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УДК 331.101.262 Л. И. Антошкина

ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА: 
ТЕОРИЯ И МИРОВАЯ ПРАКТИКА

Аннотация. Обоснована постановка проблемы эффективного соотношения накопленного и востребуе-

мого человеческого капитала как нового подхода в обеспечении динамичного экономического развития.

Ключевые слова: экономика, социальная сфера, факторы общественного прогресса, человеческий капи-

тал, эффективность и качество, политика накопления, практика использования, новые вызовы в образова-

нии, мировой опыт, рекомендации.

Summary. Grounded the problem of effective accumulated value and such that required human capital as a new 

approach to providing dynamic economic development.

Key words: еconomics is grounded, social sphere, factors of social progress, human capital, efficiency and quality 

policy of accumulation, the practice of using the new challenges in education, international experience and recom-

mendations.

Постановка проблемы. Ставшая парадигмой 

социально-экономического развития и доказан-

ная длительным опытом успешных стран идея на-

ращивания человеческого капитала подвергается 

испытаниям новыми вызовами. Общий взгляд на 

проблему воспроизводства человеческого капита-

ла через эффективное образование и осуществле-

ние комплекса непрерывных мер в области здра-

воохранения и повышения жизненных стандартов 

остаётся базовым в практической политике. Одна-

ко выясняется некоторая неопределённость при-

менявшихся до сих пор критериев в оценке роли 

отдельных формирующих человеческий капитал 

факторов, причём в первую очередь это относит-

ся к образованию. Стало очевидным, что просто 

накопление знаний индивидуумом уже не отве-

чает потребностям общественной практики и что 

в понятие «образованный человеческий капитал» 

необходимо вносить специфические изменения с 

тем, чтобы этот индивидуум был способен отве-

чать меняющимся обстоятельствам этой практики.

Практическая реализация подобных вызо-

вов потребует адекватных изменений в политике 

инвестирования воспроизводства человеческого 

капитала. Обоснование необходимости концеп-

туальных изменений в практической политике 

формирования человеческого капитала и состав-

ляет цель статьи.

Изложение материалов исследования. Изуче-

ние причин возникновения и роста добавочного 

продукта как главного фактора общественного 

благосостояния издавна занимало много места 

в научной мысли. Родоначальник классической 

буржуазной политэкономии Уильям Петти (1623–

1687) считал, что источник стоимости: «Труд — 

отец и активнейший принцип богатства, зем-

ля — его мать», то есть он определял зарплату как 

стоимость, создаваемую землёй и трудом, которая 

сводится к среднему дневному пропитанию взрос-

лого человека; зарплата, таким образом, выводи-

лась из размера физиологического прожиточного 

минимума [1]. Как именно можно увеличить стои-

мость, кроме вовлечения большего количества ра-

ботников и земли, в трудах У. Петти и других учё-

ных того времени не говорилось. Ответы на этот 

вопрос начали появляться гораздо позже.

Адам Смит (1723–1790), шотландский эко-

номист и философ, один из крупнейших предста-

вителей классической политэкономии, доказы-

вал, что для роста богатства народов необходимо 

увеличивать долю населения, занятого произво-

дительным трудом, и увеличивать производитель-

ность труда. В «Исследовании о природе и при-

чинах богатства народов» (1776 г.) он установил, 

что совокупный запас общества составляет посто-

янный капитал и что одной из частей этого капи-

тала является «полезность талантов, приобретён-

ных жителями страны или членами общества. Для 

приобретения этих талантов требуются всегда не-

малые расходы на содержание того, кто старается 

приобрести их, во всё время его воспитания, обуче-

ния и дальнейшего образования, и все эти расходы 

составляют постоянный капитал. Если эти даро-

вания составляют часть его личного богатства, то 

они в то же время составляют и часть богатства 

целого общества, к которому он принадлежит» [2].

Мы выделили эту выдающуюся мысль для 

того, чтобы подчеркнуть её вневременную акту-

альность, чтобы напомнить «правящим фило-

софам» (выражение Платона по поводу идеи Пи-

фагора образовать союз людей, тесно связанных 

между собой общим учением и образованием и 

стремящихся к одной общей цели — к управлению 

государством на основе науки, 540–500 гг. до Р. Х., 
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[3]) те основы научных взглядов, которые позже 

оформились в понятия человеческого капитала, 

доминантного значения в нём интеллектуального 

капитала как источника процветания и прогресса.

Величайшая заслуга А. Смита перед позд-

нейшим человечеством состоит в том, что в росте 

общественного богатства он впервые определил 

место третьего элемента — капитала и что извест-

ная до него двузвенная цепочка «земля — труд» 

была удлинена именно этим элементом («зем-

ля — труд — капитал»), неустанное воспроизвод-

ство которого в последующие столетия сделало 

богатыми страны, не располагавшие большими 

населением и землями; и, наоборот, игнорирова-

ние его роли не сделало благополучными другие 

страны, где и земли и населения было в избытке.

Важно также то, что, по А. Смиту, капитал 

стал рассматриваться не только как материальные 

объек ты, но и как «полезные таланты», давшие 

новые идеи для увеличения производительности 

труда и плодородия земли. Для слабых памятью 

современных «правящих философов» в бедных 

странах, с необыкновенной лёгкостью утрачива-

ющих человеческий капитал, остаётся актуальным 

напоминание А. Смита о том, что для воспроиз-

водства «полезных талантов» требуются «немалые 

расходы» для их «воспитания, обучения и дальней-

шего образования». В таких странах должна особо 

остро ощущаться практическая значимость идеи 

А. Смита относительно важной роли «носителей 

полезных талантов» для страны как составляющих 

«богатство целого общества», и, следовательно, это 

богатство необходимо беречь и приумножать.

В разные периоды исследователи стреми-

лись найти ценностную меру стоимости этого 

капитала. Уильям Томпсон (1785–1833) внёс в 

трудовую теорию стоимости существенные уточ-

нения — свёл все виды сложного труда к обще-

ственно необходимому простому труду и доказал, 

что в основе стоимости лежит не просто рабочее 

время, а общественно необходимое рабочее вре-

мя [4]. Английский экономист Шилд Никольсон 

в 1896 году попытался определить соотношение 

«стоимости» населения и вещного богатства Ан-

глии, но только Л. Дублин в 1922 году подсчитал 

на примере США, что «капитальная стоимость» 

населения этой страны в пять раз превышала её 

«материальное богатство» [5]. Благодаря этим ис-

следованиям окончательно было доказано, что 

никакое «материальное богатство» не является 

подлинной мерой богатства любой страны, пото-

му что оно само создаётся интеллектуальным ка-

питалом, который только и служит измерителем 

её могущества. Однако только к середине ХХ века 

возникло достаточно предпосылок для оформле-

ния теории «человеческого капитала».

Все предыдущие теории суммировано све-

лись к тому, что человеческий капитал — наибо-

лее ценный ресурс, гораздо более важный, чем 

природные ресурсы или накопленное богатство; 

он является краеугольным камнем конкуренто-

способности, экономического роста и эффек-

тивности; это сложная категория общественного 

воспроизводства, имеющая системную структур-

но-функциональную организацию; это понятие 

позволяет с общих позиций изучать многие яв-

ления рыночных отношений и выявлять эффек-

тивность вложенных в человеческий фактор 

финансовых средств, понять роль социальных 

институтов, выявить социальные параметры и 

провести экономический анализ влияния соци-

ального фактора на рыночную экономику [6].

Ряд исследователей рассматривают челове-

ческий капитал как важнейший ресурс постинду-

стриального общества [7]. Техника, создающая бо-

гатства, приходит в жизнь через технологические 

знания и организационные усовершенствования, 

но только опытная квалифицированная рабочая 

сила способна управлять высокотехнологичным 

процессом. Таким образом, все стадии обществен-

ного прогресса — продуцирование идеи, её техно-

логическое воплощение и производство на базе 

инновационной техники и технологии — реализу-

ются интеллектуальным потенциалом общества, 

то есть человеческим капиталом в экономике, под 

которым подразумевается человек, имеющий за-

пас знаний, здоровья, навыков, опыта, которые 

используются индивидом для получения дохода.

В расширенном представлении «человече-

ский (интеллектуальный) потенциал» обозначает:

1) что это приобретённый запас знаний, уме-

ний, навыков;

2) что этот запас целесообразно использовать 

в той или иной сфере общественной деятельности 

для обеспечения роста производительности труда 

и производства;

3) что создавать этот запас, не сообразуясь с 

возможностями его фактического использования 

или не обеспечивая такие возможности в силу низ-

кого качества государственного управления, значит 

подталкивать общество к деградации и утрате чув-

ства потребности в интеллектуальном развитии;

4) что использование данного запаса приво-

дит к росту заработков (доходов) данного работ-

ника в будущем и что если этого не происходит, 

то теряется мотивация к созданию интеллекту-

ального запаса;

5) что увеличение доходов способствует заинте-

ресованности работника, а это приводит к дальней-

шему инвестированию в человеческий капитал;

6) что мотивация служит катализатором гене-

рирования инновационных идей.

Исследователи особо подчёркивают, что че-

ловеческий капитал как запас знаний, умений, 

навыков и опыта невозможно представить без 

соответствующего запаса здоровья. Поэтому, на-
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пример, И. В. Ильинский предлагает формулу че-

ловеческого капитала в виде [4]:

 ЧК = К
З
 + К

К
 + К

О
, (1)

где ЧК — человеческий капитал; К
З
 — капитал 

здоровья; К
К
 — капитал культуры; К

О
 — капитал 

образования.

Капитал здоровья — это инвестиции в челове-

ка, осуществляемые с целью формирования, под-

держания и совершенствования его здоровья и ра-

ботоспособности; это «несущая конструкция» ЧК 

вообще. Инвестиции в здоровье, его охрана, со-

кращение заболеваний и смертности продлевают 

трудоспособную жизнь человека, а следовательно, 

и время функционирования ЧК. Эта теоретиче-

ская концепция заложена в практику развитых со-

циальных стран, что подтверждается, в частности, 

значительно большей продолжительностью жизни 

человека в них, чем в бедных странах независимо от 

их географического расположения. Данный аспект 

означает, что социальная политика развитых стран 

является тщательно взвешенным экономическим 

параметром, а не следствием благотворительности 

власти и капитала по отношению к населению.

При таком толковании сущности капитала 

здоровья и адекватности его требованиям социаль-

ной политики государства становится очевидным, 

что два других слагаемых формулы (1) строятся на 

К
З
 как на необходимой базе — культура и знания 

могут эффективно восприниматься здоровым че-

ловеком (в широком смысле этого понятия).

Продуцирование здоровым человеческим ка-

питалом идей развития и технологий их практиче-

ской реализации увеличивает темпы и потенциал 

развития, повышает общественное богатство, 

что предвидел ещё А. Смит [2]. В современных 

условиях для измерения экономической эффек-

тивности вложений в развитие ЧК используются 

макроэкономические измерители на основе ВВП 

(GDP), взятого в абсолютном (годовом) объёме, 

или в расчёте на душу населения (GDP per capita):

 ВВП = F(ЧК), или GDP per capita = F(ЧК).

При определении понятия «человеческий ка-

питал» учитываются следующие особенности:

1. Человеческий капитал является главной 

ценностью современного общества, а также осно-

вополагающим фактором экономического роста.

2. Формирование человеческого капитала 

требует значительных затрат как от самого инди-

видуума, так и от общества в целом.

3. Человеческий капитал может быть нако-

плен, то есть именно индивидуум может приобре-

тать определённые знания, навыки, способности, 

может увеличить своё здоровье при условии, что 

в обществе есть потребность в современном ЧК и 

оно создаёт необходимые условия для его сохра-

нения и воспроизводства.

4. Человеческий капитал на протяжении сво-

ей жизни не только приобретает знания, но и из-

нашивается — как физически, так и морально: 

устаревают знания индивидуума, то есть эконо-

мически изменяется стоимость ЧК в процессе бы-

тия, ЧК амортизируется.

5. Инвестиции в человеческий капитал дают 

его обладателю, как правило, в будущем более вы-

сокий доход. Для общества вложения дают более 

длительный (по времени) и интегральный (по ха-

рактеру) экономический и социальный эффект.

6. Инвестиции в человеческий капитал носят 

длительный характер, причём если инвестиции в 

К
О
 имеют период 12–20 лет, то в К

З
 человек про-

изводит вложения в течение всей жизни (apriori 

принимается, что общественная среда в этом за-

интересована и этому способствует).

7. Человеческий капитал отличается от физи-

ческого по степени ликвидности — человеческий 

капитал неотделим от его носителя.

8. Прямые доходы, получаемые человеком, 

контролируются им самим независимо от источ-

ника инвестиций на развитие ЧК.

9. Функционирование человеческого ка-

питала зависит как от самого человека, так и от 

общественной среды. Сам человек может прояв-

лять разные предпочтения, материальные и мо-

ральные интересы — в зависимости от его миро-

воззрения и общего уровня культуры. Но все его 

индивидуальные качества общественная среда 

может или стимулировать, или подавлять, напри-

мер, атмосферой незаинтересованности, безраз-

личия, недальновидности.

