 
на економічний розвиток країни. Проаналізовано динаміку кількісних показників, які відображають стан 
та проблеми формування людського капіталу в системі освіти. Встановлено пріоритетність інвестування 
освіти серед видатків державного бюджету на формування людського капіталу в Україні. З використанням 
економіко-математичних методів оцінено вплив освітньої складової людського капіталу на показник ВВП 
на душу населення, позитивна динаміка якого виступає індикатором економічного розвитку держави.

Ключові слова: людський капітал, освіта, інвестиції в людський капітал, інвестиції в освіту, ВВП на 
душу населення, економічний розвиток.

Summary. Article is devoted to definition of extent of influence educational components of the human capital on 
economic development of the country. Dynamics of quantitative indices which display a problems of human capital 
formation in an education system is analysed. Priority of education investment among expenses of the State budget on 
formation of the human capital in Ukraine is established. By means of economic-mathematical methods influence of an 
educational component of the human capital on GDP indicator per capita which positive dynamics acts as the indicator 
of economic development of the state is estimated.

Key words: human capital, education, investments into the human capital, investments into education, GDP per 
capita, economic development.

відних вітчизняних науковців. Однак нагальна для 
країни необхідність оптимізації та скорочення ви-
трат державного бюджету обумовлює необхідність 
додаткового обґрунтування ступеня впливу інвес-
тування в освіту на макроекономічні показники.

Метою статті є вивчення динаміки показни-
ків, що відображають стан освітньої компоненти 
людського капіталу в Україні, та економіко-мате-
матичне обґрунтування її впливу на економічний 
розвиток країни.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
формування й розвиток людського капіталу в 
країні впливає рівень залучення населення у сфе-
ру освіти, що оцінюється динамікою кількості 
людей, які навчалися у загальноосвітніх та у ви-
щих навчальних закладах (ВНЗ). За результатами 
проведеного аналізу визначено позитивні та не-
гативні тенденції формування людського капіталу 
в Україні. Так, у перші роки незалежності країни 
(1991–1995 рр.) встановлено кількісне зростан-
ня загальноосвітніх закладів — на 400 одиниць, 
чисельності викладацького складу — на 61 тис. 
осіб  —при незначному зменшенні учнів у 1995 р. 
Після 1995 р. починає розвиватися демографічна 
криза, яка негативно вплинула на динаміку дослі-
джуваних показників, особливо після 2000 р. від-
коли кількість шкіл та чисельність викладацького 
складу постійно скорочувалися. З 2000 по 2014 рр. 
кількість шкіл скоротилась на 4,6 тис. (з 22,2 тис. 
до 17,6 тис.), а вчителів — на 113 тис. (з 567 тис. до 
454 тис.).

Постановка проблеми. У сучасних умовах ста-
більність розвитку національної економіки зале-
жить від рівня людського капіталу. Сьогодні саме 
людина з відповідною освітою, кваліфікаційним 
рівнем, навичками та досвідом забезпечує необ-
хідні інноваційні перетворення в країні. Основою 
сталого економічного розвитку України стають 
інвестиції в освіту, науку, охорону здоров’я, тобто 
у ті пріоритетні сфери життєдіяльності, де форму-
ється людський капітал.

Проведені нами дослідження щодо з’ясування 
соціально-економічної сутності категорії люд-
ського капіталу та процесів його відтворення 
суттєво поглибили розуміння його значення для 
розвитку країни та людини, дозволили виявити 
особливості формування та вимірювання. Вста-
новлено, що вкрай важливо категорію людського 
капіталу розглядати як складову національного і 
світового багатства. За визначенням Програми 
розвитку Організації Об’єднаних Націй, істин-
ним багатством народу є люди, а основною метою 
розвитку людини є створення умов, сприятливих 
для довгого, здорового і творчого життя [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирі-
шенню важливого наукового завдання щодо об-
ґрунтування сучасної ролі освіти у формуванні 
людського капіталу економіки знань, визначення 
джерел та обсягів інвестування в освіту, розрахунку 
ефективності зазначених витрат присвячено дослі-
дження В. П. Антонюк, О. А. Грішнової, О. В. За-
харової, О. М. Чечель, Н. В. Ушенко та інших про-
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Чисельність учнів, починаючи з 1995 р. (7 млн. 
143 тис.), скорочувалась з року в рік, досягши по-
казника 3 млн. 757 тис. у 2014 році, зменшилась за 
досліджуваний період на 3 млн. 386 тис. школярів, 
або на 47,4 % відносно до показника 1995 р. Чисель-
ність випускників шкіл також зазнала скорочення, 
особливо у загальноосвітніх закладах І–II ступе-
ню: максимум — у 2001 р. (738 тис.), мінімум — у 
2010 р. (317 тис.). Випускників загальноосвітніх 
закладів III–ІV ступеню також чуттєво поменша-
ло, найбільша їх чисельність була зафіксована у 
2003 р. — 526 тис., а найменша у 2011 р. — 212 тис. 
Найгірша динаміка також належить цьому року, за 
який чисельність випускників зменшилась на 149 
тис., а станом на 2012 р. їх чисельність зменшилась 
порівняно з 2003 р. на 279 тис., або на 53 % [2].

Динаміка показників чисельності загаль-
ноосвітніх навчальних закладів II–III ступеня, 
школярів, випускників та викладацького складу 

свідчить про присутність негативних рецесивних 
процесів, найголовніший з яких — скорочення 
чисельності дітей шкільного віку в 2014 р. порів-
няно з 1995 р. більш ніж на 40 %. Такий прояв є 
свідченням серйозних демографічних проблем, 
що мають місце в останнє двадцятиріччя. При 
цьому зазначимо, що якість середньої освіти, осо-
бливо в сільській місцевості, значною мірою за-
лежатиме від збереження існуючих шкіл та викла-
дацького складу, які зазнали суттєвих скорочень 
за останні роки.

Отже, якщо кількість учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів протягом досліджуваного 
періоду постійно зменшувалась (рис. 1), кількість 
студентів ВНЗ III–IV рівнів акредитації зростала 
до 2008 р., а потім почала зменшуватись. Кількість 
студентів ВНЗ I–IІ рівнів акредитації за останні 25 
років скоротилась втричі. Таким чином, за остан-
ні десять років спостерігається загальна тенденція 

Рис. 1. Динаміка кількості осіб, які навчалися у загальноосвітніх навчальних закладах  
та у ВНЗ  за 2005–2014 рр. в Україні (складено автором за даними [2])

суттєвого зниження кількості осіб, які навчають-
ся. На майбутнє це створює відповідні перешкоди 
щодо поповнення національної економіки осві-
ченою робочою силою.

Ми поділяємо думку більшості науковців, що 
економічний та соціальний ефект відтворення 
людського капіталу забезпечується за рахунок фі-
нансування його складових — ці процеси прийня-
то називати інвестуванням у людський капітал [3, 
с. 71]. Слід відмітити, що в економічно розвинутих 
країнах світу держава бере на себе все більшу част-
ку витрат на людський розвиток. Вкладення в люд-
ський капітал — те, що необхідно для розкриття 
його потенціалу і як генератора багатства для осо-
би, і як рушія економічного зростання та зміцнен-
ня конкурентоспроможності країни [4, с. 75].

Людський капітал формується, насамперед, 
за рахунок вкладених інвестицій в людину. До 
таких активів людського капіталу відносять ви-
трати на освіту, охорону здоров’я і науку. Для фак-
торного аналізу формування людського капіталу 
науковці та практики використовують витратний 
метод. За таким методичним підходом людський 
капітал на рівні держави оцінюється на осно-
ві врахування витрат на освіту, медичні послуги, 
культурні та соціальні програми тощо.

Інвестиції в людський капітал завжди мають 
довгостроковий характер, обумовлюють нагро-
мадження певного рівня освіти та професійного 
досвіду людських ресурсів, збереження здоров’я, 
мобільність населення, його соціальний та інте-
лектуальний потенціал. «Світовій спільноті відо-
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мі різні джерела фінансування відтворення люд-
ського капіталу: державні та місцеві фінанси, 
фінансові ресурси суб’єктів господарювання, ін-
ших комерційних і некомерційних структур, гро-
шові заощадження населення» [5, с. 69].

Відповідно до мети нашого дослідження про-
аналізуємо масштаби та динаміку інвестування 
освіти в Україні. За результатами аналізу встанов-
лено, що найвищою часткою серед напрямів фі-
нансування у розвиток людського капіталу є част-
ка державних витрат на освіту: вона складає більш 
ніж десяту частину видатків держави та двадцяту 
частину у ВВП (табл. 1).

Видатки на освіту традиційно посідають дру-
ге місце в структурі соціальних видатків націо-
нального бюджету України і, починаючи з 2000 р., 
зростають прискореними темпами. За офіційни-
ми статистичними даними, державні витрати на 

освіту за даними Зведеного Державного бюджету 
до економічної кризи 2009 р. зростали (табл.1). 
Так, якщо у 2000 р. на фінансування освіти було 
спрямовано 12 % сукупних видатків Зведеного 
бюджету, то у 2009 р. зафіксована максимальна 
частка видатків на освіту у сукупних видатках бю-
джету (21,7 %), а за даними 2014 р. — ця частка 
суттєво зменшилась та складала 19,4 %.

Як видно з даних табл. 1, рівень бюджетних 
видатків на освіту відносно ВВП теж зростав: з 
4,2 % у 2000 р. до 7,4 % в 2009 р. У 2014 р. част-
ка видатків на освіту у ВВП складала 6,4 %, тобто 
досі залишається далекою від цільового рівня, що 
задекларований Законом України «Про освіту», — 
10 % національного доходу. Разом з тим абсолютні 
обсяги ВВП України є значно нижчими за відпо-
відні показники європейських країн зі співмір-
ною кількістю населення. При цьому переваж-

Таблиця 1
Динаміка видатків Зведеного бюджету України на освіту (складено автором за даними [2])

Рік
Показники

Загальні видатки
на освіту, млрд. грн.

Частка у сукупних видатках 
бюджету, %

Частка видатків на освіту  
у ВВП, %

2000 7,1 12,0 4,2
2001 9,6 14,1 4,3
2002 12,3 20,3 4,8
2003 14,9 19,8 5,6
2004 18,3 17,9 5,3
2005 26,8 18,9 6,1
2006 33,8 19,3 6,2
2007 44,3 19,6 6,2
2008 60,9 19,7 6,4
2009 66,8 21,7 7,4
2010 79,8 19,1 6,6
2011 86,3 20,7 6,5
2012 101,6 20,6 6,7
2013 105,5 20,8 7,3
2014 100,1 19,4 6,4

на частина коштів, що витрачаються на систему 
освіти, йде на підтримання поточного стану, а не 
на розвиток [6, с. 83].

 Водночас формування та розвиток людсько-
го капіталу повинно відбуватися не лише за раху-
нок держави, а й за участю підприємств, установ 
та організацій, які споживають цей капітал у про-
цесі своєї діяльності. Нестача коштів для розвитку 
освіти з держбюджету на сучасному етапі компен-
сується за рахунок приватних інвестицій як самих 
студентів, так і їхніх батьків, оскільки на сьогодні 
освіта вийшла зі сфери традиційного розподілу 
ресурсів.