Все эти особенности находят разное воплоще-

ние в текущей политике и стратегиях стран мира. 

Собственно, понятие «развитые страны» можно 

ассоциировать с максимальными проявлениями 

факторов формирования человеческого капита-

ла. В то же время «бедные страны» — это, в боль-

шинстве, синоним минимальных или даже отри-

цательных параметров факторов человеческого 

капитала. В первых инвестиции в человеческий 

капитал есть доминанта долговременной полити-

ки, а потому их следствием является устойчивый 

рост производительности общественного труда. 

Инвестиции со стороны общества в человеческий 

капитал в совокупности с затратами труда чело-

века на саморазвитие и самосовершенствование 

включаются в общественные затраты во всём вос-

производственном процессе. Поэтому экономи-

ческий и социальный рост всегда обеспечиваются 

устойчивым соотношением общественных затрат 

на воспроизводство ЧК и роста производитель-

ности общественного труда. При необходимости 

значительно ускорить рост (экономический, со-

циальный) общество, как правило, соответствен-

но усиливает приоритеты в области ускорения 

развития человеческого капитала.
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Эта закономерная связь нашла отражение в 

производственной функции Кобба-Дугласа, уста-

навливающей зависимость роста национального 

дохода от изменений в количестве и качестве двух 

факторов производства — труда и капитала:

 Y = A K L, (2)

где Y — национальный доход (ВВП, GDP); К, 

L — соответственно затраты капитала и труда; , 

 — коэффициенты эластичности производства по 

труду и капиталу; А — технологический коэффи-

циент. При этом К — физический капитал, то есть 

овеществлённый труд, а L — человеческий капи-

тал, то есть целостная личность человека, участву-

ющая в производстве. Аппарат производственной 

функции располагает значительными аналитиче-

скими возможностями, в частности, позволяет ис-

следовать текущие соотношения затрат ресурсов и 

результатов производства.

Из функции (2) следует, что любые инвести-

ции в труд, особенно в его качественные параме-

тры, пропорционально увеличивают националь-

ный доход. Деградация переменных функции 

(2), то есть сокращение трудовых ресурсов (как 

следствие сокращения численности населения по 

причинам снижения рождаемости, роста смерт-

ности, увеличения эмиграции, снижения уровня 

занятости и т. д.) и уменьшение капитала в обще-

ственном производстве (общее и в отраслевом 

разрезе, а также его обесценение в связи с физи-

ческим и моральным износом), сопровождается 

соответствующим падением национального до-

хода в динамике. В 20-е годы ХХ в. такого рода за-

кономерности впервые были доказаны на стати-

стическом материале отраслей промышленности 

США. В дальнейшем теория производственных 

функций использовалась для прогнозирования 

экономики многих других стран. В настоящее 

время её эффективность может быть доказана 

опытом, в том числе и Украины (рис. 1, табл. 1).

Разновекторная динамика ВВП
номин.

 и чис-

ленности населения — от высших показателей 

в 1990 году до катастрофического обвала к кон-

цу 2000-х годов по ВВП
номин.

 и продолжающе-

гося резкого сокращения по населению — это 

свидетельство абсолютной противоположности 

целей политических реформ и интересов на-

селения страны. В начале первого десятилетия 

XXI века обвальное падение среднедушевого 

дохода перешло в фазу роста, но лишь частично 

вследствие позитивных изменений в сырьевой 

экономике, а главным образом — по причине 

сокращения населения. Впрочем, в последние 

годы экономический рост фактически сменил-

ся стагнацией производства и среднедушевых 

доходов населения, то есть материальная база 

воспроизводства человеческого капитала едва 

«дотягивала» до 70 % от уровня 1990 года.

К середине анализируемого периода рей-

тинг Украины по уровню жизни зафиксировал 

её «прочное» место в конце первой сотни стран 

мира (табл. 1).

Исследования на основе функции (2) по-

казали особое значение в современных условиях 

инвестиций в здоровье и образование. Общепри-

знано, что из всех компонентов совокупного капи-

тала первостепенный интерес должен проявляться 

к увеличению капитализации человека. Страны, 

которые не только восприняли эту идею на уров-

не общественного мнения, но и сделали её доми-

нантой своей практической политики, ещё более 

укрепили своё мировое лидерство в экономике, 

науке, образовании, социальной сфере. И это не 

случайно. Высокий уровень и качество накоплен-

ного ЧК необходимы для ускоренного осуществле-

ния институциональных реформ, трансформации 

государства, технологического обновления произ-

водства, рыночных преобразований экономики и 

т. д. Можно предположить, что страны с низким 

уровнем ЧК ещё более загоняют себя в застойный 

тупик по двум причинам: 1) властные силы ещё не 

понимают и не воспринимают позитивный миро-

вой опыт в капитализации человека; 2) эти силы не 

хотят воспринимать мировой опыт, например, по-

тому, что им выгоднее сохранять факторы деграда-

ции ЧК. Пример Украины свидетельствует скорее 

в пользу второго предположения.

Среди ограничителей на применение опы-

та передовых стран развивающимися странами 

Саймон Кузнец поставил на первое место стар-

товые потенциалы физического и человеческого 

капитала [8]. Но его рассуждения относились к 

тому периоду мирового развития, когда Украи-

на и другие «независимые» государства бывшего 

СССР ещё не причислялись к развивающимся, а 

их потенциал в области человеческого капитала 

не уступал передовым странам Запада. Никто не 

мог предположить, что этот потенциал будет без-

дарно и преступно разрушен вскоре после «ре-

форм независимости» в странах бывшего ССР и 

они перейдут в разряд развивающихся (по опти-

мистическим оценкам). Поскольку их стартовый 

потенциал за годы «независимости» неуклонно 

утрачивался и за два десятилетия в них не было 

войн, масштабных стихийных катастроф и дру-

гих бедствий, то остаётся только одно объясне-

ние этому регрессу — правящим силам это было 

выгодно, а общество постепенно теряло способ-

ность сопротивляться разрушению.

Подтверждение справедливости доводов 

С. Кузнеца в наше время можно найти только в 

опыте стран с догоняющей экономикой. В кон-

це ХХ века большинство из них (Китай, Индия, 

Вьетнам, ряд стран Латинской Америки) начина-

ли своё реформирование с крайне низких стар-

товых параметров экономической и социальных 
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Рис. 1. Состояние и эффективность человеческого капитала Украины 

(расчёты автора на основе данных Госкомстата)

Таблица 1

Рейтинг стран мира по уровню жизни (выборка для сравнения места Украины) 

Место в мире, 
страна

Индекс 
уровня 
жизни

Прогнозируе-
мая продол-
жительность 
жизни, лет

Индекс 
доступности 
образования

ВВП 
(по ППС) 

на душу, дол.

Индекс про-
гнозируемой 
продолжи-
тельности 

жизни

Индекс 
образования

Индекс ВВП

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Норвегия 0,965 79,6 100 38454 0,91 0,99 0,99
11. Финляндия 0,947 78,7 100 29951 0,89 0,99 0,95
37. Польша 0,862 74,6 86 12974 0,83 0,95 0,81
60. Румыния 0,805 71,5 75 8480 0,78 0,90 0,74
77. Украина 0,774 66,1 85 6394 0,69 0,94 0,69
Источник: World Bank (на 30.11.2006 г.)

систем, но уже в первые годы XXI века они вы-

рвались вперёд по темпам развития в сравнении 

с «независимыми» странами бывшего СССР и в 

настоящее время значительно опережают их бла-

годаря осуществлению политики приоритетной 

капитализации человека. По темпам роста инве-

стиций в человеческий капитал, в особенности в 

капитал образования, страны с догоняющей эко-

номикой превзошли показатели США и других 

мировых лидеров.

Такое мощное подтверждение идеи при-

оритетности капитализации человека заставило 

исследователей направить особые усилия на вы-

явление количественной оценки этого феноме-

на в росте общественного продукта. По оценкам 

Т. Шульца, из производимого в обществе сово-

купного продукта на накопление человеческого 

капитала используется уже не 1/
4
, как следовало 

из большинства теорий воспроизводства ХХ века, 

а 3/
4
 его общей величины [9].

Профессор экономики и социологии Чикаг-

ского университета Г. С. Беккер первым перенёс 

понятие ЧК на микроуровень. Человеческий ка-

питал предприятия он определил как совокуп-

ность навыков, знаний и умений человека. В 

качестве инвестиций в них он учёл в основном 

затраты на образование и специальное обуче-

ние. Экономическую эффективность высшего 

образования прежде всего самого работника 

Г. С. Беккер определил как его дополнительный 

доход, который, за вычетом упущенного дохода 

за время обучения, составил 12–14 % личной го-

довой прибыли специалиста (отношение личных 

доходов к личным издержкам).
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Обосновав различие между общими и специ-

альными инвестициями в человека и выделив осо-

бое значение специального обучения, специальных 

знаний и навыков, проф. Беккер доказал, что спе-

циальная подготовка работников формирует кон-

курентные преимущества фирмы, характерные и 

значимые особенности её продукции и поведения 

на рынках и, в конечном итоге, её ноу-хау, имидж 

и бренд. В специальной подготовке заинтересова-

ны сами фирмы и корпорации, и потому они всё 

шире финансируют её. Он доказал и политикам, и 

предпринимателям на обширном статистическом 

материале, что образование является фундамен-

том увеличения доходов и наёмных работников, 

и работодателей, и государства в целом. В резуль-

тате политики, финансисты и бизнесмены ста-

ли рассматривать инвестиции в образование как 

перспективные капиталовложения, приносящие 

доход [10]. Однако это понимание, ставшее прак-

тической политикой в развитых странах и в стра-

нах с догоняющей экономикой, ещё не достигло 

сознания правящих сил остальных стран.

Обширная научная база, состоящая из трудов 

классиков политической экономии, экономики 

постиндустриального общества, информационной 

экономики, превратила человеческий капитал в 

сложный интенсивный фактор развития совре-

менной экономики — Экономики Знаний. На базе 

теории и практики ЧК формируется и совершен-

ствуется успешная парадигма развития не только 

США, но и ведущих европейских стран. На основе 

теории ЧК отставшая было Швеция модернизи-

ровала свою экономику и вернула в 2000-х годах 

лидерские позиции в мировой экономике. За 

исторически короткий период времени сумела от 

в основном сырьевой экономики перейти к инно-

вационной Финляндия. Её пример может служить 

образцом для России и Украины. Финляндия су-

мела создать свои собственные конкурентоспо-

собные высокие технологии, не отказываясь от 

глубочайшей переработки своего главного при-

родного богатства — леса. Страна сумела выйти на 

первое место в мире в рейтинге конкурентоспо-

собности экономики в целом. Более того, именно 

на доходы от переработки древесины в товары с 

высокой добавленной стоимостью Финляндия 

создавала свои инновационные технологии и 

продукты. Стратегические сырьевые ресурсы Рос-

сии и Украины в это же время «дербанятся» с по-

мощью методов далёкого прошлого, а их экономи-

ка продолжает в целом оставаться неэффективной 

и практически полностью зависящей от мировой 

конъюнктуры на сырьевых товарных рынках. Оче-

видно, что при таком положении неоткуда взяться 

доходам на создание высоких технологий и на раз-

витие человеческого капитала.

Однако страны, разорвавшие этот замкнутый 

круг, располагают мощным человеческим капита-

лом, что делает их развитие независящим от фак-

тора сырьевых ресурсов и позволяет им диктовать 

условия на мировых рынках. В развитых странах 

мира сосредоточена основная часть мирового че-

ловеческого капитала. Это связано с тем, что инве-

стиции в ЧК в последние полвека (с 60-х годов) в 

этих странах значительно опережают инвестиции 

в физический капитал. Например, в США соотно-

шение «инвестиций в человека» и производствен-

ных инвестиций (социальные расходы на образо-

вание, здравоохранение и социальное обеспечение 

в % к производственным инвестициям) составля-

ло: в 1970 году — 194 %, а в 1990 году — 318 % [11].

Специалисты Всемирного Банка на базе за-

тратного метода (по инвестициям) оценили сто-

имость национального человеческого капитала 

всего мира и отдельных стран по состоянию на 

конец ХХ века: 

— стоимость мирового ЧК — 365 трлн. долла-

ров, или 66 % мирового богатства; 

— стоимость ЧК США — 95 трлн. долларов, 

или 77 % национального богатства страны (НБ), 

или 26 % мирового показателя стоимости ЧК; 

— стоимость ЧК стран G7 (США, Кана-

да, Япония, Великобритания, Германия, Фран-

ция, Италия) + «старые» страны Евросоюза 

(16 стран) — 215 трлн. долларов, или 59 % миро-

вой величины ЧК, или 78 % стоимости их НБ; 

— доля ЧК в НБ всех развитых стран мира — 

80 %; 

— стоимость ЧК Китая — 25 трлн. долларов, 

или 77 % всего НБ страны, или 7 % мирового ито-

га ЧК, или 26 % к уровню ЧК США; 

— стоимость ЧК Бразилии — 9 трлн. долларов, 

или 74 % всего НБ страны, или 2 % мирового ито-

га ЧК, или 9 % к уровню ЧК США; 

— стоимость ЧК Индии — 7 трлн. долларов, 

или 58 % всего НБ страны, или 1,9 % мирового 

итога ЧК, или 7 % к уровню ЧК США; 

— стоимость ЧК России — 30 трлн. долларов, 

или 50 % всего НБ страны, или 8 % мирового ито-

га ЧК, или 32 % к уровню ЧК США.