Проте керівники підприємств України не на-
дають належної уваги й не проявляють відповід-
ної зацікавленості щодо можливості підвищення 
професійного рівня своїх працівників. При цьому 

досить мала увага приділяється важелю мотивації 
праці персоналу щодо підвищення професійного 
рівня. На теперішній момент підприємства витра-
чають на організацію навчання кадрів у середньо-
му 0,5–0,7 % від розміру заробітної платні. Нарів-
ні з цим, світова практика свідчить, що мінімальні 
витрати, які могли б забезпечити покращення 
трудового потенціалу країни, повинні становити 
не менше 1,5–2 % [7].

Інвестиційний період вкладень в освіту може 
становити від 11 до 20 років, а відповідно до кон-
цепції безперервної освіти — до закінчення ви-
робничої діяльності, тобто в середньому 45–55 
років. Віддача від вкладень в освіту можлива че-
рез досить тривалий період і носить інтегральний 
характер. Проте віддача інвестицій у людину на-
багато вища, ніж вкладень в основний капітал. 
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Наприклад, у США за післявоєнний період нор-
ми віддачі від вищої освіти коливалися в межах 
8–12 %, а середня норма прибутку реального ка-
піталу була приблизно 4 % [8, с. 24–25].

Головним результатом економічної віддачі 
освіти вважається приріст заробітної плати пра-
цівника завдяки підвищенню його освітнього 
й професійного потенціалу. Таке припущення 
ґрунтується на тому, що відмінність зарплат відо-
бражає відмінність у продуктивності праці, квалі-
фікації праці (хоча й існує багато прикладів недо-
тримання такої залежності, особливо в Україні). 
Згідно з даними ЮНЕСКО, 60 % різниці в дохо-
дах людей припадає на освіту, а 40 % — на всі інші 
фактори (здоров’я, природні здібності, соціальне 
походження) [9, с. 14]. У США у 80-х роках усі 
групи фахівців почали прагнути до підвищення 
освітнього рівня, й у 90-х роках середньорічний 
рівень заробітної плати дипломованого фахівця 
перевищував рівень заробітної плати випускника 
коледжу приблизно в 2 рази, а рівень заробітної 
плати випускника коледжу з незакінченою осві-
тою — приблизно в 3, 5 рази [9, с. 111].

Аналіз показників розвитку освітньої сфери 
України показав, що інвестиції в освіту людини 
відстають від більшості країн світу. Україна тра-
диційно пишається високим рівнем освіти грома-
дян, достойною підготовкою кадрів, незважаючи 
на те, що середній вік працівників сфери матері-
ального виробництва в Україні становить 55 років, 
з них частка робітників високої кваліфікації не 
перевищує 10 % (у США — 43 %, в Німеччині — 
56 %) [10, с. 164]. Отже, виробництво експлуатує 
трудовий потенціал, створений здебільшого ще 

за радянських часів, а підготовка кадрів зазнала 
значної трансформації (зокрема, йдеться про не-
гативний вплив скорочення (обмеження) інвес-
тиційних коштів, що виділяються на професійну 
підготовку (перепідготовку) або на стимулювання 
нового працевлаштування). Працівники в Україні 
проходять перепідготовку (підвищення кваліфі-
кації) в середньому раз на 13–15 років (у розви-
нених країнах — раз на 3–5 років) [10], і за умови 
збереження зазначених тенденцій у 2015 р. потре-
ба національного ринку праці у кваліфікованих 
кадрах задовольнятиметься лише на 35–40 %.

У результаті проведення дослідження вста-
новлено, що в Україні на розвиток освіти, охо-
рону здоров’я, культурний та фізичний розви-
ток населення спрямовуються недостатні обсяги 
фінансових ресурсів, що обмежує можливості 
накопичення людського капіталу. Наприклад, 
упродовж 2010–2013 рр. видатки на відтворення 
людського капіталу становили 12–13 % видатків 
державного бюджету. До того ж, як вже зазнача-
лося, вони переважно спрямовувалися в галузь 
освіти (табл. 2) [11]. Розрахунки підтверджують, 
що бюджетний механізм фінансового забезпе-
чення розвитку людського капіталу є надто ви-
тратним для країни і суперечить ринковим прин-
ципам господарювання [5].

Таким чином, інвестиції в людський капітал 
є важливою передумовою його цілеспрямованого 
формування. Адже набутий людський капітал — 
це не лише вкладання коштів, а й активніша діяль-
ність самої людини, навчального закладу, підпри-
ємства, держави. Вкладення коштів у людський 
капітал дозволить зберегти багато видів цінних 

Таблиця 2
Видатки Державного бюджету України на формування людського капіталу (складено за даними [11])
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2010

Загальний фонд 238314,9 7141,6 2520,0 20238,6 29900,2 12,5

Спец. фонд 65273,8 1617,5 388,1 8568,9 10574,5 16,2

Усього 303588,7 8759,1 2908,1 28807,5 40474,7 13,3

2011

Загальний фонд 287286,7 8548,0 2967,9 17792,7 29308,6 10,2

Спец. фонд 46172,8 1675,9 191,5 9440,0 11307,4 24,5

Усього 333459,5 10223,9 3159,4 27232,7 20616,0 12,2

2012

Загальний фонд 343590,8 9646,2 5216,0 19966,6 34828,8 10,1

Спец. фонд 52071,0 1714,4 272,5 10276,3 12263,2 23,6

Усього 395661,8 11360,6 5488,5 30242,9 47092,0 11,9

2013

Загальний фонд 360851,7 11141,2 4829,1 21078,1 37048,4 10,3

Спец. фонд 72109,2 2911,4 702,2 12502,6 16116,2 22,3

Усього 432960,9 14052,6 5531,3 33580,7 53164,6 12,3
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ресурсів у вітчизняній економіці, а отже, здійсни-
ти значний прорив в економіці через зростання 
конкурентоспроможності вітчизняних підпри-
ємств. У той же час недоінвестування вже сьогод-
ні впливає на зниження конкурентоспроможнос-
ті товаровиробників і безпосередньо на майбутнє 
нашої країни. У порівнянні з інвестиціями в інші 
різні форми капіталу, інвестиції в людський ка-
пітал є найбільш вигідними як з погляду окремої 
людини, так і з погляду всього суспільства, тому 
що вони забезпечують значний за обсягом, три-
валий за часом та інтегральний за характером еко-
номічний і соціальний ефект.

На нашу думку, знання, освіта і якість люд-
ського капіталу є стратегічними чинниками еко-
номічного зростання й інноваційного розвитку, 
оскільки значною мірою впливають на темпи зрос-
тання суспільного сукупного продукту. Для під-
твердження або спростування наших припущень 
нами була побудована регресійна модель залеж-
ності економічного зростання від таких факторів: 
чисельність студентів ВНЗ; чисельність економіч-
но активного й економічно неактивного населен-
ня, що має вищу освіту; загальні витрати держави 
на освіту і витрати держави на вищу освіту, які при-
падають на одного студента. Математично це мож-
на навести у такому виді:

 Y = α
0
 + α

1
K + α

2
L – α

3
M – α

4
V +  

 + α
5
S – α

6
F, (1)

де α
i
 — оцінка коефіцієнта i-го фактора іннова-

ційної економіки; K — введення в дію основних 
виробничих фондів; L — чисельність економічно 
активного населення, що має вищу освіту; M — 
чисельність економічно неактивного населення, 
що має вищу освіту; V — чисельність студентів 
ВНЗ; S — загальні витрати держави на освіту; F — 
витрати держави на вищу освіту, що припадають 
на одного студента; Y — ВВП на душу населення.

Проведене дослідження охоплює період з 
2005 по 2013 рр. Розрахунок всіх показників здій-
снювався в реальному обчисленні, з коригуван-
ням на інфляцію в кожному році. Оцінювання 
надійності α

1 
коефіцієнтів здійснено за допомо-

гою t-критерію Стьюдента, а в цілому регресійної 
моделі — за F-критерієм Фішера. За результатами 
розрахунків підтверджено, що коефіцієнти і ре-
гресійна модель є надійними.

За допомогою покрокового алгоритму регре-
сійного аналізу отримано математичну залежність 
у формі рівняння [2]:

 Y = 0,0210613 + 0,519469K + 2,4925L –1,5481M – 
 – 1,48969V + 0,998912S – 0,55988F. (2)

Усі коефіцієнти побудованої моделі вияви-
лися значущими. Найбільший вплив на результа-
тивний показник (ВВП на душу населення) здій-
снюють такі факторні ознаки:

 — чисельність економічно активного насе-
лення, що має вищу освіту (позитивний вплив);

 — чисельність економічно неактивного на-
селення, що має вищу освіту (негативний вплив);

 — чисельність студентів вузів (негативний 
вплив).

Таким чином, отримані результати підтвер-
джують сформульовані раніше припущення. 
У розробленій економетричній моделі наведе-
ні показники дозволили проаналізувати такий 
взаємозв’язок: економічне зростання — якість 
людського капіталу — витрати в людський капітал 
(їх ефективність).

Висновки. Людський капітал через кваліфі-
ковану робочу силу виконує роль ключового фак-
тора росту суспільної продуктивності. Крім того, 
в умовах розвитку інновацій та впровадження у 
виробництво високотехнологічного обладнання 
потрібна безперервна освіта для підвищення рів-
ня знань, досвіду та професійності персоналу під-
приємств. У зв’язку з цим істотний позитивний 
вплив на зміну реального ВВП здійснює динаміка 
чисельності економічно активного населення з 
вищою освітою.

Отже, емпірично доведена гіпотеза про те, що 
людський капітал може стати ключовим фактором 
економічного зростання, якщо для цього створені 
певні умови. Ці умови, у тому числі, досить висо-
кий рівень якості людського капіталу, створюють 
основу для поширення й примноження знань, ви-
ступаючи основою продуктивності, економічного 
росту та інноваційного розвитку.

Отримані в результаті емпіричних досліджень 
взаємозалежності дозволили виявити основні ме-
ханізми, за допомогою яких людський капітал (з 
його високим рівнем освіти, що характерно для 
України) впливає на сукупну суспільну продук-
тивність та інноваційний розвиток національної 
економіки. Зазначені результати мають бути вра-
ховані при розробці заходів щодо удосконалення 
механізму формування та використання людсько-
го капіталу в Україні, а також при обґрунтуванні 
структури та обсягів видатків державного бюдже-
ту на освіту.
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УДК 331.108 О. А. Дороніна

МЕТОДОЛОГІЧНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ  
АНТИКРИЗОВОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація. У статті удосконалено теоретико-методологічні засади визначення функціональної спрямо-
ваності антикризової кадрової політики. Виходячи з того, що її метою є збереження кадрового потенціалу 
для забезпечення функціонування держави, регіону, підприємства в період кризи та виходу з неї, зроблено 
висновок, що антикризова кадрова політика має бути невід’ємною та перманентною складовою відповідної 
системи управління, що дозволить перенести роль зазначеної політики з боротьби з кризою на її поперед-
ження. Обґрунтовано основні функції антикризової кадрової політики: превентивну, регулюючу, відтворю-
вальну, стабілізаційну.

Ключові слова: кадрова політика, антикризова кадрова політика, криза, функції кадрової політики, 
кадровий потенціал.

Summary. In article teoretiko-methodological bases of definition of a functional orientation of anti-crisis person-
nel policy are improved. It is proved that the purpose of anti-crisis personnel policy is preservation of personnel potential 
for ensuring functioning of the state, the region, the enterprise during crisis and an exit from it. Therefore, anti-crisis 
personnel policy has to be the integral and permanent component of the corresponding control system which will allow to 
transfer a role of this policy from fight against crisis to its prevention. The main functions of anti-crisis personnel policy 
are preventive, regulating, reproduction, stabilization.

Key words: personnel policy, anti-crisis personnel policy, crisis, functions of personnel policy, personnel potential.

Постановка проблеми. Сучасні трансформа-
ції, що відбуваються у економіці України та інших 
країн світу, перебувають під впливом циклічності 
розвитку соціально-економічної системи. Криза 
стає невід’ємним елементом траєкторій розвитку 
національної економіки та її окремих підсистем, 
зокрема кадрової політики. У таких умовах вкрай 
важливим є формування антикризової кадрової 
політики, що дозволить суб’єктам господарюван-
ня адекватно реагувати на прояви як зовнішніх 
криз, так і внутрішніх.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження проблематики антикризового управління 
й використання відповідних інструментів відносно 
окремих сфер діяльності має тривалу історію у ві-
тчизняній та зарубіжній науці. Зазначені питання, 
зокрема, знайшли відображення у роботах таких 
вчених, як І. Ансофф, Є. Ф. Брігхем, І. О. Бланк, 
О. М. Бондар, В. С Пономаренко, О. В. Раєвнєва, 
О. О. Терещенко, Є. А. Уткін. Підходи щодо фор-
мування та удосконалення кадрової політики на 
різних рівнях управління запропоновано В. Анто-
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нюк, Л. Безтелесною, О. Грішновою, А. Колотом, 
Е. Лібановою, Л. Лісогор, І. Петровою, Л. Семів, 
В. Сулємовим та іншими.

Визнаючи значущість доробку зазначених 
дослідників, вважаємо, що виклики зовнішньо-
го середовища, які сьогодні відчувають соціаль-
но-економічна підсистема та сфера прикладання 
праці, обумовлюють необхідність органічного 
вбудовування антикризових інструментів у кадро-
ву політику. Отже, подальшого наукового опра-
цювання потребує проблематика формування ан-
тикризової кадрової політики.

Метою дослідження є удосконалення теоре-
тико-методологічних засад визначення функціо-
нальної спрямованості антикризової кадрової по-
літики та обґрунтування її основних функцій.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Криза є одним із невід’ємних етапів (станів) роз-
витку будь-якої соціально-економічної системи, 
а в умовах ринкової економіки завжди існує ві-
рогідність її виникнення. Теорія антикризового 
управління розглядає кризу як крайнє загострен-
ня суперечностей розвитку, переламний момент у 
процесах змін, неузгодженість різних підсистем. 
Будь-яка кризова ситуація характеризується трьо-
ма основними моментами [1, с. 91]:

 — наявністю загроз для реалізації найважли-
віших цілей суб’єкта господарювання;

 — дефіцитом часу для прийняття рішень 
щодо врегулювання кризи;

 — тиском оточення на осіб, що приймають 
рішення.

Зазначені процеси можуть охоплювати різ-
ні рівні — від рівня світової економіки до рівня 
окремої організації, її підрозділів і окремих під-
систем (фінансової, виробничої, інформаційної, 
кадрової).

Світова економічна криза 2008–2009 рр. пе-
реконливо проілюструвала важливість антикри-
зової спрямованості кадрової політики. Проведе-
ний у процесі дослідження порівняльний аналіз 
динаміки основних макроекономічних показни-
ків (на прикладі ЄС-27, Росії та України) і показ-
ників, що характеризують ефективність кадрової 
політики у сфері регулювання ринку праці, до-
зволив зробити висновок про те, що економічна 
рецесія істотно вплинула на стан ринку праці та 
динаміку його показників.

Очевидно, що глобальна економічна криза 
зумовила дефіцит гідної праці в світі. Це вияви-
лося у зростанні безробіття, стагнації або змен-
шенні реальної заробітної плати, поширенні 
неформальної зайнятості тощо. За даними Між-
народного бюро праці, у 2012 р., через три роки 
після початку кризи на світових ринках праці та 
на фоні подальшого погіршення економічної ді-
яльності, кількість безробітних у світі становила 
200 млн осіб, тобто відбулося зростання цього по-

казника на 27 млн з моменту початку кризи. До 
того ж понад 400 млн нових робочих місць будуть 
необхідні протягом наступного десятиліття, щоб 
уникнути подальше збільшення безробіття. Та-
ким чином, для забезпечення сталого зростан-
ня зі збереженням соціальної згуртованості на 
глобальному рівні потрібно терміново створити 
600 млн продуктивних робочих місць протягом 
наступного десятиліття. До того ж слід враховува-
ти, що 900 млн працівників у світі, в основному 
в країнах, що розвиваються, проживають разом зі 
своїми родинами менше ніж на $ 2 на день, тобто 
за межею бідності [2, с. 9].

Ринки праці ЄС по-різному постраждали від 
кризи. У деяких країнах, де соціальні інститути 
та профспілки вагоміші, безробіття зросло не-
суттєво й соціальні втрати кризи були менші. Це 
стосується, зокрема, Польщі та Мальти, де спо-
стерігалося підвищення темпів зростання ВВП 
у період між 2007 і 2011 рр., Австрії, Німеччини 
та Люксембургу, де виявлено незначне зростання 
ВВП протягом цього періоду. У країнах з високою 
«чутливістю» ринку праці безробіття зросло біль-
шими темпами. У Данії, Фінляндії та Швеції за 
останнє десятиліття зайнятість знизилась, а без-
робіття досягло історично високих рівнів (близь-
ко 7 %). Однак найдраматичніші рівні безробіття 
та зайнятості спостерігалися в таких країнах, як 
Естонія, Ірландія, Латвія, Литва, Іспанія та Спо-
лучене Королівство [2, с. 177].

Наявність вищевикладених тенденцій акту-
алізує необхідність застосування на всіх рівнях 
багаторівневої кадрової політики, антикризових 
інструментів управління людськими ресурсами.

Перш за все необхідно визначитися з методо-
логічними засадами антикризового управління.

У науковій літературі існують різні підходи 
щодо тлумачення поняття «криза» [3]. Е. Корот-
ков визначає поняття «криза» як крайнє заго-
стрення протиріч у соціально-економічній систе-
мі (організації), що погрожує її життєстійкості в 
середовищі оточення. Такої ж думки дотримується 
В. Василенко. Деякі автори при визначенні цього 
поняття враховують, що вона є об’єктивною ри-
сою та передумовою розвитку будь-якої макро- та 
мікроекономічної системи. Науковці зазначають, 
що кризове явище проявляється у формі різкого 
загострення протиріч, які виникають при взаємо-
дії окремих елементів економічної системи між 
собою та із зовнішнім середовищем. А. Черняв-
ський визначає кризу як ситуативну характерис-
тику функціонування будь-якого суб’єкта, що є 
наслідком невизначеності в його зовнішньому та 
внутрішньому середовищах.

Слід погодитись з таким визначенням понят-
тя «криза» як зміна економічного становища (різ-
кий перехід від стабільності до розбалансованості 
всього ланцюга відтворення) [3, с. 12]. Кризова 
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ситуація є результатом одночасного сильного не-
гативного впливу зовнішніх та внутрішніх факто-
рів. Виходячи з означеного вище, можна сказати, 
що кризова ситуація — це не збіг несприятливих 
обставин, а деяка загальна закономірність, що 
притаманна ринковій економіці.

Узагальнюючи зазначені визначення, можна 
констатувати, що під поняттям «криза» розумі-
ється ситуація, яка потребує негайної реакції й 
може спричинити негативні наслідки та склада-
ється з таких етапів: докризова ситуація, ситуація 
на момент кризи, ситуація, що склалася внаслідок 
кризи, післякризова ситуація.

Антикризова політика визначається як без-
перервний процес, невід’ємний елемент загаль-
ної системи управління, здійснюваного в умовах 
обмежень за часом і фінансами, який включає 
своєчасну діагностику кризисної ситуації, аналіз 
причин її виникнення, визначення системи захо-
дів щодо функціонування підприємств у кризових 
умовах, розробку плану виходу з неї.

Антикризова політика трактується як систе-
ма заходів з діагностики кризи, аналізу її симп-
томів і причин, вироблення комплексу заходів 
щодо функціонування суб’єкта господарювання у 
кризовій ситуації та програми виведення з цього 
стану. Отже, антикризова політика зводиться до 
управління суб’єктом економіки, що знаходиться 
на межі краху (ліквідації, банкрутства).

Антикризова політика має свої специфічні 
завдання не лише у фазі кризи, але й у фазі зрос-
тання та зрілості. Це складова процесу управлін-
ня, в рамках якої здійснюється діагностика кри-
зової ситуації, проводиться її аналіз і дослідження 
причин її виникнення, визначається система за-
ходів щодо функціонування підприємств в умо-
вах, що створилися, і виробляється програма ви-
ходу з кризи.

Вивчення наукової літератури з питань анти-
кризового регулювання [3; 4] дозволяє розробити 
класифікацію криз, що можуть виникати у сфері 
управління людськими ресурсами та кадрової по-
літики:

 — за рівнем дії (глобальні, національні, регі-
ональні, галузеві, корпоративні, функціональні);

 — за сферою охоплення складових кадрової 
політики (комплексні, часткові);

 — за причинами виникнення (зовнішні, вну-
трішні);

 — за тривалістю (короткострокові, середньо-
строкові, довгострокові);

 — за походженням (економічні, соціальні, 
організаційні, політичні);

 — за можливістю прогнозування (передбачу-
вані, випадкові);

 — за характером протікання (глибокі, серед-
ньої складності, легкі);

 — за формами прояву (явні, латентні);

 — за змістом (криза зайнятості, криза оплати 
праці, освітня криза, криза соціально-трудових 
відносин, репутаційна криза тощо).

Різноманітність криз породжує різноманіт-
ність процесів антикризової політики. Проте будь-
яка антикризова політика повинна бути систем-
ною, мати властивості гнучкості та адаптивності, 
бути налаштованою на диверсифікацію управлін-
ня, посилення інтеграційних процесів. Антикри-
зова політика також характеризується мобільністю 
й динамічністю у використанні ресурсів, застосу-
ванням програмно-цільового підходу в розробці 
та ухваленні управлінських рішень, підвищеною 
чутливістю до чинника часу і пильною увагою до 
оцінки варіантів поведінки на кожному етапі.

Державне антикризове регулювання є базою 
для прийняття антикризових програм на регіо-
нальному та виробничому рівнях. Характер і зміст 
антикризових заходів визначаються характером 
та масштабами кризи. Так, наприклад, у боротьбі 
з економічною кризою 2009 р. країни Європей-
ського Союзу використовували специфічну анти-
кризову політику, що передбачала такі заходи [5]:

1. Реформування фінансової системи. Євро-
па повинна мати поділений фінансовий ринок, 
основна функція — надання іпотечних кредитів, 
пенсій і позик. Передбачає створення європей-
ської структури нагляду за роботою фінансових 
компаній і заходи сприяння пристойності, чес-
ності, прозорості та захисту від загальносистем-
них загроз і надмірних ризиків.