Из этих оценок следует:

1) основная часть ЧК мира сосредоточена в 

развитых странах;

2) лидером и примером для всего мира по на-

коплению ЧК являются США;

3) в развитых странах ЧК составляет подавля-

ющую часть их НБ;

4) ближе других стран по стоимости ЧК на-

ходятся к США Китай и Россия, но если в Китае 

стоимость ЧК составляет 77 % национального 

богатства этой страны, то в России — всего лишь 

50 %. Это различие может служить критерием 

оценки социальной политики двух стран, фор-

мально считающихся развивающимися.

При сравнительной оценке стоимости ЧК 

стран с неодинаковым уровнем развития существу-
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ют определённые трудности. Человеческий капитал 

слаборазвитой страны и развитой страны имеет су-

щественно различную производительность на еди-

ницу капитала, а также весьма различное качество 

(например, существенно различное качество обра-

зования и медицинского обслуживания). Эти раз-

личия в эффективности национального ЧК можно 

учесть с помощью методов факторного анализа и с 

использованием страновых международных индек-

сов и показателей. Такие сравнения свидетельству-

ют о том, что значения коэффициента эффектив-

ности ЧК развитых и бедных развивающихся стран 

отличаются в разы, и в таком же соотношении на-

ходятся отличия в их производительности труда. В 

России (как, впрочем, и в Украине) стоимость на-

ционального ЧК снижалась за последние 20 лет в 

связи с низкими инвестициями в него и деградаци-

ей образования, медицины, науки.

В связи с этим представляют практический 

интерес попытки расчёта коэффициента эффек-

тивности ЧК (как отношение прироста ВВП (GDP) 

к инвестициям в развитие ЧК) по разным странам 

и его сопоставление с другими международными 

индексами, в частности, индексом сырьевой эко-

номики и индексом экономической свободы (In-

dex of Economic Freedom, JEF).

Индекс сырьевой экономики в международных 

сравнениях определяется как

 
GDP Export of  natural products

k
GDP


 ,

где Exports of natural products — стоимость годового 

экспорта сырьевых продуктов.

Индекс экономической свободы рассчитывает-

ся по 10 субиндексам: свобода бизнеса, свобода 

торговли, фискальная свобода, расходы прави-

тельства, свобода цен, свобода инвестиций, сво-

бода финансового сектора, защита прав собствен-

ности, уровень коррупции, свобода рынка труда. 

Значение каждого субиндекса варьируется от 0 до 

100, где 100 баллов означают максимальный уро-

вень экономической свободы. Величина JEF вы-

числяется как средневзвешенная по экспертным 

оценкам каждого субиндекса. Данную методику 

оценки эффективности ЧК применил Всемир-

ный Банк (ВБ)). Результаты этих оценок привёл 

Ю. А. Корчагин в работе [12] (табл. 2).

Таблица 2

Индекс эффективности человеческого капитала (по оценке ВБ)

Страна Тип экономики
Индекс 

эффективности 

ЧК

Индекс 
качества 

ЧК
k IEF

1 2 3 4 5 6
США Знаний 1,225 1,670 1,0 0,78
Великобритания Инновационная 0,855 0,96 1,0 0,75
Германия Инновационная 0,930 1,140 1,0 0,72
Япония Инновационная 0,930 1,130 1,0 0,73
Китай Индустриальная с очагами инновационной 0,49 0,45 1,0 0,52
Индия Индустриальная с очагами инновационной 0,37 0,19 1,0 0,55
Россия Индустриально-сырьевая 0,30 0,31 0,75 0,51
Казахстан Индустриально-сырьевая 0,29 — 0,56 0,62
Эстония Индустриальная 0,67 0,59 1,0 0,75

Данные табл. 2 доказывают, что примитивное 

мировоззрение правящих сил так называемых «не-

зависимых» стран бывшего СССР (прежде всего 

России и Украины) абсолютно лишено экономи-

ческой логики. При очевидном пренебрежении 

базовых интересов собственного населения они 

должны были бы озаботиться тем, что его деграда-

ция всё больше лишает власть и капитал этих стран 

возможности обогащаться. Разница в индексах эф-

фективности и качества ЧК по сравнению с США, 

соответственно в 4,1 и в 5,4 раза, которая в ближай-

шие годы станет ещё больше вследствие мизер-

ных и непостоянных вложений этих стран в ЧК, 

окончательно «добьёт» его потенциал, а производ-

ственные фонды обветшают до такой степени, что 

какое-либо эффективное производство (особенно 

в отраслях традиционного сырьевого экспорта) во-

обще станет невозможным.

Мировой опыт и его теоретическое обобще-

ние теперь уже совершенно однозначно свиде-

тельствует, что человеческий капитал является 

самостоятельным сложным интенсивным факто-

ром развития, фундаментом роста ВВП в сочета-

нии с инновациями и продуцируемыми ЧК высо-

кими технологиями. Отличие этого фактора от 

природных ресурсов, классического труда и обычно-

го капитала состоит в необходимости постоянных 

повышенных инвестиций в него и существовании 

значительного временного лага в отдаче этих инве-

стиционных вложений.

В развитых странах мира в конце 90-х годов в 

человеческий капитал вкладывалось около 70 % 

всех средств, а в физический капитал — только око-

ло 30 %. При этом основную долю инвестиций в 

ЧК в передовых странах мира осуществляет именно 

государство. «Нетерпеливый» к ускоренному обо-

гащению властный истеблишмент «независимых» 

стран бывшего СССР до сих пор не осознаёт, что су-

ществующие источники его выгод скоро иссякнут, в 

то время как разумное терпение на базе экономиче-
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ских расчётов помогло бы сделать функционирова-

ние этих источников бесконечным.

Глубоким заблуждением правящих сил «неза-

висимых» стран постсоветского пространства явля-

ется доктрина инноватизации своей экономики за 

счёт покупки на Западе высоких технологий и со-

временного оборудования. Обслуживающие власть 

этих стран «мыслители» внушили ей, что придать 

импульс ускорения экономике гораздо выгоднее 

путём «трансфера» продукции высокотехнологич-

ных секторов развитых стран, чем тратиться на соз-

дание этих продуктов самим. Эта «идея» могла быть 

воспринята властями только в силу абсолютного 

непонимания ими того факта, что подобный обмен 

допустим и выгоден только во взаимоотношениях 

развитых экономик и совершенно циничен, ког-

да подобным образом действуют туземные страны. 

Этим самым они узаконивают своё третьестепенное 

место в мире и окончательно лишают нации пер-

спективы. В странах с низким уровнем и качеством 

человеческого капитала подобные инвестиции для 

повышения технологического уровня экономики 

могут дать только кратковременный эффект — как, 

например, пришитая к дырявому кафтану золотая 

пуговица. Сравнительно быстрые успехи финнов, 

ирландцев, японцев, китайцев, корейцев, «новых» 

европейских развитых стран в конце ХХ — начале 

XXI веков подтверждают вывод о том, что фунда-

ментом для формирования человеческого капитала 

является высокая культура и образованность основ-

ной массы населения этих стран.

Несмотря на то, что идеи приоритетности 

развития человеческого капитала давно стали до-

минантой политики и практики развитых стран 

и успешно применяются в странах с догоняющей 

экономикой, во втором десятилетии XXI века 

обозначились довольно тревожные тенденции в 

использовании накопленного человеческого ка-

питала как в развитых, так и в развивающихся 

странах. Эти тенденции весьма неоднозначны. 

Их общий характер не даёт оснований для пере-

смотра роли ЧК в прогрессе общества, особенно 

в приоритетных сферах науки, культуры, произ-

водства. Но частные особенности этих тенден-

ций заставляют думать о пересмотре методов 

общественного планирования во всей системе 

образования, специальной подготовки, профес-

сионального ориентирования, распределения, 

трудоустройства человеческого капитала.

Особо актуальной становится проблема соче-

тания понятия «качественный человеческий ка-

питал» с быстро меняющимися общественными и 

отраслевыми потребностями, которые возникают 

как следствие появления новых возможностей в 

ускорении развития и отставании в создании спо-

собов реализации этих возможностей.

Становится всё более ощущаемой прак-

тическая нечёткость понятия «образованный 

индивидуум» как основа качества ЧК. Из-за 

неясности этой идеологемы уже сейчас нарас-

тает удельный вес носителей качественного об-

разования, которые не могут использовать его 

по назначению, и в то же время драматически 

быстро обостряется потребность в обладате-

лях специального образования, индивидуумах со 

специальными навыками и опытом. Этот, кажу-

щийся парадоксальным, факт признаётся рабо-

тодателями практически всех стран мира. Пара-

доксальным этот факт является потому, что он 

отражает противоречие между снижением заня-

тости населения (например, во многих разви-

тых странах), ростом структурной безработицы 

(по количеству безработных и продолжитель-

ности поиска работы) и увеличением дефицита 

специально подготовленных индивидуумов.

Выясняется спорный характер господствую-

щей до сих пор доминанты неуклонного наращи-

вания трат общества на развитие человеческого 

капитала как динамичного процента чистого про-

дукта страны (по величине которого до сих пор 

ведётся своеобразное соревнование между стра-

нами). Недифференцированные отчисления на 

социальную политику приводят к тому, что оди-

наковый процент чистого продукта идёт на каж-

дое слагаемое модели (1), хотя из практических 

соображений следовало бы распространять его 

только на К
З
 и К

К
, а К

О
 финансировать согласно 

потребностям развития страны.

К такому образу мыслей подталкивает опыт, 

например, Японии и США. Япония входит в чис-

ло стран-лидеров по продолжительности жиз-

ни в мире (то есть имеет максимальный показа-

тель К
З
), а США по этому показателю занимают 

49-е место в мире, но располагают самой боль-

шой стоимостью ЧК. Экономика обеих стран по 

типу относится к Экономике Знаний, обе страны 

характеризуются высшими значениями иннова-

ционности, являются сопоставимыми по кон-

курентоспособности мировыми соперниками, 

незначительно различаются по среднедушевому 

доходу (то есть по уровню социальных стандартов 

жизни). Япония занимает первое место в мире по 

объёму трат на фундаментальные исследования и 

входит в лидирующую группу стран мира по числу 

получаемых патентов на открытия и престижных 

мировых премий (например, Нобелевских).

Возникает закономерный вопрос: если обе 

страны тратят на воспроизводство ЧК примерно 

5 % своего GDP, то как структурно распределяет-

ся денежная стоимость этих 5 % на развитие ЧК? 

Исходя из фактической продуктивности ЧК обе-

их стран (примерно равной) и резко различаю-

щейся продолжительности жизни, можно сделать 

вывод, что Япония тратит больше на К
З
 и К

К
, а 

того, что она расходует на К
О
, достаточно для под-

держания конкурентоспособного уровня в мире.
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В пользу этого довода «работает» и другое 

доказательство. В отличие от США, Япония обе-

спечивает развитие ЧК исключительно за счёт 

национальных кадров. Так называемая «изоляци-

онистская» традиция отрицания иммиграции не 

мешает стране быть среди научно-технологиче-

ских лидеров мира, но спасает её от негатива им-

миграции, например, от искусственной и соци-

ально опасной конкуренции «пришлых» кадров 

с национальными, когда иммигранты закрепля-

ются в тех или иных секторах экономики только 

благодаря согласию на меньшую зарплату. Сию-

минутная выгода работодателей очень скоро обо-

рачивается потерями общенационального харак-

тера, поскольку в эти отрасли резко сокращается 

приток из коренного населения, теряют привле-

кательность профессии традиционного профиля 

и специальности в ВУЗах.

Так произошло в США в области инженер-

ных специальностей, компьютерных наук, мате-

матики, где потребность в кадрах на протяжении 

не менее 30 лет удовлетворялась главным образом 

за счёт иммиграции. Дело дошло до того, что те-

перь даже потребность в квалифицированных ра-

бочих США вынуждены всё больше удовлетворять 

за счёт иммиграции. Получается, что наибольшая 

в мире стоимость ЧК США — это «продукт» ин-

тернациональной деятельности, который хотя и 

«работает» на эту страну, но полностью её заслугой 

не является. По мере того, как другие страны будут 

осознавать определяющую важность развития соб-

ственного ЧК, США будут терять традиционные 

источники его пополнения. Япония таких проблем 

не имеет сейчас и не будет иметь их в будущем.