2. Підтримка пріоритетних галузей економі-
ки. В основному це спільні зусилля щодо надання 
інвестицій відкритим ринкам на довгострокові 
цілі. ЄС виділив приблизно 400 млрд або 3,3 % 
свого валового внутрішнього продукту, щоб сти-
мулювати активність і підтримку громадян.

3. Збереження людей у сфері зайнятості, що 
передбачає перш за все надання оновленої ін-
формації про безробіття. Проводяться консуль-
тації з профспілками, діловими колами про те, 
як поліпшити ситуацію. Основні пріоритети — 
мобільність (вільно пересуватися країнами-чле-
нами ЄС), залучення інвестицій, збільшення 
середнього віку працівників. Заходи щодо підви-
щення споживчого попиту і заохочення великих 
інвестицій в інфраструктуру — 1,8 млрд. €, при-
значених для соціального фонду та підтримки 
працівників.

4. Сприяння відновленню глобальної еконо-
міки, що доводить необхідність державних витрат 
і стимулювання економіки і передбачає посилен-
ня правил та суворіший нагляд за фінансовою 
індустрією, моніторинг економічних ризиків. Ви-
ділено 400 млрд — на підтримку економіки в кра-
їнах-членах ЄС, цільові інвестиції в екологічно 
чисті технології, для того щоб прискорити пере-
хід до низьковуглецевої економіки. Збільшення 
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допомоги країнам, які розвиваються, і тим, що 
найбільше постраждали від глобальної кризи, — 
800 блн. €.

Отже, антикризова політика держави форму-
ється з окремих складових, провідне місце серед 
яких в умовах економіки знань та зростання ролі 
людських ресурсів має посідати антикризова ка-
дрова політика.

Антикризова кадрова політика відрізняється 
від традиційної кадрової політики тим, що вона 
містить інструменти та механізми, які здатні діа-
гностувати кризові загрози для сфери праці на 
будь-якому рівні (державному, регіональному та 
виробничому), попереджати їх, а у крайньому ви-
падку (за умови розвитку кризи) — мінімізувати їх 
та сприяти ліквідації наслідків кризи.

Особливими характеристиками антикризової 
кадрової політики, на нашу думку, виступають:

 — мобільність і динамічність у використанні 
ресурсів, проведенні змін;

 — підвищена чутливість до фактора часу, опе-
ративність впливу на ситуацію;

 — обов’язковість комплексної оцінки альтер-
натив поведінки та кадрових заходів і вибір тієї з 
них, що є найбільш виграшною;

 — поєднання захисних та наступальних захо-
дів кадрової політики;

 — необхідність забезпечення підтримки з 
боку персоналу;

 — використання програмно-цільового управ-
ління, зокрема методів PATTERN (побудова дерева 
цілей), PERT (сітьове планування), FORESIGHT 
(активне прогнозування, визначення можливого 
майбутнього та стратегії його досягнення);

 — активне використання принципів стра-
тегічного управління, що надає можливість сво-
єчасно визначити можливі проблеми, повністю 
використати наявні ресурси та забезпечити соці-
ально-економічне зростання.

Основна мета антикризової кадрової політи-
ки — зберегти кадровий потенціал держави, регі-
ону, підприємства для забезпечення його функці-
онування в період кризи та виходу з неї.

Згідно із положеннями економічної теорії та 
теорії криз криза є невід’ємним елементом циклу 
життєдіяльності будь-якого суб’єкта господарю-
вання (держави, регіону, окремого підприємства) 
незалежно від того, на якому рівні розвитку він 
перебуває та які характеристики має. До того ж 
досвід функціонування національної та світової 
економіки показує, що криза може виникати з 
певною періодичністю та мати короткостроковий 
або довгостроковий характер. Виходячи з цього, 
вважаємо, що антикризова кадрова політика має 
бути невід’ємною та перманентною складовою 
будь-якої економічної системи, що дозволить пе-
ренести роль зазначеної політики із боротьби з 
кризою на її попередження.

Традиційні принципи та інструменти кадро-
вої політики необхідно творчо застосовувати у 
кризових ситуаціях. Побудова підсистеми управ-
ління людськими ресурсами в кризовій ситуації 
визначається виробленою кадровою політикою. В 
умовах виводу економічної системи (або її кадро-
вої складової) з кризи кадрова політика повинна 
орієнтуватися на такі напрямки:

 — демократизація принципів управління 
людськими ресурсами;

 — вибіркове ставення до зарубіжного досвіду;
 — посилена увага до рекомендацій науковців;
 — неприпустимість необґрунтованого ско-

рочення (робочих місць, працівників, робочого 
часу, фонду оплати праці тощо);

 — розширення різноманітності форм та ін-
струментів управління людськими ресурсами за 
умов існування різних форм власності.

Основне ідеологічне кредо антикризової ка-
дрової політики — виживання з найменшими 
втратами кадрового потенціалу та забезпечен-
ня максимально можливого соціального захисту 
працівників. Важливою умовою розробки ефек-
тивної антикризової кадрової політики є узагаль-
нення вітчизняного та зарубіжного досвіду робо-
ти з персоналом в умовах кризових ситуацій.

Вважаємо, що у сучасних умовах основними 
функціями антикризової кадрової політики ма-
ють бути такі:

 — превентивна, що полягає у виявленні кри-
зових загроз, ефективному використанні люд-
ських ресурсів та запобіганні виникненню і роз-
витку кризи у сфері праці;

 — регулююча, яка передбачає регулювання 
взаємодії окремих складових кадрової політики, 
їх реформування та оптимізацію витрат на реалі-
зацію кадрової політики;

 — відтворювальна, що орієнтована на забез-
печення докризового стану основних характерис-
тик людських ресурсів та відповідних соціально-
економічних показників;

 — стабілізаційна, яка передбачає закріплення 
позитивних тенденції у сфері управління людськи-
ми ресурсами та підвищення їх інтенсивності.

Таким чином, з урахуванням вищевикладе-
ного, зазначимо, що реалізація функцій антикри-
зової кадрової політики забезпечується поєднан-
ням відповідних антикризових інструментів та 
залежить від основних характеристик сформова-
ної кадрової політики (рис. 1).

При цьому суб’єкт управління може нада-
вати перевагу різним стратегіям поведінки, зо-
крема, стратегії попередження кризи, її ігнору-
вання, подолання кризи, перетворення кризи 
на чинник розвитку. Відповідно до цього можна 
виокремити такі основні типи антикризової ка-
дрової політики, як активна, реактивна та інтер-
активна.
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Активна антикризова кадрова політика віддає 
перевагу превентивній та стабілізаційній функці-
ям, за рахунок яких реалізується стратегія подо-
лання кризи та (або) її перетворення на чинник 
розвитку. Цей тип кадрової політики характеризу-
ється переважанням наступальних інструментів, є 
найбільш бажаним, але його використання мож-
ливе лише за умови наявності у суб’єкта управлін-
ня значного ресурсного потенціалу та можливості 
використання гнучких антикризових заходів.

Реактивна антикризова кадрова політика пе-
редбачає відповідне управлінське реагування на 

кризу з метою її подолання, а основні функції цієї 
кадрової політики полягають у врегулюванні вза-
ємодії окремих складових кадрової політики в 
умовах кризи та забезпеченні докризового стану 
основних характеристик людських ресурсів і від-
повідних соціально-економічних показників. При 
цьому у кадровій політиці переважають захисні ін-
струменти управління людськими ресурсами.

Проміжним варіантом між активною та реак-
тивною антикризовою кадровою політикою ви-
ступає інтерактивна (рис. 1), що компілює основ-
ні їх риси.

Рис. 1. Основні типи та функції антикризової кадрової політики
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Дієвість заходів будь-якого з наведених типів 
антикризової кадрової політики визначається до-
сягненням її основної мети і може оцінюватися за 
такими критеріями:

 — покращання основних соціально-еконо-
мічних показників, показників стану соціаль-
но-трудової сфери та характеристик людських 
ресурсів (порівняно з докризовим періодом або 
початком реалізації антикризових процедур);

 — швидкість позитивних змін у соціально-
трудовій сфері (наприклад, зниження рівня без-
робіття, заборгованості з виплати заробітної пла-
ти, обсягів вимушеної неповної зайнятості тощо) 
на одиницю часу (тиждень, місяць, квартал);

 — економічність отримання позитивного 
ефекту, що визначається співвідношенням між 
приростом соціально-економічних результатів чи 
результатів господарсько-фінансової діяльності 
(для підприємств) та обсягом витрат, пов’язаних 
з його досягненням;

 — достатність змін для відновлення параме-
трів життєдіяльності національної економіки, ре-
гіональної економіки, підприємства (наприклад, 
забезпечення природнього рівня безробіття, нор-
мального рівня плинності кадрів тощо).

Висновки. Таким чином, зауважимо, що ан-
тикризова кадрова політика у сучасних умовах 
відіграє велике значення у забезпеченні жит-
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тєдіяльності будь-якої економічної системи та 
дозволяє ефективно управляти наявними люд-
ськими ресурсами. Залежно від фактичного та 
бажаного стану об’єкта управління суб’єкти, які 
здійснюють керуючий вплив, обґрунтовують тип 
антикризової кадрової політики та запроваджу-
ють відповідні заходи.
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ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

УДК 336.145.1 І. В. Комарова,

П. Г. Комаров

ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
У КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Анотація. Досліджено показники динаміки бюджетних видатків на вищу освіту в Україні. Охаракте-
ризовано частку видатків на вищу освіту у ВВП та у бюджетах України порівняно з іншими країнами світу. 
Виявлено особливості, що характерні для України.

Ключові слова: зведений бюджет, державний бюджет, місцеві бюджети, видатки на вищу освіту.

Summary. Dynamics of budgetary expenses for tertiary education in Ukraine is investigated. Relative density of 
expenses for tertiary education in gross national product and in budgets of Ukraine in comparison with other countries 
is characterized. The features of the expected indexes are educed for Ukraine.

Key words: the consolidated budget, the state budget, local budgets, expenses for tertiary education.

Виклад основного матеріалу. Останніми рока-
ми показники діяльності вищих навчальних за-
кладів України зазнали суттєвих змін [1]. За 2010–
2014 роки кількість ВНЗ скоротилась з 813 до 664, 
у тому числі ВНЗ державної форми власності — з 
637 до 520, з них ІІІ–ІV рівнів акредитації — з 231 
до 197 (на 15 %). Чисельність студентів зменши-
лась на 30 % (з 2,1 млн осіб до 1,4 млн осіб, або з 
476 до 335 осіб на 1 тис. населення). При цьому 
питома вага студентів, які навчаються за рахунок 
бюджетних коштів, зросла з 47,3 % до 53,6 %.