Таким образом, рассмотренная на приме-

ре Японии модель инвестирования в ЧК может 

быть признана исторически гораздо более жиз-

неспособной. Подобная модель — приоритетное 

инвестирование в капитал здоровья и капитал 

культуры (К
З
, К

К
)

 
и ориентирующееся на реаль-

ные потребности развития инвестирование в ка-

питал образования (К
О
) — успешно реализуется в 

соседней с США Канаде, в Швеции, Финляндии, 

Норвегии, Германии. В отличие от «изоляцио-

нистской» Японии, эти страны не отрицают пол-

ностью иммиграцию, но и не делают её приори-

тетом в своей «кадровой» политике. В силу этого 

человеческий капитал этих стран соответствует 

историческим традициям национальных социо-

экономических систем, вследствие чего в нём по-

стоянно воспроизводятся позитивные мотивации 

для собственного населения.

Рассуждения относительно типов моделей 

инвестирования развития человеческого капита-

ла можно представить в виде схемы (рис. 2). 

В реальной политике развитых государств 

переход от традиционной к трансформационной 

модели инвестирования развития ЧК до сих пор 

Рис. 2. Традиционная и трансформационная модели 

инвестирования развития ЧК

происходит «под влиянием обстоятельств», а не 

в результате заранее спланированных действий. 

Столкнувшись с проблемой несоответствия каче-

ственных параметров накопленного ЧК потреб-

ностям общественно-экономического прогресса, 

эти страны «на ходу» пытаются менять приорите-

ты, но делают это недостаточно уверенно.

Показательны в этом смысле признания обо-

зревателя газеты «The Financial Times» (Велико-

британия) Эдварда Люса [13]. Автор пытается 

объяснить, «почему США смотрят на Германию», 

которая раньше других развитых стран стала ре-

гулировать рынок труда под современные и, осо-

бенно, перспективные потребности развития 

экономики, и задаётся вопросом: «Можем ли мы 

воспроизвести немецкую модель?». Речь идёт о 

том, что Германия направляет примерно половину 

учеников средних школ в возрасте 16 лет и старше 

в систему профессионального образования. Более 

40 % молодых немцев «становятся подмастерья-

ми» и только 0,3 % представителей американских 

трудовых ресурсов делают то же самое.

В итоге США сталкиваются с увеличиваю-

щимся разрывом между потребностями рынка 

труда и «тем, что производит образовательная си-

стема страны». Автор [13] видит в этом парадоксе 

две стороны. Во-первых, в Америке существует не-
достаточный уровень квалификации». В стране всё 

ещё отмечается высокая степень безработицы и 

в то же время, по данным Бюро трудовой стати-

стики (Bureau of Labor Statistics), количество ва-

кантных рабочих мест составляет 3,5 миллиона. 

Некоторые экономисты считают, что этот «ква-

лификационный разрыв» носит воображаемый 

характер — недостаток инженеров отразился бы 

на инфляции заработной платы, однако этого 

не произошло: в среднем час работы занятого на 

производстве рабочего стоит в США 32 доллара, а 

в Германии — 48 долларов. Тем не менее, работо-

датели настаивают на том, что нехватка квалифи-

цированной рабочей силы — это обостряющаяся 

проблема. Заметим, что совершенно аналогич-

ными параметрами характеризуется рынок труда 

Украины и России, хотя причины возникновения 

проблем здесь имеют иное происхождение.

По данным Организации экономического со-

трудничества и развития (ОЭСР), Соединённые 

Штаты занимают последнее место среди 29 стран 
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с точки зрения готовности выпускников средних 

школ устроиться на работу, а 46 % студентов, по-

ступивших в высшие учебные заведения, не могут 

в течение 6 лет получить положенную после че-

тырёх лет обучения академическую степень [14].

Во-вторых, США обладают излишней квалифи-

кацией, — утверждает Э. Люс [13]. Почти половина 

американцев со степенью выполняют работу, не 

требующую такого уровня образования. Об этом 

свидетельствуют данные Центра по доступности 

и полезности высшего образования (Center for 

College Affordability and Productivity). Например, 

15 % водителей такси в Америке имеют научные 

степени (в 1970 году количество таких таксистов 

равнялось 1 %); 25 % продавцов также являются 

выпускниками университетов (в 1970 году их доля 

составляла 5 %); 5 % уборщиков имеют степень ба-

калавра (в 1970 году среди них лиц с высшим обра-

зованием не отмечалось). Сходные обстоятельства 

подчёркивают и другие издания, но делают это 

в связи с тем, что подобные работники получают 

зарплату, значительно меньшую по отношению к 

их вузовской квалификации, чем подчёркивается 

несоответствие избыточного качества этой части 

человеческого капитала реальным условиям его 

использования [15]. Только на самом верху систе-

мы рынки труда и образования хорошо «смешива-

ются» — в Америке только докторам наук и полу-

чившим степень магистра сотрудникам постоянно 

повышают заработную плану, и часто это увеличе-

ние является весьма значительным [14].

Именно в силу осознания практической по-

требности найти выход из этого противоречиво-

го парадокса возрастает внимание к немецкому 

опыту, поскольку в Германии нет столь заметных 

перекосов между накопленным и востребуемым ка-

чеством человеческого капитала. Продвигать этот 

опыт помогают крупнейшие немецкие компании 

через свои филиалы в США; они «подталкивают» 

власти всех уровней к мысли, что «Америке вновь 

следует влюбиться в профессиональное обуче-

ние» и, преодолев проблемы финансирования, 

«вдохнуть новые силы в свои местные колледжи 

(community colleges), предлагающие курс двухлет-

ней профессиональной подготовки» [14].

Одна из таких компаний — Siemens, у кото-

рой 60 тыс. американских сотрудников и которая 

недавно стала заниматься производством поездов 

в Америке, — объявила конкурс на замещение 

50 рабочих вакансий. Было получено 2 тыс. за-

явок, но только 10 % соискателей прошли тесты 

на проверку профессиональной пригодности. В 

таких обстоятельствах компания вынуждена под-

готавливать для себя работников из числа мест-

ных выпускников средней школы, хотя стоит эта 

учёба в среднем 165 тыс. долларов в год на каж-

дого ученика. Из отобранных к обучению ком-

пания готовит, например, шесть специалистов в 

области «мехатроники» (mechatronics) — гибрида 

инженерной механики и компьютерных наук, — 

которые будут управлять роботами. Руководители 

концерна надеются, что «профессиональное обу-

чение станет популярным в Америке». В Германии 

в год подготавливается 10 тыс. таких специали-

стов, и у этой страны, кажется, меньше проблем с 

недостаточной или излишней квалификацией, — 

подытоживает свои рассуждения Э. Люс [13].

Широкое обсуждение этой проблемы по-

зволило, хотя и косвенно, подойти к ответу на 

вопрос о природе всё более не удовлетворяюще-

го Америку качества её человеческого капитала. 

Среди многих причин сейчас признаётся как ос-

новная — политика outsourcing. Именно эта по-

литика погони за сверхприбылью путём вывода 

производства в регионы мира с дешёвой рабочей 

силой постепенно отучила американцев «рабо-

тать руками» и переориентировала молодое поко-

ление в сферы услуг, где, якобы, достаточно толь-

ко мозгов. Со временем стало ясно, что при таком 

разделении труда, когда на Америку «работают 

руками» в основном китайцы, индусы, бразиль-

цы, мексиканцы, а «оторванные от рук мозги» в 

таком количестве Америке не нужны, огромный 

по стоимости ЧК этот страны недостаточно эф-

фективен в плане обеспечения предпосылок для 

динамичного развития экономики.

Стал афоризмом ответ канцлера Германии 

А. Меркель на вопрос о причинах стабильности 

её страны: «Мы по-прежнему производим вещи» 

[14]. Глава американского филиала концерна 

Siemens Эрик Шпигель в письме Президенту 

США заявил: «Существует огромный потенциал 

по возвращению производства в Соединённые 

Штаты. Но если компании будут сталкиваться с 

проблемой поиска квалифицированных людей, 

то многое из этого не сможет осуществиться» [14].

Для такого предостережения этот предста-

витель крупного производственного капитала 

страны, которая, в отличие от США, не была по-

ражена политикой outsourcing и сумела сберечь 

рациональную структуру экономики, имел все 

основания. Сохранение целостности производ-

ственной системы позволило не допустить дисба-

ланса в приоритетах политики развития человече-

ского капитала, сберечь и развить традиционные 

сферы в экономике, ещё эффективнее подчинить 

им системы образования и науки. Вместе с тем 

страна не замкнулась в автономном обособлении 

от остального мира, является масштабным экс-

портёром технологий в развитые страны и осу-

ществляет крупные проекты в развивающихся 

странах. Развитие сферы услуг в этой стране про-

исходит в такой степени, в какой это необходимо 

для производственной системы.

В международном разделении труда, как на 

современном этапе, так и в будущем, гарантирова-
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ны неоспоримые преимущества странам, челове-

ческий капитал которых формируется преимуще-

ственно из национальных источников, а внешние 

каналы его пополнения играют лишь дополни-

тельную роль, например, для усиления отдельных 

секторов производства, науки, образования. В 

настоящее время особую озабоченность властей 

бедных стран должны вызывать непрекращающи-

еся процессы исхода качественного человеческого 

капитала. Интеллектуальные утраты лишают эко-

номику ресурсов развития, что, в свою очередь, де-

лает невозможным их восполнение из оставшегося 

человеческого материала — как по причине умень-

шения числа способных обучать, так и вследствие 

падения мотиваций потенциальных «учеников».

Резко отстающие от развитых стран по ин-

дексам эффективности и качества ЧК постсо-

ветские страны (табл. 2) своеобразно пытаются 

«выправить» положение, сократить разрыв и 

привести эти параметры в соответствие с потреб-

ностями развития. Так, на совещании Россий-

ского союза ректоров (г. Тверь, апрель 2013 года) 

глава правительственного агентства социальных 

инициатив (АСИ, создано в 2011 году, Наблю-

дательный совет возглавил Президент РФ) пре-

дупредил, что высшее образование ждёт настоя-

щая «долина смерти». По его словам, в скором 

времени окончательно устареют многие специ-

альности, по которым ведётся вузовская подго-

товка. Кроме того, всё больше российских аби-

туриентов уезжают учиться в зарубежные ВУЗы 

(и, заметим, лишь немногие возвращаются).

Государство в этих условиях планирует сни-

жать финансирование образования. Сокращение 

госфинансирования будет даже в тех отраслях, 

которые являются системообразующими, на-

пример, в здравоохранении или оказании со-

циальных услуг. Вместо этого «государство будет 

стимулировать приход туда бизнеса». Глава АСИ 

заявил, что в правительстве всё чаще обсуждается 

проблема грядущего всплеска структурной безра-

ботицы. Сейчас она формально на низком уров-

не, но при этом в стране несколько миллионов 

рабочих мест, которые предельно неэффективны. 

Впоследствии их будут замещать низкоквалифи-

цированными мигрантами или роботами. Таким 

образом, ВУЗам придётся перестраиваться — «от-

казаться от обучения юристов и бухгалтеров и на-

чать подготовку специалистов, необходимых для 

«новой индустриализации» [16].

В этом нагромождении демагогии и цинизма 

поражает открытое издевательство госчиновника 

над аудиторией (и не только над собравшейся на 

«совещание») и над фактами. На третьем десят-

ке лет современной государственности страны в 

упрёк ВУЗам — бесправным и безденежным — 

ставятся проблемы, виной которых является 

само государство. Самодовольно открещиваясь 

от них, государство пугает ВУЗы сокращением 

финансирования и призывает их «идти навстречу 

бизнесу». «Кошмар» структурной безработицы, 

«замеченной» властью только сейчас, оно наме-

рено устранить, прекратив подготовку «юристов 

и бухгалтеров» (хотя на Западе эти специально-

сти востребованы и спрос бизнеса на них растёт). 

Одновременно правительство собирается начать 

подготовку мифических специалистов для «новой 

индустриализации», хотя очевидно, что оно имеет 

смутные представления о их номенклатуре и по-

требности. Крайней степенью цинизма можно 

считать то, что государство пытается переложить 

на бизнес заботы об образовании в тот период, 

когда одна часть бизнеса занята выживанием, а 

другая — спешит обогатиться на ещё не разгра-

бленных ресурсах. В главных сферах сырьевой 

экономики бизнесу вообще не нужны «новей-

шие» специалисты. Получается замкнутый круг 

из демагогии и показной озабоченности власти 

положением в образовании.

Из того же разряда последние новации пра-

вительства Украины. 15 апреля 2013 года Кабмин 

Украины утвердил новый Порядок формирова-

ния госзаказа на подготовку специалистов, на-

учных, научно-педагогических и рабочих кадров, 

а также повышение квалификации и переподго-

товку кадров. В правительственном комментарии 

торжественно заявлено, что госзаказ будет фор-

мироваться с учётом среднесрочного прогноза 

потребности в специалистах и рабочих кадрах на 

рынке труда и что этот прогноз будет составляться 

по новой методике Минэкономразвития, которая 

предусматривает расчёт потребности экономики 

в рабочей силе в профессиональном разрезе на 

5 лет. Сообщается, что для прогнозирования будут 

использоваться прогнозные показатели по вало-

вой добавленной стоимости, производительности 

труда, фактической структуре занятых по профес-

сиям. Научно-педагогической общественности 

сообщено, что новый подход к формированию 

госзаказа на подготовку специалистов и рабочих 

будет точно соответствовать потребностям рынка 

труда и что задание по этому поводу содержится 

в Национальном плане действий на 2013 год по 

внедрению Программы экономических реформ 

на 2010–2014 годы «Зажиточное общество, кон-

курентоспособная экономика, эффективное госу-

дарство», утверждённой Указом Президента Укра-

ины. Завершается этот панегирик, словно гимном 

власти, уверенной убеждённостью, что все эти 

титанические меры повысят образовательный по-

тенциал граждан, которые теперь будут получать 

обучение только на «востребованные специаль-

ности». Околоправительственные сказочники так 

увлеклись риторикой, что даже раскрыли большую 

тайну — оказывается, реализация инновационно-

го постановления Кабмина не потребует дополни-
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тельных расходов из госбюджета (вероятно, пото-

му, что оно и не предназначено для исполнения).