Відповідно до Закону України «Про вищу 
освіту» фінансування державних вищих навчаль-
них закладів здійснюється за рахунок коштів 
державного бюджету на умовах державного за-
мовлення на оплату послуг з підготовки фахівців, 
наукових і науково-педагогічних кадрів та за ра-
хунок інших джерел, не заборонених законодав-
ством, з дотриманням принципів цільового та 
ефективного використання коштів, публічності 
та прозорості у прийнятті рішень [2]. У сучас-
них дослідженнях [3, с. 127] виокремлюють такі 
основ ні джерела фінансування освіти:

1) кошти державного та місцевих бюджетів;
2) кошти фізичних і юридичних осіб, громад-

ських товариств, об’єднань, фондів;
3) спонсорські і доброчинні внески, пожерт-

вування;
4) оплата додаткових освітніх та інших по-

слуг, що надаються закладами освіти.
Фактично фінансування вищої освіти в Укра-

їні здійснюється за рахунок коштів державного та 
місцевих бюджетів (державне фінансування), а 
також коштів юридичних та фізичних осіб (при-
ватне фінансування). За рахунок приватного фі-
нансування вищу освіту в Україні здобувають 
близько 50 % студентів. Оціночний рівень при-

Постановка проблеми. У більшості країн світу 
джерелами фінансування вищої освіти є держав-
не та приватне фінансування. Більшість спеціа-
лістів найкращим варіантом вважають існування 
змішаного фінансування, тобто поєднання обох 
джерел. Прихильники приватного фінансування 
аргументують свою позицію теорією «людського 
капіталу», яка розглядає отримання освіти з пози-
цій інвестицій у людину. Отримання вищої освіти 
приносить випускникам ВНЗ певні вигоди, саме 
тому вони мають брати участь у її фінансуванні. 
Приватне фінансування сприяє підвищенню ав-
тономії університетів. Необхідність державного 
фінансування вищої освіти теж не викликає сум-
нівів. Вона спричинена недосконалістю освітньо-
го ринку, наявністю «зовнішніх» вигод від вищої 
освіти та аргументами фіскального характеру. Тож 
постає питання необхідності дослідження показ-
ників фінансування вищої освіти з метою підви-
щення його ефективності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Низка 
теоретичних і практичних аспектів, пов’язаних із 
дослідженням проблем фінансування вищої осві-
ти в Україні, віднайшли відображення у науковій 
літературі. Питанням фінансування вищої освіти 
присвячено праці М. Авксентьєва, О. Бачинської, 
Г. Блакитної, Н. Константюк, Л. Леваєвої, В. Осту-
дімової, О. Откаленко, Н. Різник, В. Сафонової. 
Однак стрімкі соціально-економічні перетворен-
ня, а також зрушення у світових тенденціях дер-
жавного фінансування освітніх послуг потребують 
подальшого дослідження особливостей фінансо-
вого забезпечення вищої освіти в Україні на сучас-
ному етапі її соціально-економічного розвитку.

Метою статті є огляд тенденцій, що склалися 
у фінансуванні вищої освіти в Україні, та порів-
няння їх зі світовими трендами.

© І. В. Комарова, П. Г. Комаров, 2015



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 3 (31) 2015

86

ватного фінансування в Україні становить 0,7 % 
ВВП [4, с. 21]. У різних країнах світу традиційно 
склалися різні варіанти розподілу джерел фінан-
сування між державою та приватним сектором. У 
скандинавських країнах за рахунок приватних ко-
штів фінансується не більше 5 % витрат на вищу 
освіту, в середньому у країнах ЄС — 21,4 %, у кра-
їнах ОЕСР — 30,8 %. Більше половини видатків 
на вищу освіту за рахунок приватних коштів фі-
нансується у Ізраїлі, Австралії, Колумбії, США, 
Японії, Великобританії, Чилі [5].

Державне фінансування вищої освіти в 
Україні здійснюється у таких формах [6, с. 20]:

— пряме бюджетне фінансування держав-
ного замовлення на підготовку (підвищення 
кваліфікації) фахівців з вищою освітою та на-
укових працівників на основі кошторисів або 
нормативів;

— додаткові асигнування за окремими про-
грамами, заходами тощо (наприклад, програма 
підтримки кращих студентів);

— фінансування специфічних програм (кре-
дитування навчання, повне державне утримання 
окремих категорій осіб, що навчаються, тощо);

— окремі дотації з місцевих бюджетів;
— додаткові асигнування, пов’язані з наявною 

інфраструктурою та з урахуванням певних кількіс-
них та якісних показників діяльності навчального 
закладу за принципом «від досягнутого».

В Україні більша частка бюджетних коштів ви-
трачається на поточне фінансування ВНЗ, капіталь-

ні видатки1 у структурі їх витрат становлять лише 
4,1 %, у той час як у країнах ОЕСР у середньому — 
9,1 %, Іспанії — 20,6 %, Нідерландах — 13,9 %, Япо-
нії — 13,0 %, Словенії — 12,9 %, Польщі — 12,7 %, 
Австралії — 10,1 % [8, с. 22]. Більша частина бю-
джетних коштів, що асигнуються на фінансування 
вищої освіти в Україні, витрачається на оплату пра-
ці та комунальні послуги (близько 70 %) [9, с. 312]. 
75,5 % бюджетних коштів витрачається на фінансу-
вання ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації.

Основними індикаторами, що характеризу-
ють рівень державного фінансування видатків на 
вищу освіту, є частка видатків на вищу освіту у % 
до зведеного бюджету, частка видатків на вищу 
освіту у % до ВВП, частка видатків на вищу освіту 
у % до бюджетних видатків на освіту (рис. 1).

Зазначені показники мали найвищий рівень 
у 2010 році з наступною тенденцією до знижен-
ня. У 2014 році зменшилась навіть загальна сума 
видатків зведеного бюджету на вищу освіту — до 
28,3 млрд грн.2 Відносні показники у 2014 році 
теж досягли мінімальних значень за останні 5 ро-
ків: бюджетні видатки на вищу освіту становили 
1,8 % ВВП; 5,4 % видатків зведеного бюджету; 
28,3 % бюджетних видатків на освіту.

Незважаючи на негативну динаміку, рівень 
державних витрат на вищу освіту в Україні за сві-
товими стандартами залишається досить високим 
(рис. 2).

Частка видатків на вищу освіту у ВВП Украї-
ни є доволі значною. Проте низький ВВП країни 

1 Капітальні видатки – це видатки, які спрямовуються на придбання основного капіталу (обладнання і предметів 
довгострокового користування), необоротних активів, на будівництво (придбання), ремонт, модернізацію, рекон-
струкцію та реставрацію (у тому числі житла (приміщень), інших об’єктів), на створення державних запасів і ре-
зервів; на придбання капітальних активів; невідплатні платежі, компенсацію втрат, пов’язаних із пошкодженням 
основного капіталу [7].

2 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони 
проведення антитерористичної операції.

Рис. 1. Динаміка основних показників державного фінансування вищої освіти в Україні  
(побудовано автором за [10; 11])
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Рис. 2. Частка видатків на вищу освіту у ВВП, % (побудовано автором за [12, 13])1

1 Середні дані за роки з відомими показниками (масив даних: 1999–2013 роки).
2 Середні дані за роки з відомими показниками (масив даних: 2001–2012 роки).

унеможливлює забезпечення фінансування вищої 
освіти на рівні світових стандартів (див. рис. 3).

В Україні державне фінансування освіти від-
бувається за рахунок коштів державного та місце-
вих бюджетів. Відповідно до Бюджетного кодексу 
України [14] розподіл коштів між рівнями бюджет-
ної системи відбувається з урахуванням принципу 
субсидіарності, тобто базується на максимально-
му наближенні надання послуг до споживача. За-
значений розподіл повноважень між бюджетами 
в Україні спричиняє пріоритетність місцевих бю-
джетів у фінансуванні освіти: у 2014 році 71,4 % 
обсягів державного фінансування освіти в Україні 
відбувалося саме за рахунок коштів місцевих бю-

Рис. 3. Державні видатки на вищу освіту у розрахунку на одну особу, PPP$ 1  
(побудовано автором за [15; 16])

Рис. 4. Державні видатки на фінансування вищої освіти, % до загальних державних видатків на освіту 2 
(побудовано автором за [17,18])

джетів. Кошти місцевих бюджетів, що виділяють-
ся на освіту, витрачаються, переважно, на фінан-
сування дошкільної та загальної середньої освіти. 
Кошти ж державного бюджету — на фінансування 
вищої освіти, яка в Україні на 90 % фінансується 
за рахунок державного бюджету. У середньому за 
1999–2013 роки в Україні на 1 студента ВНЗ ви-
трачалося 691,2 USD (1911,3 доларів за ПКС), що 
за світовими тенденціями є низьким показником 
(рис. 3).

У порівнянні з іншими країнами видатки на 
вищу освіту в Україні займають значну частку у 
загальному обсязі бюджетних видатків на осві-
ту — 31,7 % (рис. 4).
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Незважаючи на значну питому вагу видатків 
на фінансування вищої освіти у ВВП країни та у 
бюджетних видатках, їх ефективність є невисо-
кою. Зокрема, за результатами аналізу формуван-
ня, розміщення і виконання державного замов-
лення на підготовку фахівців з вищою освітою [19] 
спеціалісти Рахункової палати дійшли виснов-
ку, що загальний стан формування, розміщення 
і виконання державного замовлення на підго-
товку фахівців з вищою освітою незадовільний, 
оскільки є неконтрольованим, неефективним та 
збитковим для держави процесом. Кошти на під-
готовку фахівців із вищою освітою за державним 
замовленням фактично плануються і використо-
вуються як кошти на утримання бюджетної уста-
нови. Вартість навчання у ВНЗ за державним за-
мовленням на одного фахівця з вищою освітою у 
рік більша, ніж визначена ВНЗ вартість навчання 
на одного фахівця за весь строк надання освітньої 
послуги за рахунок платних послуг. Відбуваєть-
ся фактичне утримання ВНЗ за рахунок коштів 
державного бюджету, а не підготовка фахівців за 
державним замовленням. Внаслідок щорічного 
передання та перерозподілу бюджетних призна-
чень урядом значно змінюються обсяги фінан-
сування на підготовку фахівців з вищою освітою, 
затверджені Законом про Державний бюджет, на 
відповідний рік, які жодним чином не пов’язані 
з вартістю навчання студентів, аспірантів, докто-
рантів тощо і значно впливають на обсяг держав-
ного замовлення на підготовку фахівців. Зазначе-
ні факти обумовлюють необхідність термінового 
реформування механізмів та обсягів державного 
фінансування вищої освіти в Україні.