На фоне этого замечательного образчика бю-

рократического творчества тускло и незаметно 

смотрится жизненная проза: в 2013–2014 годах 

будет сокращена на 10 % численность научно-пе-

дагогического персонала в системе высшего обра-

зования (около 140 тыс. человек) и продолжится 

«упорядочение» структуры учебных заведений. 

Вряд-ли кого-то взволнует обращение к власти 

группы проректоров университетов Киева, До-

нецка, Харькова, Одессы, Днепродзержинска и 

Сум (7 апреля 2013 года), в котором они указали 

на невостребованность отечественной науки, её 

обособленность от развития экономики, реальное 

уменьшение бюджетного финансирования науч-

ных исследований в университетах. Гласом вопи-

ющего в пустыне государственного безразличия 

останутся их предложения: соблюдать Закон о 

финансировании науки (жалкая норма которого 

в 1,7 % от ВВП по факту в 10 раз меньше), увели-

чить финансирование воспроизводства научного 

потенциала ВУЗов, приступить к осуществлению 

инновационных проектов и привлекать к их осу-

ществлению молодых учёных и специалистов.

Рассмотренные примеры указывают на те 

особенности политики в области человеческо-

го капитала, которые широкоформатным попу-

лизмом пытаются скрыть реальное безразличие 

власти не только к его воспроизводству, но и к 

сохранению имеющегося интеллектуального по-

тенциала от вынужденного исхода из страны.

Другого рода проблемы с восполнением по-

требности в качественном человеческом капитале 

испытывают развитые страны, которые по раз-

ным причинам не могут полностью обеспечивать 

возрастающие потребности из национальных 

источников. Наиболее характерным примером 

такого рода являются Соединённые Штаты Аме-

рики. На протяжении значительной части своей 

истории страна подпитывалась человеческим 

капиталом исключительно за счёт иммиграции. 

В первые сто лет существования США как госу-

дарства рост населения происходил практически 

только благодаря иммиграции. В последующие 

сто лет иммиграционный поток стал более ре-

гулируемым и дифференцированным, с пред-

почтением квалифицированного человеческого 

материала, в предложении которого весь мир пре-

вратился в неисчерпаемый источник — в резуль-

тате революций, войн, политических репрессий, 

геноцида, религиозных конфликтов.

Распад советской системы обеспечил США 

на десятилетия интеллектуальным капиталом 

высшего уровня качества, укрепившим науку, об-

разование, производство страны. В том же каче-

стве — «поставщиков» интеллектуальных ресур-

сов — уже более 20 лет выступают «независимые» 

страны бывшего Советского Союза. Неплохим 

«подспорьем» для США становятся активно раз-

вивающиеся страны Юго-Восточной Азии и 

Латинской Америки — в большой общей массе 

иммигрантов этого направления увеличивается 

доля высококвалифицированных работников, 

значительная часть которых и подготовлена была 

в университетах США.

Все эти процессы и обстоятельства способ-

ствовали возникновению «эффекта привыкания» 

к внешней подпитке и зависимости страны от 

бесперебойной «работы» этого источника, обу-

словили опасное для великой страны ослабление 

собственной политики воспроизводства интел-

лектуальных ресурсов, послужили сомнительным 

поводом для откладывания на будущее карди-

нальных реформ в общеобразовательной школе. 

Ещё нет оснований утверждать, что обществен-

ная система не готова к современным вызовам, но 

специалисты усматривают опасности в тенденци-

ях изменения качества человеческого капитала в 

недалёком будущем.

Мы также считаем, что для таких опасе-

ний есть ещё одно, не учитываемое пока специ-

алистами США, обстоятельство: в конце концов, 

страны, «поставляющие» в Америку свои лучшие 

интеллектуальные ресурсы, откажутся от «услуг» 

безразличной к человеческому капиталу власти 

и смогут применить эти ресурсы для развития 

своих стран. Вот тогда, сегодня гипотетические, 

проблемы могут стать труднопреодолимыми, а 

лидерские позиции в важнейших сферах мировой 

экономики могут быть поколеблены, что фаталь-

ным образом скажется на состоянии глобального 

хозяйства. Для стран, принимающих американ-

скую модель формирования эффективного чело-

веческого капитала без учёта её отложенных отри-

цательных последствий, нынешние уроки США 

могут быть весьма полезными.

Привлечение интеллектуальной иммигра-

ции для США — это до сих пор обычная прак-

тика. Около половины прироста численности 

специалистов в области математики, особенно 

программного обеспечения, даёт импорт ино-

странной рабочей силы. Затраты на подготовку 

равноценных специалистов в США достигают 

600–800 тыс. долларов, причём требуется не ме-

нее 8 лет на их обучение и адаптацию. Знание 

этого обстоятельства — сильный мотив для ино-

странных высококвалифицированных специ-

алистов, которые всегда пользовались спросом 

на рынке труда США. Поэтому их привлечение 

в страну приносит только выгоду как владельцам 

компаний, а следовательно, и государству, так и 

самим иммигрантам.

До сих пор (практически — до кризисных 

2008–2009 гг.) доля людей с высшим образованием 

в составе иммигрантов постоянно росла. В период с 
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1970 по 1996 гг. она увеличилась с 19,3 % до 28,9 %. 

С начала XXI века темп увеличения количества вы-

сококвалифицированных специалистов из числа 

иммигрантов составил 14 % в год, прежде всего, 

за счёт специалистов в области информационных 

технологий, инженеров, биологов, медиков. Среди 

приехавших в 2000–2007 годы доля бакалавров, ма-

гистров и докторов наук равнялась 25 % [17].

В высших структурах власти США ключевую 

роль этих специалистов признают как сейчас, так 

и видят её в будущем. Не подвергается сомнению, 

что именно от них зависит мировое лидерство 

США, их технологическое и военное превосход-

ство. Есть трезвомыслие в том, что обеспечить 

себя кадрами необходимого уровня и в требуе-

мом количестве только за счёт внутренних ре-

сурсов страна не в состоянии. Потребности аме-

риканской экономики в специалистах высшей 

квалификации настолько велики, что, несмотря 

на все усилия правительства, направленные на 

модернизацию системы образования в стране, 

экономический подъём последних десятилетий 

без использования иностранных специалистов, 

безус ловно, был бы невозможен.

Эта ситуация сохранится и в обозримом буду-

щем, что также является общим пунктом во всех 

прогнозах. Поскольку такие пессимистические 

заявления не окрашиваются, тем не менее, дра-

матическими тонами, между строк угадывается 

уверенность их авторов в том, что беспорядок во 

многих странах исхода специалистов сохранится 

ещё долгое время, то есть источники иммиграции 

иссякнут ещё нескоро.

Такая сомнительная, хотя и реалистичная ло-

гика разделяется в Америке далеко не всеми — с 

одной стороны, продолжают совершенствовать 

программы привлечения интеллектуальных ре-

сурсов, но с другой — ведут напряжённые поли-

тические дебаты относительно целесообразности 

такой политики в будущем.

Для привлечения в страну рабочей силы на 

временной основе существует несколько специ-

ализированных государственных программ. Ос-

новной является действующая с 90-х годов про-

грамма выдачи временных въездных виз для лиц, 

имеющих высшее образование или учёную сте-

пень, — так называемая программ Н-1В. В усло-

виях экономического кризиса, когда иммиграци-

онный поток существенно уменьшился по общей 

массе и в некоторой степени — по удельному весу 

в ней специалистов, дебаты вокруг программ вре-

менной занятости для квалифицированных спе-

циалистов развернулись вновь. В высших органах 

власти их активизировали лоббисты главным об-

разом высокотехнологичных корпораций (Micro-

soft, IBM, Oracle, Apple и др.). Вызванное кризи-

сом сокращение притока остро необходимых им 

на предприятиях и в исследовательских центрах 

математиков, физиков, программистов обуслови-

ло повышенную заинтересованность руководи-

телей корпораций в дальнейшей либерализации 

иммиграционного законодательства. Их не устра-

ивают уже принятые ранее изменения в Immigra-

tion Innovation Act 2013 года, согласно которым 

квота на таких специалистов была увеличена с 50 

до 115 тысяч в год.

Противники либерализации иммиграцион-

ной политики в отношении иностранных специ-

алистов выдвигают очень серьёзные аргументы. 

Во-первых, они считают нажим на власть высоко-

технологичных секторов экономики проявлением 

их сиюминутных интересов и пренебрежением 

глубинных интересов страны. Во-вторых, они об-

виняют работодателей, участвующих в программе 

Н-1В, в том, что, используя иностранных специ-

алистов, которым обычно платят значительно 

меньше, чем американцам за аналогичный труд, 

они повышают рентабельность своих корпораций, 

но одновременно лишают работы местных специ-

алистов. Подчёркивается, что уже как минимум 

10 лет наблюдается устойчивая тенденция сниже-

ния интереса американской молодёжи к сложным 

высокоматематизированным специальностям в 

университетах и что это также является следствием 

кадровой политики возглавляющих научно-тех-

нологический прогресс корпораций. В-третьих, 

законодатели всё чаще напоминают теперь о раз-

рушительных последствиях влияния аутсорсинга и 

оффшоринга на занятость внутри США.

Оценка мер по ужесточению порядка выдачи 

виз иностранным специалистам американскими 

экспертами далеко неоднозначна. Если одни ви-

дят в них первый шаг на пути пресечения «воров-

ства» рабочих мест у коренных американцев, то 

другие опасаются, что подобные меры могут стать 

тормозом на пути инновационного развития 

США. Последние цитируют Президента США, 

считающего, что решения проблем кризиса будут 

разрабатываться в лабораториях и исследователь-

ских центрах, и напоминают, что 47 % всех рабо-

тающих в США учёных и инженеров, имеющих сте-

пень PhD, — выходцы из других стран.

Заключая этот анализ, необходимо отметить, 

что ни в одной высокоразвитой стране мира про-

блемы формирования качественного человече-

ского капитала не политизированы в такой степе-

ни, как в США. Здесь их обсуждением заняты в 

гораздо большей мере политики, администрация 

правительства и законодатели, чем экономисты 

и социологи. Их общая озабоченность состоит в 

том, что многовекторное могущество страны всё 

в большей мере ставится в зависимость от интел-

лектуального капитала, воспроизводимого за её 

пределами, так как вопросы его формирования 

главным образом из коренного населения (как, 

например, в Японии и Германии) слишком долго 
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не считались актуальными. Очевидно, что с точки 

зрения продолжительности жизни одного поко-

ления (современного) эти проблемы и тревоги не 

являются существенными. Но в отдалённой пер-

спективе их игнорирование современниками мо-

жет привести к катастрофическому упадку, о воз-

можности которого говорят не только фантасты, 

но и серьёзные исследователи [18].

Выводы. Политика наращивания человече-

ского капитала путём увеличения его образова-

ния как основы общественного прогресса пре-

терпевает принципиальные изменения. Развитые 

страны вступили в период переоценки методов 

подготовки человеческого капитала к новым вы-

зовам. Вызревает понимание того, что доминанта 

роста общей образованности должна заменяться 

концепцией специализированного обучения на базе 

предшествующей фундаментальной подготовки в 

общеобразовательной системе. Следствием этой 

концепции будут повышающиеся индексы эф-

фективности и качества человеческого капитала, 

но только при условии, что адекватно будет изме-

нена политика воспроизводственного инвестиро-

вания под эгидой государства.

Начало XXI века, ознаменовавшееся перехо-

дом ряда стран в эпоху Экономики Знаний, обо-

значило приоритетное значение воспроизводства 

качественного человеческого капитала из соб-

ственных ресурсов. Лучшему пониманию этой па-

радигмы поспособствовали мировой финансово-

экономический кризис, когда уменьшился темп 

пополнения интеллектуального потенциала миро-

вых лидеров за счёт иммиграции, а также успехи в 

развитии ряда стран с догоняющей экономикой.

Этот же период показал обречённость полити-

ки стран, в которых не предпринимается реальных 

мер по сохранению качественного человеческого 

капитала от утечки за рубеж и от деградации.
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ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ

Анотація. У статті встановлено історичний генезис теорії інновацій, починаючи із постулатів кла-

сичної школи політичної економії і завершуючи ідеологією сучасної теорії інноваційного розвитку. Визначено 

типи інновацій та здійснено їх класифікацію. Узагальнено сутність і особливості економічної категорії «ін-

новація» та розширено її зміст.