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Бюджетні видатки на вищу освіту в Україні від-
носно до ВВП є більшими за середньосвітові 
показники. Вищою за середнє значення є також 
частка видатків на вищу освіту у загальному обсязі 
бюджетних видатків. За умови збереження існую-
чих тенденцій ключовими завданнями для Украї-
ни є забезпечення стабільного зростання ВВП та 
бюджетних видатків в цілому. Це має призвести до 
подальшого зростання абсолютних сум видатків 
на вищу освіту та видатків у розрахунку на одну 
особу. Беззаперечним є факт, що удосконалення 
потребує механізм розподілу бюджетних коштів, 
які витрачаються на освіту. Необхідно розробити 
науково обґрунтовану методику розрахунку ефек-
тивності та результативності програм бюджетного 
фінансування вищої освіти. Корисним було б за-
провадження незалежної експертизи щодо пере-
вірки реальної якості вищої освіти та фактичного 
рівня підготовки осіб, що закінчили певний етап 
навчання. Вважаємо за доцільне переорієнтувати 
розподіл бюджетних ресурсів таким чином, щоб 
фінансування найбільш популярних напрямів 
підготовки переважно здійснювалося за рахунок 

коштів фізичних осіб і роботодавців. Державне 
фінансування вищої освіти має бути більш орі-
єнтоване на ринок праці та потреби соціально-
економічного розвитку країни. Як наслідок — 
контрак ти з кінцевими споживачами послуг 
вищих навчальних закладів частково витіснять 
державне замовлення. Це дозволить спрямувати 
вивільнені кошти на фінансування напрямів під-
готовки, у яких зацікавлена держава. Подальші 
наукові дослідження мають спрямовуватись на 
розробку моделей нормативного фінансування та 
інших організаційно-економічних механізмів, що 
мають на меті забезпечити доступність та якість 
вищої освіти, а також підвищити ефективність 
бюджетних витрат.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  
НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація. Розглянуто нормативно-правову базу з питань обліку нематеріальних активів, розкрито по-
няття нематеріальних активів, підходи і методи оцінки ефективного їх використання.
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Summary. Considered the regulatory framework on accounting of intangible assets, discloses the concept of intan-
gible assets, the approaches and methods of effective use.
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власності) та їх реалізації у виробництві продук-
ції, виконанні робіт, наданні послуг. Створення 
або придбання нематеріальних активів для під-
приємств різних галузей несе економічні вигоди, 
пов’язані з їх використанням, і їх вартість може 
бути достовірно визначена.

Здатність приносити значні прибутки обу-
мовлює активне залучення до господарського 
обліку підприємств нематеріальних активів. Од-
нак, з урахуванням тенденцій розвитку економіки 
України, для успішного та ефективного викорис-
тання нематеріальних активів необхідно впрова-
джувати принципово нові способи управління 
ними, що вимагає розуміння їх економічної сут-
ності, характерних особливостей, відображення в 
обліку.

Методологічні основи формування в бух-
галтерському обліку інформації щодо нематері-
альних активів і розкриття інформації про них у 
фінансовій звітності визначені П(С)БО 8 «Нема-
теріальні активи» (крім обліку негативного гуд-
вілу, методологія якого визначається П(С)БО 19 
«Об’єднання підприємств»). Зазначений стандарт 
застосовується при обліку операцій із нематері-
альними активами, що здійснюються з 01 січня 
2000 р. Норми П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» 
застосовуються підприємствами, організаціями 
та іншими юридичними особами незалежно від 
форм власності. Відповідно до цього положення 
нематеріальний актив — це немонетарний ак-
тив, який не має матеріальної форми, може бути 
ідентифікований та утримується підприємством 
з метою використання більше одного року (або 
одного операційного циклу, якщо він перевищує 
один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністра-
тивних цілях чи надання в оренду іншим особам 
[1]. Вартість нематеріального активу має бути до-
стовірно визначена.

У бухгалтерському розумінні всі нематеріаль-
ні активи можна розділити на дві категорії: нема-

Постановка проблеми. Сучасний етап роз-
витку світової економіки характеризується інтен-
сивними процесами розробки та впровадження у 
виробничий процес найновіших досягнень науки 
і техніки, які є об’єктами інтелектуальної влас-
ності. Протягом останнього часу зростає частка 
нематеріальних активів у майні підприємства, що 
позначається швидкістю та масштабністю техно-
логічних змін. Наявність нематеріальних активів 
у складі ресурсів підприємства збільшує його рин-
кову вартість, підвищує інвестиційну привабли-
вість та забезпечує захист прав.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
тягом останніх років вітчизняні науковці зробили 
значний внесок у розвиток теорії і практики облі-
ку, оцінки використання нематеріальних активів 
(П. Атамас, О. Голенко, Л. Жилкін, Л. Ловінська, 
Р. Т. Джога, С. В. Свірко, Л. М. Сінельник, О. Ко-
роп, Л. І. Федулова та ін.). Також ця тема знайшла 
широке відображення в зарубіжній літературі (А. 
Козирєв, В. Макаров, Каміл Ідріс та ін.). Хоча й 
існує значна кількість наукових досліджень та 
отримані вагомі досягнення в напрямі оцінки 
ефективності використання нематеріальних ак-
тивів, але й до цього часу ведуться дискусії щодо 
теоретичних положень і практичних проблем об-
ліку, оцінки нематеріальних активів (об’єктів ін-
телектуальної власності).

Мета статті — розкриття поняття нематері-
альних активів, дослідження та аналіз відповід-
ної нормативно-законодавчої бази, особливостей 
застосування підходів і методів оцінки вартості 
нематеріальних активів (об’єктів інтелектуальної 
власності).

Виклад основного матеріалу. На нинішньому 
етапі становлення національної економіки Укра-
їни першочергового значення набуває науково-
технологічний розвиток, визначальна роль в яко-
му належить інноваційній діяльності, створенню 
нематеріальних активів (об’єктів інтелектуальної 
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теріальні активи, які можна ідентифікувати, до 
числа яких відносяться майнові права, що здат-
ні приносити доход протягом тривалого періоду 
(більше одного року) і гудвіл. Гудвіл є особливим 
нематеріальним активом. У загальному випадку 
гудвіл — це та частина вартості компанії, на яку 
ринкова вартість діючого підприємства переви-
щує суму його матеріальних та ідентифікованих 
нематеріальних активів.

Згідно з П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» 
в обліку нематеріальних активів виокремлюють 
такі групи об’єктів: права користування природ-
ними ресурсами (право користування надрами, 
іншими ресурсами природного середовища, гео-
логічною та іншою інформацією про природне 
середовище тощо); права користування майном 
(право користування земельною ділянкою від-
повідно до земельного законодавства, право ко-
ристування будівлею, право на оренду приміщень 
тощо); права на комерційні позначення (права на 
торговельні марки (знаки для товарів і послуг), 
комерційні (фірмові) найменування тощо), крім 
тих, витрати на придбання яких визнаються роял-
ті; права на об’єкти промислової власності (право 
на винаходи, корисні моделі, промислові зраз-
ки, сорти рослин, породи тварин, компонування 
(топографії) інтегральних мікросхем, комерційні 
таємниці, у тому числі ноу-хау, захист від недо-
бросовісної конкуренції тощо), крім тих, витрати 
на придбання яких визнаються роялті; авторське 
право та суміжні з ним права (право на літератур-
ні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, 
програми для електронно-обчислювальних ма-
шин, компіляції даних (бази даних), виконання, 
фонограми, відеограми, передачі (програми) орга-
нізацій мовлення тощо), крім тих, витрати на при-
дбання яких визнаються роялті; інші нематеріальні 
активи (право на провадження діяльності, вико-
ристання економічних та інших привілеїв тощо).

Обов’язковою ознакою нематеріального ак-
тиву є відсутність матеріальної форми відносно 
будь-якого об’єкта, що приймається на облік, 
проте повинні бути документи, що його іденти-
фікують, тобто підтверджують існування самого 
об’єкта та права підприємства на його викорис-
тання в тій чи іншій формі.

Усі права власності засвідчуються охорон-
ними документами (патентами — права на вина-
ходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти 
рослин, породи тварин; авторськими свідоцтва-
ми — права на літературні, художні, музичні 
твори, комп’ютерні програми, програми для 
електронно-обчислювальних машин, компіляції 
даних (бази даних) та ін.; свідоцтвами — торго-
вельні марки, компонування (топографії) інте-
гральних мікросхем; ліцензіями — право ліцен-
зіата на провадження зазначеного в ньому виду 
господарської діяльності протягом визначеного 

строку за умови виконання ліцензійних умов, до-
говорами про трансферт технологій; договорами 
щодо розпорядження майновими правами інте-
лектуальної власності тощо) та відображаються в 
балансі підприємства за первісною вартістю (іс-
торичною собівартістю) у статті «Нематеріальні 
активи» [2]. Первісна вартість нематеріальних 
активів — це собівартість за фактичними витрата-
ми на придбання (спорудження) та виготовлення 
нематеріальних активів. У вітчизняному обліку до 
історичної собівартості не включаються видатки 
на транспортування, налагодження та пуск від-
повідних необоротних активів. Первісна вартість 
нематеріальних активів, придбаних за кошти, 
може складатися: із ціни придбання; мита; непря-
мих податків, що не підлягають відшкодуванню, 
інших витрат, пов’язаних із доведенням до стану, 
придатного для використання за призначенням.

Господарські операції, пов’язані з надхо-
дженням, вибуттям та зміною стану нематеріаль-
них активів, заносяться відповідними докумен-
тами (надходження — приходна накладна, акт 
введення в експлуатацію; вибуття — акт ліквіда-
ції, акт приймання-передання; зміна стану — до-
відки бухгалтера). При прийнятті нематеріально-
го активу до обліку в інформаційну базу заносять 
відомості, які необхідні для відображення немате-
ріального активу на рахунках бухгалтерського об-
ліку і подальшого нарахування амортизації.

Для документування операцій з обліку не-
матеріальних активів використовуються типові 
форми документів для обліку основних засобів, 
до яких додаються документи, що описують сам 
об’єкт або порядок використання, а також до-
кументи, що підтверджують ті або інші майнові 
права підприємства. Відповідно до особливос-
тей нематеріальних активів у документах щодо їх 
надходження та вибуття повинна бути надана їх 
характеристика, вказані порядок і термін вико-
ристання, первісна вартість, норма амортизації, 
дата введення та виведення з експлуатації та деякі 
інші реквізити. Особливу увагу слід звернути на 
правильність оформлення переходу права на во-
лодіння нематеріальними активами. Наприклад, 
придбання права на об’єкти, що охороняють-
ся патентним правом (винаходи, корисні моделі 
тощо), повинні підтверджуватися відповідними 
ліцензійними договорами, зареєстрованими в 
Патентному відділі. Придбані права мають бути 
оформлені договорами з юридичними або фізич-
ними особами. Набуття права на користування 
природними ресурсами можливе лише за наяв-
ності документів, що підтверджують права про-
давців або засновників і оформленні передання 
права відповідно до встановленого законодав-
ством порядку [3].

Згідно із чинним законодавством України 
існують загальноприйняті методичні підходи до 
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оцінки інтелектуальної власності, а саме: витрат-
ний, порівняльний і доходний. Використання 
цих підходів стосовно нематеріальних активів має 
свою специфіку, оскільки нематеріальний актив є 
досить нестандартним об’єктом для оцінки.