Ключові слова: генезис та еволюція теорій інноваційного розвитку, інновація, типи інновацій, модерні-

зація, науково-технічний прогрес.

Summary. Historical genesis of theory of innovations is set in the article, beginning from the postulates of classic 

school of political economy and completing ideology of modern theory of innovative development. The types of inno-

vations are certain and their classification is carried out. Essence and features of economic category are generalized 

«innovation» and her maintenance is extended.

Key words: genesis and evolution of theories of innovative development, innovation, types of innovations, mo-

dernisation, scientific and technical progress.

Постановка проблеми. Якщо протягом пер-

шої половини ХХ ст. економічна думка щодо 

економічного розвитку концентрувалась нав-

коло проблем накопичення капіталу, плану-

вання та індустріалізації, то згодом поступово 

усвідомлювалась роль людського капіталу. Так, 

неокласичний напрямок економічного розвит-

ку пов’язується з позитивними оцінками та очі-

куваннями, а саме:

1) розвиток — поступовий процес, для якого 

характерні органічне зростання та еволюція;

2) розвиток — гармонійний процес, блага від 

якого дістаються всім і розповсюджуються на всю 

економічну систему;

3) можна розраховувати на постійний еко-

номічний прогрес, оскільки результати відкриття 

нових джерел ресурсів і технічних нововведень, 

вірогідно, переважать ефект спадної віддачі обме-

жених ресурсів.

Аналіз досліджень і публікацій. Наукова ме-

тодологія дослідження розвитку базується на 

класичній економічній теорії К. Маркса, М. Ту-

ган-Барановського, М. Кондратьєва. Розгляду 

теоретичних аспектів сутності інноваційного роз-

витку присвячені праці Й. Шумпетера, С. Кузне-

ця, К. Фрімена, Дж. Гелбрейта. Однак залиша-

ються дискусійними та потребують продовження 

досліджень багато аспектів визначення інновації 

як економічної категорії і розгляду її як основного 

фактора розвитку нинішньої економіки.

Постановка завдання. У сучасній науці виок-

ремлюють декілька головних моделей економіч-

ного розвитку, які тісно пов’язані з господарським 

зростанням на основі досягнень науково-техніч-

ного прогресу та впровадження інновацій:

1) ресурсна модель;

2) інтелектуально-донорська модель;

3) інноваційна модель.

Визначення пріоритетних факторів конкурен-

тоспроможності має вагоме значення для форму-

вання інноваційної моделі економіки. Нині інно-

ваційна модель економічного розвитку є найбільш 

ефективною та стає тією основою, яка моделює і 

визначає економічну могутність будь-якої країни. 

Тісний взаємозв’язок між інноваційним типом 

розвитку економіки і виробничими відносинами 

потребує чіткого визначення інновацій. А тому 

метою пропонованого дослідження є розгляд інно-

вацій в умовах становлення перших теоретичних 

уявлень про них в історичній ретроспективі.

Виклад основного матеріалу дослідження. В 

еволюції економічної теорії інновацій відокрем-

люють такі етапи:

— економічні вчення про інновації доринко-

вої економіки;

— економічні вчення й економічна теорія ін-

новацій нерегульованих ринкових відносин;

— економічні вчення про інновації періоду 

комунікативної, соціально-ринкової економіки.

У період доринкової економіки перші спогади 

про інноваційний розвиток зустрічаються у філо-

софських трактатах і збірках правил господарюван-

ня, що присвячувались питанням вдосконалення 

організації праці. У часи Стародавнього світу ство-

рення чогось унікального, невідомого розглядалось 

не як зміни виробничо-технологічного характеру, 

визначені часом, а як втручання божественної волі. 

Особливості світогляду в античний період вели до 

того, що виробнича діяльність людини здійснюва-

лась в основному як стилізація природних процесів, 

наслідування природи, підлаштування під її ритми.

В епоху Відродження процес створення но-

вого відобразився у наукових, літературних, ху-

дожніх, філософських творах. Специфічною осо-

бливістю науки цієї епохи був її тісний зв’язок з 

мистецтвом. Епоха Відродження особливо від-
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значається значними науковими зсувами у сфе-

рі пізнання і створення нового. Цей розвиток 

пов’язаний із зародженням капіталістичного спо-

собу виробництва та успіхами нового світогляду.

Пізніше осмислення економічної творчості з 

позицій створення чогось нового спостерігаємо у 

представників Реформації. Реформація підштов-

хувала до економії, до розвитку промисловості, 

до відмови від дорогих розваг. Це сприяло нагро-

мадженню капіталу, що вкладався в торгівлю й 

виробництво. У період первісного нагромаджен-

ня капіталу виникає перше економічне системне 

вчення — меркантилізм. Його представники нама-

гаються теоретично обґрунтувати необхідність но-

вовведень і роблять перші спроби їх практичного 

впровадження в господарське життя суспільства.

Період економічних вчень і економічної 

тео рії інновацій нерегульованих ринкових відно-

син розпочинається з появою класичної школи 

політичної економії, де джерелом аналізу стають 

не організаційні, а технологічні нововведення, 

що пов’язано з дослідженням сфери виробни-

цтва. Класична політична економія розвивала-

ся як наука про багатство, тому як початковий 

пункт своїх доктрин представники цієї течії об-

рали суспільний поділ праці. Фундаментальне 

значення цього елемента представник класичної 

школи А. Сміт пояснював, по-перше, тим, що 

поділ праці є причиною, яка стимулює продук-

тивність‚ а розвиток виробництва визначає весь 

добробут країни. У першому розділі «Досліджен-

ня природи та причин багатства народів» А. Сміт 

стверджує, що найбільший прогрес у розвитку 

продуктивності праці виявився наслідком роз-

поділу праці, що дав поштовх до винаходження 

машин, які полегшують і скорочують працю.

К. Маркс у праці «Капітал» називає зростан-

ня продуктивності праці першим економічним 

законом, що відображає найбільш загальну осно-

ву й внутрішню логіку економічного прогресу, є 

джерелом і способом підвищення ефективності 

виробництва. К. Маркс вважав розвиток продук-

тивних сил базисом, а науково-технічний прогрес 

надбудовою, тобто наслідком, а не причиною роз-

витку виробництва.

Поступово формуються теорії інновацій, які 

представлені різними напрямами. При цьому, за-

лежно від особливостей і основних тенденцій роз-

витку ринкової економіки, акцент у дослідженнях 

ставиться на тому чи іншому комплексі проблем.

Так, на початку ХХ ст. однією з ключових 

проблем була проблема циклів. До цього науково-

технічний прогрес ще не розглядався більшістю 

вчених як основний фактор циклічного та інсти-

туціонального економічного розвитку. Одним із 

перших, хто пов’язав причину економічних криз 

з особливостями відтворення основного капіта-

лу, був видатний український учений-економіст 

М. І. Туган-Барановський. У праці «Промислові 

кризи в сучасній Англії, їхні причини і вплив на 

народне життя» М. І. Туган-Барановський про-

аналізував різні підходи до пояснення циклічного 

характеру розвитку виробництва і дійшов висно-

вку, що перешкодою для безперервного кумуля-

тивного розвитку виробництва є не стільки зов-

нішні обмежувальні фактори, скільки внутрішні 

властивості економічної системи, які, власне, і 

породжують циклічність її розвитку.

Інноваційну проблематику розглядає і ро-

сійський науковець того часу М. Кондратьєв. У 

теорії «довгих хвиль» він досліджує інновації як 

явище із складною неоднорідною структурою. 

Окрім цього, М. Кондратьєв ув’язує «довгі хви-

лі» з радикальними змінами в інших сферах су-

спільного життя: «…і війни, і соціальні потрясін-

ня залучаються до ритмічного процесу розвитку 

великих циклів і стають не вихідними силами 

цього розвитку, а формою його прояву» [7, с. 23]. 

Розвиваючи основні положення свого вчителя 

М. І. Туган-Барановського, М. Кондратьєв сут-

тєво просувається у формуванні теорії інновацій. 

Суть його внеску полягає в тому, що, розглядаю-

чи циклічний характер розвитку суспільного ви-

робництва, він більш широко пов’язує ці цикли з 

технічним прогресом.

Період економічних вчень інновацій кому-

нікативної, соціально-орієнтованої економіки 

починається з досліджень представників орто-

доксальної економічної науки, що сформували 

сучасний напрямок економічної думки, який 

об’єднав неокласичну, неокейнсіанську школи та 

школу неокласичного синтезу. Особливий внесок 

у формування цілісної інноваційної теорії еконо-

мічного розвитку вніс Й. Шумпетер. Він завершив 

концептуальний напрям, започаткований М. І. Ту-

ган-Барановським, сконцентрував свою увагу 

на економічних інноваціях, високо оцінив роль 

підприємця-новатора в економічному прогресі: 

«функція підприємців полягає в тому, щоб рефор-

мувати або революціонізувати виробництво, вико-

ристовуючи винаходи, або в більш загальному зна-

ченні, використовуючи нові технологічні рішення 

для випуску нових товарів або виробництва старих 

товарів новим способом, відкриваючи нові джере-

ла сировини і матеріалів або нові ринки, трансфор-

муючи галузь» [12, с. 183–184].

Проблемі взаємозв’язку інновацій та еконо-

мічного зростання була присвячена нобелівська 

лекція Саймона Кузнеця, в якій він висловив нові 

підходи до теорії інновацій. С. Кузнець увів понят-

тя епохальних нововведень, на яких базується пе-

рехід від однієї історичної епохи до іншої. Новим 

джерелом зростання вчений вважав прискорений 

розвиток науки. На його думку, соціальні наслід-

ки нововведень можуть мати як позитивний, так і 

негативний характер, тому функція держави по-
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лягає у стимулюванні позитивних інновацій та 

попередженні виникнення негативних наслідків.

Вагомий внесок у становлення теорії інно-

вацій зробив англійський дослідник К. Фрімен. 

Аналізуючи промислові цикли, перш за все довгі 

хвилі економічного розвитку, він значно шир-

ше, ніж Й. Шумпетер розглядає причини довгих 

хвиль. К. Фрімен пов’язує їх не тільки з результа-

том впровадження радикальних нововведень, але 

і з процесом розширення, тобто дифузії техноло-

гічної парадигми від декількох лідируючих сек-

торів до всієї економічної системи. Він акцентує 

увагу на тому, що широке розповсюдження тех-

нологій стає можливим у результаті соціальних та 

інституціональних змін: кооперації і конкуренції 

в підприємницькому секторі, організації науково-

дослідної діяльності, національних і міжнародних 

режимів економічного регулювання.

Німецький вчений Г. Менш став найпослі-

довнішим продовжувачем теорії Й. Шумпетера 

і розвинув його концепцію на сучасному рівні 

наукових знань. У своїй монографії «Техноло-

гічний пат: інновації долають депресію» він до-

тримувався тієї точки зору, що нововведення є 

переворотом у виробництві, базисні інновації 

«приходять групами або хвилями і перебувають 

у безпосередньому зв’язку з кризовими явища-

ми або процвітанням економіки» [8]. Він також 

робить висновок про необхідність широкого за-

лучення держави до інноваційних процесів, на-

голошує на необхідності регулювання з боку дер-

жави в напрямі створення економічних умов для 

розробки, реалізації та поширення інновацій.

Новий етап у розвитку теорії інновації в її 

поєднанні з інституціоналізмом здійснили такі 

вчені, як Дж. Гелбрейт, Г. Колм, Дж. Б’юнекен, 

Р. Коуз, Д. Норт, Г. Мюрдаль та ін. Їх наукові роз-

робки суттєво розширили сферу економічного 

аналізу за рахунок досліджень наслідків впливу 

неекономічних факторів на господарське життя 

країни. Одним із цих напрямів є індустріально-

технологічний інституціоналізм, засновником 

якого є Дж. Гелбрейт.

На думку сучасних науковців, економічний 

поступ характеризується не тільки інноваційною 

парадигмою, а послідовною зміною технологіч-

них укладів, яка супроводжується структурною 

перебудовою суспільного виробництва. На думку 

С. Ю. Глазьєва, технологічний уклад — це макро-

економічний відтворювальний контур, що охо-

плює всі стадії переробки ресурсів і відповідний 

тип невиробничого споживання. Тобто розвиток 

за рахунок упровадження інновацій кожного тех-

нологічного укладу супроводжується серйозними 

зсувами в міжнародному розподілі праці, зміною 

конкурентоспроможності країн та ін.

Подальший розвиток інституціоналізму пов’я-

за ний з розвитком індустріального суспільства і з 

появою та поширенням теорії постіндустріального 

суспільства. Ця теорія ґрунтується на дослідженні 

формування і розвитку суспільства на основі про-

гресу нового знання, технології суспільного вироб-

ництва. У загальному виді генезис теорій іннова-

ційного розвитку зображено на рис. 1.

Розвиток інноваційної теорії відображає нові 

дослідження у науці, техніці, технологіях та органі-

заціях. Сучасне суспільство живе в період, в якому 

управління знаннями стає основою інноваційного 

розвитку економіки. Таким чином, розвиток інно-

ваційної теорії і практики — доволі складний про-

цес. А тому існує велика кількість формулювань 

терміну «інновація». Для правильного розуміння 

ролі і сутності інновацій слід розглянути існуючі 

підходи до трактування цього поняття (табл. 1).

Розгляд табл. 1 демонструє різні погляди на-

уковців на розуміння суті інновацій: від самого 

широкого — запропонованого Й. Шумпетером, 

Б. Ф. Заболоцьким, до достатньо вузького — 

сформульованого А. Хартманом. І хоча у спро-

щеному трактуванні інновацію можна визначи-

ти досить чітко, однак доволі складно пов ною 

мірою розкрити економічний зміст і внутрішню 

сутність цього поняття.

У сучасній теорії існують різноманітні підходи 

до класифікації інновацій. Залежно від сфери засто-

сування виокремлюють управлінські, організаційні, 

соціальні, промислові інновації, технологічні, ви-

робничі, торговельні, фінансові. За технологічними 

параметрами або формою виокремлюють продук-

тові і технологічні інновації. За рівнем новизни — 

інновації в світовому, національному, галузевому, 

внутрішньофірмовому масштабі.

У цілому проведений аналіз показав, що не 

існує як єдиного визначення інновацій, так і єди-

ного підходу до їх класифікації. Однак якщо роз-

різняти інновації за сферою застосування, то до-

цільно виокремлювати виробничі і невиробничі 

інновації. Останні, у свою чергу, зачіпають чин-

ники соціального, організаційного, економічного 

й управлінського характеру.

Серед невиробничих інновацій особливо 

важливе місце займають управлінські інновації, в 

основі яких лежать об’єктивні процеси зміни умов 

господарської діяльності підприємств і, відповідно, 

зміни змісту управлінської діяльності. Якщо під-

приємство є системою сфер діяльності, то управ-

ління здійснюється відносно її елементів — ви-

робництва, кадрів, фінансів, реалізації продукції, а 

також всієї системи в цілому. Прояв управлінських 

інновацій та їх фактичне здійснення відбуваються 

на рівні методів, які використовуються керівника-

ми організацій під час рішення завдань.

Неодмінними властивостями виробничих ін-

новацій є науково-технічна новизна, виробнича 

застосовність і комерційна реалізація. Новизна 

інновацій оцінюється за технологічними пара-
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Рис. 1. Генезис теорій інноваційного розвитку [10, с. 207]
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Таблиця 1

Визначення сутності поняття «інновація»
№ 

з/п
Автор, джерело Формулювання інновацій

1
Й. Шумпетер

[13]

Комерційне впровадження нової продукції або нових методів виробництва:

• введення нового товару (товару, з яким не знайомий споживач, або товару нового 

виду);

• впровадження нового методу виробництва продукції (методу, який раніше не ви-

користовувався у цій галузі промисловості);

• відкриття нового ринку, на якому цю галузь промисловості цієї країни не було 

представлено;

• завоювання нового джерела сировини та напівфабрикатів;

• впровадження нової організаційної структури в будь-якій галузі

2
А. Хартман

[9]
Впровадження нових або суттєво вдосконалених продуктів чи виробничих процесів

3
Р. Т. Лапьєр

[9]

Використання нових видів знарядь праці або нових принципів використання цих 

знарядь; впровадження нового процесу або нового порядку; використання нової 

сировини чи матеріалу; використання нового місця і (або) території, раніше не-

відомих

4
П. Ф. Друкер

[2]

Специфічний засіб підприємництва — діяльність, що надає ресурсам нові можли-

вості для створення багатства

5
О. В. Василенко

[1]

Нововведення, що пов’язані із науково-технічним прогресом і передбачають від-

новлення основних фондів і технологій, вдосконалення управління економікою 

підприємства

6
Б. Ф. Заблоцький

[4]

Процес формування нового мислення, створення, розробки, впровадження у ви-

робниче використання і розповсюдження нового технічного, товарного, системно-

го, соціального, екологічного та іншого рішення (новації), яке задовольняє визна-

чену виробничу, соціальну потребу чи національний інтерес

7
П. Н. Завлін

[5]

Використання в тій чи іншій сфері суспільства результатів інтелектуальної (на-

уково-технічної) діяльності, спрямованої на вдосконалення процесу діяльності чи 

його результату

8
І. А. Павленко

[9]

Результат творчого процесу у виді створених (чи впроваджених) нових споживаць-

ких цінностей

9

Л. Пасічний

Я. Венковський

[9]

Відкриття, які є результатом діяльності винахідливих людей, які призводять до про-

гресивних змін у визначеному порядку речей

10

Закон України «Про 

інноваційну діяльність»

[6]

Новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні технології, 

продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адмі-

ністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують струк-

туру та якість виробництва і (або) соціальної сфери

метрами, а також з ринкових позицій. Вона може 

обмежуватися як рамками окремого підприєм-

ства, так і розповсюджуватися в масштабах галузі, 

національної чи світової економіки.

Залежно від масштабів новизни інновації 

розподіляються на внутрішньофірмові — необ-

хідний ступінь новизни забезпечений порівняно 

з продукцією, що раніше випускалася цим під-

приємством, або використовуваною техноло-

гією, і радикальні — випуск абсолютно нової, 

що не зустрічалася раніше на ринку (локально-

му, національному, або світовому), продукції 

або використання принципово нової технології. 

Інноваційна теорія сформулювала принципові 

ознаки радикальних інновацій: вони реалізують 

значні науково-технічні розробки; стають осно-

вою формування нового сімейства виробництв 

(технологій); створюють принципово нові мож-

ливості і в перспективі змінюють структуру рин-

ку і виробництва; як правило, характеризуються 

високою капіталоємністю і рівнем ризику, проте 

забезпечують високу капіталовіддачу.

Виокремлюють сім типів інновацій залежно 

від їх походження (виникнення, утворення, по-

яви) [11, с. 103]:

— інновації, що базуються на фундаменталь-

них наукових знаннях, результати яких широко 

застосовуються в народному господарстві;

— інновації, які базуються на наукових дослі-

дженнях, але мають обмежену сферу використання;

— розроблені з використанням технічних 

знань, які вже існують і мають обмежену сферу 

використання;

— інновації, які входять до комбінації різних 

типів знань в одному виробі;

— використання нового продукту в різних 

сферах;

— технічно складні новинки;

— застосування вже відомої техніки чи мето-

дів у новій галузі.

Отже, поняття «інновація» можна трактува-

ти в трьох аспектах: 1) у широкому значенні — це 

будь-яка зміна, що підвищує конкурентоспро-

можність суб’єктів господарювання; 2) у вузькому 
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значенні — як процес трансформації наукових до-

сягнень у виробництво; 3) інновація, яка впрова-

джена в господарську практику.

Згідно із законодавством України іннова-

ції — новостворені (застосовані) і (або) вдоскона-

лені конкурентоспроможні технології, про дукція 

або послуги, а також організаційно-технічні рі-

шення виробничого, адміністративного, комер-

ційного або іншого характеру, що істотно поліп-

шують структуру та якість виробництва і (або) 

соціальної сфери.

На нашу думку, в тексті Закону України 

«Про інноваційну діяльність» необхідно вдо-

сконалити існуюче трактування інновацій, 

оскільки більшість українських підприємств, 

здійснюючи звичайну модернізацію застарілої 

техніки, звітують про впровадження інновацій 

у виробничий процес.

У зв’язку з цим слід звернути увагу на те, що 

модернізація — це процес часткового оновлен-

ня, заміни застарілого устаткування, технології 

виробництва, технічного й технологічного пере-

оснащення підприємств [3, с. 468], хоча беззапе-

речно — один із важливих напрямків підвищен-

ня техніко-економічних показників, посилення 

інтенсивного розвитку, зростання ефективності 

виробництва.

У сьогоднішніх умовах модернізація в Украї-

ні, принаймні, передбачає процес внутрішнього 

розвитку та самовдосконалення, однак є недо-

статньо дієвим фактором суттєвого економічного 

зростання та поліпшення суспільного добробуту.

Україна вступила на шлях наздоганяючої мо-

дернізації ще в 40–60-х рр. ХХ століття. Це був 

неорганічно-мобілізаційний тип розвитку з ха-

рактерними рисами:

— поява нових прогресивних явищ і процесів 

завдяки еволюції «знизу», а силової модерніза-

ції — «революції згори»;

— вибіркове, а не систематичне запозичення 

та використання світових досягнень у галузі тех-

ніки, технології та організації виробництва;

— пріоритетність окремих галузей, яка в перс-

пективі веде до деформації економічної структури 

держави;

— збереження на тривалий час багатоуклад-

ності; паралельне співіснування нового, що на-

бирало силу укладу, та попередніх укладів, які не 

досягли піку свого розвитку та повністю не вичер-

пали свої можливості;

— порушення однорідності економічного 

простору, ускладнення соціальних і політичних 

проблем, зростання соціального напруження в 

суспільстві.

Висновки. Таким чином, слід відмітити, що 

обмежене трактування поняття «інновація», зо-

крема і в Законі України «Про інноваційну ді-

яльність», не розкриває повною мірою його 

економічної сутності, оскільки відображає лише 

процеси впровадження нових продуктів, техно-

логій, цінностей, залишаючи осторонь такі скла-

дові інновацій, як процес винаходу, створення 

нової ідеї, елементи творчої діяльності, нового 

мислення тощо.

Враховуючи накопичений світовий досвід 

та положення українського законодавства, вва-

жаємо, що поняття інновації слід сформулювати 

таким чином: новостворені (застосовані) і (або) 

вдосконалені, відмінні від існуючої практики, 

конкурентоспроможні технології, продукція або 

послуги, а також організаційно-технічні рішення 

виробничого, адміністративного, комерційного 

або іншого характеру, що істотно поліпшують 

структуру та якість виробництва і (або) соціаль-

ної сфери, виступають результатом досягнень 

науково-технічного прогресу та забезпечують його 

подальший розвиток.

Отже, інновації можна виокремити в якос-

ті окремого фактора конкурентоспроможності у 

зв’язку з переходом світової економіки на якісно 

новий етап свого розвитку — на стадію, яка ґрун-

тується на знаннях. При цьому знання є необхід-

ною базою для інновацій, однак самі по собі не 

виступають фактором конкурентоспроможності. 

Інновації нарощують комерціалізацію знань та 

впливають на ефективність використання тра-

диційних ресурсів. Відтак, конкурентоспромож-

ність господарства держави в сучасній економіці 

формується головним чином під впливом іннова-

ційного процесу, що визначає можливість країни 

конкурувати на глобальному ринку.
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УДК 379.857:656.61 Н. А. Логунова

МИРОВОЙ РЫНОК КРУИЗНОЙ ИНДУСТРИИ: 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются особенности современного круизного рынка, исходя из 

общемировых тенденций развития посредством анализа динамики мирового рынка круизной индустрии. 

Круизный продукт как комплекс услуг представлен в виде трёх основных подсистем: услуги, предлагаемые 

на борту судна, услуги, потребляемые туристами на берегу, и услуги, связанные с продвижением и реализа-

цией круизного продукта и оказанием содействия пассажирам в процессе организации транспортного пу-

тешествия. Определены основные направления анализа круизного бизнеса и его составляющие элементы. 

Установлено, что конкурентоспособность круизного рынка зависит не только от доли, занимаемой на нем 

той или иной компанией, но и от показателей, характеризующих эффективность функционирования любой 

экономической системы, основными из которых являются: уровень доходов, получаемый в результате осу-

ществления предпринимательской деятельности, количество работников, занятых в данном направлении 

бизнеса, и уровень их производительности труда.

Ключевые слова: круизная индустрия, тенденции, рынок, эффективность, туристы, показатели.

Summary. The article discusses the features of modern cruise market based on global trends by analyzing the 

dynamics of the world market cruise industry. The cruise product as a range of services is presented in three main 

subsystems, there are the services offered on board, services consumed by tourists on the beach and services related to 

the promotion and realization of the cruise product, and assist in the organization of passenger transport travel. The 

main directions of the analysis of cruise business and its constituent elements. Is found that the competitiveness of the 

cruise market depends not only on the proportion of occupied on it one way or another company, but also indicators of 

the effectiveness of the operation of any economic system, the most important of which is the level of income earned as a 

result of operating business, the number of workers employed in this line of business and the level of labor productivity.

Key words: cruise industry, tendencies, market, efficiency, tourists, indicators.

Постановка проблемы. Состояние и разви-

тие экономики Украины в сравнении с другими 

странами Европы, сопоставимыми по размерам 

и численности населения, природно-климатиче-

скому и геополитическому положению, наличию 

человеческого и материально-технического по-

тенциала, характеризуется нарастающим отста-

ванием от уровня развития большинства из этих 

стран. В значительной мере росту этого отстава-

ния способствует недостаточное использование 

потенциальных возможностей и неразработан-

ность социально-экономической политики, ба-

зирующейся на выявлении и стимулировании 

наиболее перспективных и приоритетных отрас-

лей национальной экономики.