На практиці витратний підхід широко ви-
користовується для визначення суми витрат на 
відтворення об’єкта оцінки. Для цього викорис-
товують методи прямого відтворення і заміщення. 
Перший метод полягає у визначенні вартості від-
творення з подальшим вирахуванням суми зносу 
(знецінення), другий — у визначенні вартості за-
міщення з подальшим вирахуванням суми зносу 
(знецінення). Саме слово «порівняння» вже гово-
рить про те, що щось із чимось треба порівняти, 
так і порівняльний підхід базується на достовірній 
інформації про ціни на ринку подібних об’єктів 
інтелектуальної власності, тобто: на інформації 
про ціни продажу об’єктів подібного призначен-
ня та корисності; визначенні сукупності елемен-
тів порівняння для об’єкта оцінки; проведенні 
порівняльного аналізу цін продажу подібних 
об’єктів з метою врахування наявності істотних 
відмінностей об’єкта оцінки. Подібність об’єктів 
визначається з урахуванням їх виду, сфери засто-
сування, функціональних, економічних та інших 
характеристик. З метою ідентифікації об’єкта 
права інтелектуальної власності з’ясовують май-
нові права на нього і факт видачі дозволу на його 
використання.

Існує низка об’єктів, наприклад патенти або 
права на твори мистецтва, до яких дуже складно 
підібрати аналоги. Тому основним та таким, що 
найбільш достовірно відображає цінність об’єкта 
оцінки, є доходний підхід. Цей підхід заснований 
на доходах, які очікує отримати власник об’єкта 
оцінки — нематеріального активу. Оцінюючи не-
матеріальний актив в рамках доходного підходу, 
аналітик шукає спосіб виокремити доход, що може 
бути віднесений до оцінюваного нематеріального 
активу, щоб визначити вартість його за допомо-
гою звичайних методів доходного підходу (капіта-
лізації або дисконтування). За методом капіталі-
зації прибутків можна визначити розмір чистого 
прибутку, ставку капіталізації чистого прибутку та 
зробити розрахунок вартості активу діленням чи-
стого прибутку на ставку капіталізації. За методом 
дисконтування майбутніх грошових прибутків 
можна здійснити оцінку майбутніх грошових по-
токів, визначити ставку дисконтування, зробити 
розрахунки сумарної поточної вартості майбутніх 
прибутків додаванням до отриманого результату 
вартості об’єкта інтелектуальної власності, при-
веденої до поточного періоду [4].

Отже, оскільки нематеріальні активи за сво-
їми характеристиками унікальні, то застосуван-
ня того чи іншого підходу до оцінки залежить від 
того, який саме нематеріальний актив оцінюєть-
ся. Існує можливість та доцільність оцінювати 
нематеріальні активи індивідуально, в інших ви-
падках неможливо або недоречно оцінювати не-
матеріальні активи інакше, ніж разом із іншими 
(матеріальними або нематеріальними) активами. 
До того ж оцінювач у звіті про оцінку має чітко 
пояснювати, як оцінювалися нематеріальні акти-
ви — індивідуально або разом з іншими актива-
ми. Якщо має місце останній випадок, оцінювач 
має пояснити, чому необхідно оцінювати нема-
теріальний актив, що є об’єктом оцінки, разом 
із іншим активом чи активами, та чітко описати 
активи, з якими об’єднаний об’єкт оцінки. Пре-
стижність чи значимість нематеріальних об’єктів 
можна оцінити лише експертним шляхом [5].

Висновки. У результаті проведеного дослі-
дження можна зробити висновки, що визна-
ченню, оцінці та обліку нематеріальних активів 
сьогодні приділяється особлива увага у зв’язку з 
новими ринковими реаліями, що визначаються 
технологічними змінами та активним поширен-
ням інформаційних технологій. Під час аналізу 
різних підходів до визначення терміна «немате-
ріальні активи» було виявлено, що склад цього 
виду активів підприємства різноманітний, тому 
облік нематеріальних активів — це проблема, яка 
досить актуальна в практиці роботи підприєм-
ства, що пов’язано як з питаннями класифікації 
нематеріальних активів, так і способами їх над-
ходження.
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АННОТАЦИИ
которая выражает зависимость ВВП Украины от 
объема промышленного производства и рознич-
ного товарооборота страны.

Ключевые слова: валовой внутренний про-
дукт, эконометрическая модель, объем промыш-
ленного производства, оборот розничной торгов-
ли, регрессия.

Ушенко Н. В. Антикризисная парадигма ис-
пользования потенциала современного туризма. — 
С. 29.

Аннотация. В статье проанализировано функ-
ционирование сферы туризма как подсистемы 
национальной экономики. Определены соци-
ально-экономические предпосылки его развития 
в условиях наличия кризисных явлений, скон-
центрировано внимание на анализе финансовых 
возможностей и туристических настроений на-
селения Украины. Предложены концептуальные 
основы антикризисной парадигмы развития ту-
ризма в стране, основанные на использовании 
имеющегося потенциала этой сферы.

Ключевые слова: туризм, потенциал, кризис, 
антикризисная парадигма, развитие, государствен-
но-частное партнерство, кластерная структура.

Чепеленко Р. В. Тенденции развития аграрного 
рынка при государственном регулировании. — С. 34.

Аннотация. В статье рассмотрены основные 
тенденции развития аграрного рынка. Обоснова-
ны причины усиления государственного протек-
ционизма в государственной сфере.

Ключевые слова: аграрный рынок, собствен-
ность, государственное регулирование, конку-
рентоспособность, развитие.

Вареник О. Ф., Марченко В. М. Усовершен-
ствование методов оценки эффективности деятель-
ности предприятия на основе взаимосвязей между 
финансовыми индикаторами. — С. 38.

Аннотация. В статье проведено исследование 
теоретических аспектов оценки эффективности 
деятельности предприятия. Разработана теоре-
тическая модель оценки эффективности исполь-
зования производственных фондов предприятия. 
Для комплексной оценки эффективности дея-
тельности предприятия разработана модель, ото-
бражающая взаимосвязи между его финансовыми 
индикаторами.

Ключевые слова: эффективность, комплекс-
ная оценка эффективности, финансовые индика-
торы, анализ взаимосвязей, экономико-матема-
тическое моделирование.

Антошкина Л. И., Сологуб О. П. Прогно-
зы глобальной конкуренции в мировой экономике 
(часть ІІ). — С. 9.

Аннотация. Исследованы тенденции эконо-
мического противостояния основных центров и 
экономико-политических союзов глобализиро-
ванного мира.

Ключевые слова: глобализация, конкуренция, 
мировая экономика.

Гонта Е. И., Андреева Г. П. Составляющие ме-
ханизма формирования конкурентных преимуществ 
национального туристско-рекреационного комплек-
са. — С. 16.

Аннотация. В статье исследованы составля-
ющие механизма формирования конкурентных 
преимуществ национального туристическо-ре-
креационного комплекса на основе государствен-
ного регулирования и координации действий 
его субъектов. Авторами предложен алгоритм 
реализации регуляторных действий государства 
относительно внедрения предложенного в ста-
тье механизма, определены основные проблемы 
формирования конкурентных преимуществ оте-
чественного туристическо-рекреацоинного ком-
плекса и предложены пути их решения.

Ключевые слова: механизм формирования 
конкурентных преимуществ, туристическо-ре-
креационный комплекс, конкурентоспособность 
туристического продукта, государственное регу-
лирование в сфере туризма.

Горячая О. Л., Сильченко И. А. Современный 
анализ инновационной сферы Украины и пути ее ак-
тивизации. — С. 21.

Аннотация. Рассмотрено состояние иннова-
ционной деятельности в Украине, определены ос-
новные факторы, препятствующие активизации 
инновационной деятельности. Предложены ре-
комендации по первоочередным мерам по акти-
визации инновационной деятельности в Украине.

Ключевые слова: инновации, инновационная 
деятельность, инвестиционные ресурсы, инве-
стиционное обеспечение, показатели оценива-
ния, система мониторинга, фонд инновационно-
го развития предприятия.

Костромина К. А., Курова Т. Г. Эконометриче-
ский анализ валового внутреннего продукта Украи-
ны. — С. 25.

Аннотация. В статье проведен эконометри-
ческий анализ валового внутреннего продукта 
Украины и построена эконометрическая модель, 
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Михов Л. И. Сущность и содержание корпора-
тивной культуры. — С. 42.

Аннотация. В статье проанализированы ос-
новные термины корпоративной культуры, ис-
следованы ее суть и содержание.

Ключевые слова: корпорация, корпоратив-
ная культура, персональная культура, организа-
ционная культура, миссия, ценности, нормы и 
регламенты, коммуникации, микроклимат, сим-
волы, типы корпоративной и организационной 
культуры.

Пелишенко В. П. Теоретико-методические 
подходы оценки уровня конкурентного потенциала 
санаторно-куротных предприятий. — С. 46.

Аннотация. В статье раскрыты методические 
подходы относительно комплексной оценки 
уровня конкурентного потенциала санаторно-ку-
рортных предприятий на основе использования 
их количественных и качественных показателей 
в условиях рыночной экономики. Построена ма-
трица стратегических приоритетов для инвести-
рования в инновационное развитие санаторно-
курортных предприятий.

Ключевые слова: конкурентный потенциал, 
санаторно-курортная отрасль, конкурентоспо-
собность, конкурентное преимущество.

Скворцова О. В. Детерминанты интеллектуа-
лизации человеческого капитала в процессе трудо-
вой деятельности. — С. 53.

Аннотация. В статье раскрыта сущность ин-
теллектуализации человеческого капитала как 
научной экономической категории. Определены 
детерминанты интеллектуализации человеческо-
го капитала в процессе трудовой деятельности. 
Сформированы концептуальные основы опреде-
ления уровня интеллектуализации человеческого 
капитала на основе оценки его детерминантов.

Ключевые слова: интеллектуализация, интел-
лектуализация труда, интеллектуализация чело-
веческого капитала, интеллектуальная деятель-
ность.

Угодникова Е. И. Перспективы развития конку-
рентоспособности на рынке туризма путем разработки 
инновационных туристических продуктов. — С. 56.

Аннотация. Статья посвящена актуальным 
проблемам повышения конкурентоспособности 
предприятий сферы туризма путем разработки 
инновационных туристских продуктов, их вне-
дрения в работу и продвижения на рынок.

Ключевые слова: туристский продукт, инно-
вация, тур.

Фролова В. Ю., Фролова Г. И. Эффективность 
использования аутсорсинга бизнес-процессов на 
предприятии. — С. 60.

Аннотация. Статья посвящена анализу аутсор-
синга бизнес-процессов как одного из методов оп-

тимизации затрат на современном этапе развития 
предприятий. Исследованы основные тенденции 
на рынке аутсорсинговых услуг в Украине. Опре-
делены основные преимущества и недостатки от 
его использования при увеличении эффективно-
сти функционирования предприятия. Рассмотрен 
алгоритм оценки эффективности его использова-
ния. По результатам оценки подтверждена необ-
ходимость использования стратегии аутсорсинга 
бизнес-процессов на предприятии.

Ключевые слова: аутсорсинг, снижение за-
трат, бизнес-процессы на предприятии, эффек-
тивность аутсорсинга.

Горпинич О. В. Самоорганизация и самоуправ-
ление в агропромышленных региональных класте-
рах. — С. 64.

Аннотация. Управление агропромышленным 
производством в нашей стране осуществляет-
ся по отраслевому принципу, основанному на 
традиционных формах отраслевой организации 
производства. Такая организация и управление 
аграрным сектором сложились за время функцио-
нирования плановой экономики. Плановая эко-
номика имеет ряд преимуществ и достижений, 
однако, учитывая евроинтеграционные желания 
украинской власти, сельхозпроизводителям сле-
дует ориентироваться на территориально-само-
управляемую (кластерную) организацию произ-
водства. Низкая оценка уровня жизни сельского 
населения в Украине дает возможность вести эф-
фективную деятельность как органов государ-
ственной власти, так и местного самоуправления, 
субъектов предпринимательской деятельности в 
соответствующих отраслях и объединить их уси-
лия для улучшения благосостояния крестьянина 
через кластерную систему отношений.

Ключевые слова: кластер, кластерная органи-
зация развития агропромышленного производ-
ства, кластерное образование.

Клименко А. А. Мировой опыт разработки си-
стемных индикаторов устойчивого развития. — С. 69.

Аннотация. В статье проанализирован миро-
вой опыт разработки системных индикаторов 
устойчивого развития. Определены направле-
ния для их усовершенствования на всех уровнях 
управления (глобальном, национальном, регио-
нальном).

Ключевые слова: индикатор, критерий, кон-
сенсус, легитимность, мониторинг, оценка, пока-
затель, потенциал, релевантность, постоянство.

Рюмина Е. Л. Развитие инновационно-инве-
стиционной деятельности в туристической сфере 
приморских территорий. — С. 72.

Аннотация. В статье рассмотрены проблем-
ные аспекты инновационно-инвестиционной 
деятельности в туристической сфере примор-
ских территорий, а именно г. Бердянска. Пред-
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ложены меры внедрения инвестиционной поли-
тики в туристической деятельности и создания 
благоприятных условий для привлечения в эко-
номику города отечественных и иностранных 
инвестиций, их эффективного использования, 
содействия внедрению инвестиционных и ин-
новационных проектов, способных обеспечить 
рост объемов производства туристических услуг 
и повышение конкурентоспособности туристи-
ческих продуктов.

Ключевые слова: инновационно-инвестици-
онная деятельность, туристическая сфера, при-
морские территории, инновационные формы 
развития туризма.

Билецкий А. В. Оценка влияния образователь-
ной компоненты человеческого капитала на эконо-
мическое развитие государства. — С. 74.

Аннотация. Статья посвящена определению 
степени влияния образовательной компоненты 
человеческого капитала на экономическое раз-
витие страны. Проанализирована динамика ко-
личественных показателей, которые отображают 
состояние и проблемы формирования человече-
ского капитала в системе образования. Установ-
лена приоритетность инвестирования образова-
ния среди расходов государственного бюджета на 
формирование человеческого капитала в Украи-
не. С помощью экономико-математических ме-
тодов оценено влияние образовательной состав-
ляющей человеческого капитала на показатель 
ВВП на душу населения, позитивная динамика 
которого выступает индикатором экономическо-
го развития государства.

Ключевые слова: человеческий капитал, об-
разование, инвестиции в человеческий капитал, 
инвестиции в образование, ВВП на душу населе-
ния, экономическое развитие.

Доронина О. А. Методологично-функциональ-
ная направленность антикризисной кадровой поли-
тики. — С. 79.

Аннотация. В статье усовершенствованы те-
оретико-методологические основы определения 

функциональной направленности антикризис-
ной кадровой политики. Исходя из того, что ее 
целью является сохранение кадрового потенциа-
ла для обеспечения функционирования государ-
ства, региона, предприятия в период кризиса и 
выхода из него, сделан вывод, что антикризисная 
кадровая политика должна быть неотъемлемой и 
перманентной составляющей соответствующей 
системы управления, которая позволит перенести 
роль этой политики с борьбы с кризисом на его 
предупреждение. Обоснованы основные функ-
ции антикризисной кадровой политики: превен-
тивная, регулирующая, воспроизводственная, 
стабилизационная.

Ключевые слова: кадровая политика, анти-
кризисная кадровая политика, кризис, функции 
кадровой политики, кадровый потенциал.

Комарова И. В., Комаров П. Г. Государствен-
ное финансирование высшего образования в Украи-
не в контексте мировых тенденций. — С. 85.

Аннотация. Исследованы показатели динами-
ки бюджетных расходов на высшее образование 
в Украине. Охарактеризована доля расходов на 
высшее образование в ВВП и в бюджетах Украи-
ны по сравнению с другими странами мира. Вы-
явлены особенности, характерные для Украины.

Ключевые слова: сводный бюджет, государ-
ственный бюджет, местные бюджеты, расходы на 
высшее образование.

Колесник Н. В. Особенности организации бух-
галтерского учета нематериальных активов на со-
временных предприятиях. — С. 90.

Аннотация. Рассмотрена нормативно-право-
вая база по вопросам учета нематериальных акти-
вов, раскрыты понятие нематериальных активов, 
подходы и методы оценки эффективного их ис-
пользования.

Ключевые слова: нематериальные активы, 
права собственности, объекты интеллектуальной 
собственности, права интеллектуальной соб-
ственности, оценка стоимости, эффективность 
использования.
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ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
Горяча Оксана Любомирівна, доцент ка-

федри економіки Бердянського університету 
менеджменту і бізнесу, кандидат економічних 
наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: фінансові послуги, фінан-
сові ринки, фінансові посередники, інвестиційна 
діяльність.

Сільченко Ірина Анатоліївна, старший викла-
дач кафедри економіки Бердянського університе-
ту менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: економіка й організація ін-
новаційної діяльності підприємства.

Курова Тетяна Григорівна, старший викладач 
кафедри математики і математичних методів Бер-
дянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: математичні методи і моде-
лі в економіці.

Костроміна Катерина Олександрівна, стар-
ший викладач кафедри математики та математич-
них методів Бердянського університету менедж-
менту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: застосування математич-
них методів і моделей при вивченні проблем і пер-
спектив розвитку підприємств.

Ушенко Наталя Валентинівна, завідувач ка-
федри менеджменту і туризму Бердянського уні-
верситету менеджменту і бізнесу, доктор еконо-
мічних наук, професор.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: відтворення людського ка-
піталу, соціально-трудові відносини, економіка 
знань.

Чепеленко Руслан Валерійович, аспірант ка-
федри економіки Бердянського університету ме-
неджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Свободи, 117-А.

Антошкіна Лідія Іванівна, ректор Бердянсько-
го університету менеджменту і бізнесу, доктор 
економічних наук, професор.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: економіка вищої освіти, 
стратегічне управління підприємством.

Сологуб Олена Петрівна, завідувач кафедри 
маркетингу Національного університету харчових 
технологій, доктор економічних наук, професор.

01033, м. Київ, вул. Володимирська, 68.
Наукові інтереси: продуктивність регіональ-

ної економіки, демографічні інтереси.

Горпинич Оксана Володимирівна, доцент ка-
федри економіки Бердянського університету 
менеджменту і бізнесу, кандидат економічних 
наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.
Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: ефективність організацій-
но-економічного реформування сільського гос-
подарства.

Комарова Інна Валентинівна, проректор з 
наукової роботи Бердянського університету ме-
неджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, 
доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: сучасні проблеми фінансо-
вої політики України.

Гонта Олена Іванівна, директор Навчально-
наукового інституту економіки, Чернігівський 
національний технологічний університет, доктор 
економічних наук, професор.

14032, м. Чернігів, вул. Бєлова, буд. 29, кв. 64.
Наукові інтереси: транснаціоналізація еконо-

міки регіонів.

Андрєєва Ганна Петрівна, доцент кафедри 
природокористування і техногенної безпеки Чер-
нігівського національного технологічного універ-
ситету, кандидат економічних наук.

14032, м. Чернігів, вул. Бєлова, буд. 29, кв. 64.
Наукові інтереси: механізм формування кон-

курентних переваг, національний туристично-ре-
креаційний комплекс.
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Наукові інтереси: розвиток аграрного ринку 
України.

Вареник Ольга Федорівна, старший викладач 
кафедри обліку і фінансів Бердянського універси-
тету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: організація обліку на ви-
робничих підприємствах.

Марченко Віталій Михайлович, старший ви-
кладач кафедри економіки Бердянського універ-
ситету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: організація обліку на ви-
робничих підприємствах.

Міхов Леонід Іванович, професор кафедри еко-
номіки Бердянського університету менеджменту і 
бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: удосконалення матеріаль-
ного стимулювання робітників у сільському гос-
подарстві.

Фролова Галина Іванівна, доцент кафедри ме-
неджменту і туризму 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.

Пелішенко Валентин Павлович, професор ка-
федри менеджменту і туризму Бердянського уні-
верситету менеджменту і бізнесу, доктор еконо-
мічних наук, професор.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: маркетингова та інновацій-
но-інвестиційна діяльність.

Скворцова Ольга В’ячеславівна, асистент ка-
федри менеджменту і туризму Бердянського уні-
верситету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: стратегічний розвиток під-
приємства, продуктивність праці персоналу.

Угоднікова Олена Ігорівна, асистент кафедри 
туризму і готельного господарства Харківського 
національного університету міського господар-
ства імені О. М. Бекетова.

61000, м. Харків, вул. М. Бажанова, 17, ауд. 
401 бмк.

Наукові інтереси: потенціал підприємств, со-
ціальні технології в туризмі.

Фролова Валерія Юріївна, доцент кафедри 
економіки Бердянського університету менедж-
менту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: стратегічний маркетинг, 
конкурентоспроможність підприємств, конку-
рентні маркетингові стратегії.

Горпинич Оксана Володимирівна, доцент ка-
федри економіки Бердянського університету 
менеджменту і бізнесу, кандидат економічних 
наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: ефективність організацій-
но-економічного реформування сільського гос-
подарства.

Клименко Анна Анатоліївна, доцент кафедри 
обліку і фінансів Бердянського університету ме-
неджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, 
доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: регіональні стратегії управ-
ління сталим розвитком аграрного ринку.

Рюміна Євгенія Леонідівна, асистент кафедри 
менеджменту і туризму Бердянського університе-
ту менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: організаційно-економічна 
сутність формування кластерів.

Білецький Олександр В’ячеславович, здобувач 
кафедри управління персоналом та економіки 
праці Донецького національного університету 
(м.  Вінниця).

21007, м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4, кімн. 301.
Наукові інтереси: проблеми формування та 

використання людського капіталу, нагромаджен-
ня людського капіталу, інвестування у людський 
капітал та його ефективність.

Дороніна Ольга Анатоліївна, професор кафе-
дри управління персоналом і економіки праці До-
нецького національного університету (м. Вінни-
ця), доктор економічних наук, доцент.

21007, м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4, кімн. 301.
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Наукові інтереси: кадрова політика, гідна 
праці, управління оплатою праці, мотивація і сти-
мулювання персоналу.

Колесник Наталiя В’ячеславівна, асистент ка-
федри обліку, аналізу і аудиту Бердянського уні-

верситету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: облік і аудит дебіторської 
заборгованості.
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Аспірантура

У Бердянському університеті менеджменту і бізнесу 
відкрито аспірантуру за спеціальностями:

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: за спеціальністю, 
із філософії та іноземної мови. 

Паспорт, диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто.

Прийом документів до 15 вересня.

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/.