На сегодняшний день развитие экономики 

Украины во многом определяется уровнем раз-

вития туристской отрасли. В связи с чем вопро-
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сы развития приоритетных видов туризма, к ко-

торым относится круизный туризм, получивший 

широкое распространение во всем мире и при-

носящий значительный доход в бюджеты боль-

шинства европейских государств, приобретают 

особую актуальность и своевременность как с по-

зиций отраслевого, так и регионального и обще-

национального развития.

Возрождение и развитие национальной 

круиз ной индустрии невозможно без изучения 

тенденций мирового круизного рынка и внедре-

ния передового опыта в отечественную практику.

Анализ последних исследований и публикаций. 

Исследования, направленные на изучение дина-

мики и структуры мирового круизного судоход-

ства, представлены в работах В. Жихаревой [1], 

И. Голубковой [2], Ю. Михайловой [3], анализ 

тенденций поведения потребителей круизного 

туристского продукта приведен в работе А. Де-

мьянченко [4], Н. Зацепина [5] и О. Ляховская 

[6] рассматривают исторический аспект разви-

тия круизной индустрии. Исследования М. Бир-

жакова, В. Никифорова [7] и О. Осиповой [8] 

посвящены туристским перевозкам, в которых 

круизный туризм выступает как составляющая 

морского транспорта, определяется его место в 

составе туристской индустрии, характеризуются 

основные виды круизных путешествий. Практи-

ческие аспекты организации круизного бизне-

са приведены в учебном пособии С. Шпилько, 

Н. Андросовой и Р. Чударева [9].

Между тем в представленных работах недо-

статочно внимания уделено особенностям со-

временного круизного рынка и элементам, фор-

мирующим базовые условия для его успешного 

функционирования.

Целью статьи является выявление особен-

ностей современного круизного рынка, исходя 

из общемировых тенденций развития посред-

ством анализа динамики мирового рынка кру-

изной индустрии.

Изложение основного материала. Круизы пред-

ставляют собой не просто разновидность пасса-

жирской перевозки водными видами транспорта, а 

специфический, сложный по составу и высокотех-

нологичный вид туристского продукта, обладаю-

щий уникальными потребительскими свойствами, 

которые, в свою очередь, обусловливают особен-

ности предпринимательской деятельности по его 

созданию, продвижению и реализации, а также 

функционированию круизного рынка в целом [9].

Круизный рынок представляет собой систе-

му экономических отношений, складывающихся 

в процессе формирования и дальнейшего исполь-

зования круизного туристского продукта. При 

этом круизный продукт выступает как коллек-

тивный труд, объединяющий усилия множества 

предприятий и отраслей, задействованных в его 

создании, начиная от морских портов, обеспечи-

вающих возможность для приема круизных судов, 

и заканчивая предприятиями сельского хозяйства 

и добывающей промышленности, что обусловли-

вает комплексность его предоставления. Кроме 

того, качество предоставления круизного про-

дукта напрямую зависит от уровня квалификации 

и компетенции всего персонала, вовлеченного в 

процесс его создания (проектировщиков, судо-

строителей, работников пищевой и легкой про-

мышленностей, круизных операторов и т. п.).

За последнее десятилетие базовая потреби-

тельская модель круизного туризма мультиплици-

ровалась применительно к различным сегментам 

рынка и естественным образом интегрировалась 

с другими видами туризма: рекреационным, при-

ключенческим, экологическим, познавательным, 

конгрессным и т. д. Учитывая уникальные свой-

ства круизного турпродукта, круизные компании 

отдают предпочтение использованию стратегии 

дифференциации, согласно которой продукту 

придаются такие характеристики, которые будут 

по достоинству оценены большим количеством 

покупателей. Вследствие чего маркетинговая по-

литика предприятий направлена на создание кру-

изных продуктов, максимально адаптированных к 

интересам потребителей, путешествующих с раз-

личными целями, представляющими различные 

слои общества и разные демографические группы.

Круизный продукт как системообразующий 

комплекс услуг можно представить в виде трёх ос-

новных подсистем [9]:

— услуги, предлагаемые на борту судна (раз-

мещения, оздоровительные, общественного пи-

тания, торговли, спортивные и т. п.);

— услуги, потребляемые туристами на берегу 

во время посадки/высадки пассажиров, стоянки 

в портах захода (экскурсионные, транспортные, 

культурно-развлекательные и т. п.);

— услуги, связанные с продвижением и ре-

ализацией круизного продукта и оказанием со-

действия пассажирам в процессе организации 

транспортного путешествия (оформление виз и 

страховки, приобретение билетов на самолет или 

поезд, заказ экскурсий и гостиниц, предоставле-

ние услуг переводчика и т. п.).

Одними из важнейших критериев, обеспечи-

вающих возможность осуществления морского 

круизного путешествия, являются техническая 

оснащенность судна, предназначенного для со-

вершения круиза, которое одновременно является 

объектом размещения и местом проведения досуга 

туристов, и параметрические характеристики пор-

та захода круизного лайнера, что предопределяет 

высокую степень специализации круизного про-

дукта, предполагающей несколько иерархических 

уровней. Первый уровень включает разработку 

специальных программ пребывания пассажиров 
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на борту судна и на берегу во время стоянок в порту, 

развитую систему аттракций и культурно-зрелищ-

ных мероприятий. Второй уровень предполагает 

специальное оборудование круизного судна для 

обслуживания конкретного контингента пассажи-

ров. Третий — строительство специальных круиз-

ных судов, отвечающих концепции соответству-

ющего круизного продукта, в том числе с точки 

зрения их судоходных качеств. Четвертый уровень 

заключается в создании условий для безопасного 

приема круизных судов, что предопределяет стро-

ительство морских портов со специальными тер-

миналами, обладающими большой пропускной 

способностью и надлежаще оборудованными для 

регистрации пассажиров и их багажа, осуществле-

ния туристских формальностей (таможенных, фи-

скальных, санитарных, иммиграционных).

Система реализации круизных туров слабо 

коррелируется с системами продажи наземных и 

иных туров, имеет свои особенные принципы и ме-

тодологию, значимо ориентированную на продажу 

через компьютерные сети и сеть Интернет, и отли-

чается высокой эффективностью. На продвижение 

туристского продукта тратятся значительные сред-

ства, постоянно изучается состояние рынка, разра-

батываются специальные шоу-программы, привле-

каются новые категории потребителей [8].

Развитие международного экономического 

сотрудничества, его углубление и интенсифика-

ция обусловили усиление экономического обмена 

между государствами, опирающегося на растущее 

международное разделение труда, что привело 

к многократному сжатию экономического про-

странства планеты и глобализации международ-

ного рынка, что не могло не отразиться на рынке 

круизной индустрии. Глобализация круизного 

рынка проявляется не только в таких тенденциях, 

как структуризация в мировом масштабе, но и в 

процессах вертикального и горизонтального ин-

тегрирования круизных корпораций, их слияния 

и поглощения. Вследствие чего на сегодняшний 

день на мировом круизном рынке доминируют три 

основные корпорации: Carnival Corporation, за-

нимающая 52 % всего мирового круизного рынка, 

Royal Caribbean, которой принадлежит 22 % доли 

рынка, и корпорация MSC — с 10 % доли круиз-

ного рынка. Именно процессы глобализации ми-

ровой экономики позволили в значительной мере 

сократить затраты на строительство круизных лай-

неров и пассажирских терминалов и способствова-

ли увеличению круизного пассажиропотока за счет 

снижении стоимости круизов при максимальном 

сохранении качества «высокого стиля отдыха».

Особенности формирования и функциони-

рования мирового круизного рынка представле-

ны на рис. 1.

Следует отметить, что для завоевания проч-

ных рыночных позиций, конкурентных пре-

Рис. 1. Особенности современного мирового 

круизного рынка

имуществ высокой степени устойчивости и 

благополучного долговременного финансового 

положения необходима соответствующая инфор-

мационная база, обеспечивающая достоверную 

качественную информацию, на основании кото-

рой можно прогнозировать тенденции развития 

круизного рынка и его основных элементов. При 

этом будущее состояние развития в значительной 

мере определяется её прошлым и настоящим со-

стояниями, что обусловливает исследование ди-

намики развития круизного рынка.

Анализируя специфические особенности 

круизного туристского рынка, необходимо об-

ратить внимание на взаимосвязанные и взаимо-

зависимые элементы, формирующие базовые 

условия для его успешного функционирования и 

обусловливающие эффективность круизного биз-

неса в целом (табл. 1).

Результативность функционирования рын-

ка определяется не только долей, занимаемой на 

нем той или иной компанией, но и показателями, 

характеризующими эффективность функцио-

нирования любой экономической системы, ос-

новными из которых являются уровень доходов, 

получаемый в результате осуществления предпри-

нимательской деятельности, и число работников, 

занятых в данном направлении бизнеса (табл. 2).

Данные табл. 2 обозначили четкие тенденции 

роста мирового круизного рынка — прирост со-

ставил более 40 % за 7 лет. Наиболее быстрыми 

темпами развивался европейский круизный ры-

нок: число туристов, отправившихся в круиз, уве-

личилось почти в 2 раза, при этом рост совокуп-

ных доходов круизной индустрии составил более 

90 %, а количество работников, задействованных 

в круизном бизнесе, увеличилось на 128248 чел.

Если мировой экономический кризис, зат-

ронувший практически все сферы экономиче-

ской деятельности, оказал своё воздействие на 

североамериканский круизный рынок (2009 г. 

характеризуется снижением как доходов круиз-

ной индустрии, так и числа занятых в отрасли), то 

европейская круизная индустрия не претерпела 

существенных изменений, а, скорее, наоборот, 

усилила свои конкурентные позиции на мировом 

рынке. Рост пассажировместимости и внедрение 

прогрессивных технологий способствовали со-
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Таблица 1

Направления анализа круизного бизнеса и его составляющие элементы
Направления анализа 

круизного бизнеса
Составляющие элементы анализа

Современные круизные процессы
История возникновения круизов, имидж круизного путешествия, конку-

ренция и развитие круизных брендов
Реализация круизов и круизных 

продуктов

Круизный рынок, круизные операторы, туристские агенты и агенты по 

продажам, маркетинговые действия, значение лояльности и бренда

Морские вопросы (проблемы) 

Судовая промышленность, загрязнения морских вод, безопасность жизни 

на море, санитария и чистота, морская охрана, финансовая ответствен-

ность и морские организации

География круиза
Первостепенные и второстепенные круизные регионы, основные места 

назначения и главные достопримечательности

Планирование маршрута

Особенности круизной дестинации, порты назначения, мотивации 

круизных туристов, береговые экскурсии, логистика, позиционирование 

и планирование турпродукта

Работа на борту судна

Роли и обязанности, поддержка всех подразделений на борту, управление 

гостиничным сервисом, культура на корабле, внимание к работникам, 

практика найма персонала

Услуги для пассажиров судна
Соответствие стандартам, поддержание качества, предоставление 

высококачественных услуг на борту судна

Управление снабжением

Запасы продуктов питания и предоставление услуг по своевременной их 

доставке, изучение потребительских нужд и потребностей, организация и 

контроль деятельности службы снабжения

Объекты управления
Управленческий годовой доход, административные и управленческие по-

мещения, пассажирский сервис
Здоровье, безопасность и охрана 

на борту

Оздоровительная программа на судне, безопасность и соблюдение режи-

ма, оценка риска
Круизный туризм Выявление современных запросов и проблем

кращению удельных затрат в расчете на одно пас-

сажирское место, что, в свою очередь, позволило 

морским круизам конкурировать с наземными 

турами и повысило финансовую устойчивость ев-

ропейского круизного бизнеса.

Одним из важнейших показателей, опреде-

ляющих конкурентоспособность круизного про-

дукта на мировом рынке, является производи-

тельность труда работников круизного бизнеса, 

поскольку именно от их знаний, опыта и компе-

тенций зависят качественные и количественные 

результаты функционирования круизного турист-

ского рынка в целом (табл. 3).

Тот факт, что уровень производительности 

труда в европейском круизном секторе выше (в 

среднем на 30 %), чем в североамериканском, 

позволяет рассматривать европейский круиз-

ный рынок как более экономически выгодный и 

перспективный с точки зрения дальнейшего раз-

вития. Между тем цепные показатели динамики 

производительности труда свидетельствуют о 

практически одинаковом уровне роста произво-

дительности труда в основных круизных регио-

нах, что абсолютно согласуется с тенденциями 

развития, характерными для круизного сектора 

экономики, согласно которым темпы роста дохо-

дов круизной индустрии опережают темпы роста 

занятых в данном направлении бизнеса.

Выводы. Таким образом, анализ тенденций 

развития мирового круизного рынка выявил вы-

сокий потенциал круизного сектора, обуслов-

ленный динамичным ростом практически всех 

показателей, характеризующих эффективность 

функционирования экономических систем. С 

учетом результатов диагностирования маркетин-

говой среды и последовательного анализа пер-

спектив роста круизной индустрии были обозна-

чены основные черты современного круизного 

рынка, к которым относятся: высокий уровень 

специализации; глобализация и структуризация в 

мировом масштабе; горизонтальная и вертикаль-

ная интеграция; дифференциация круизного ту-

ристского продукта; комплексность предоставле-

ния услуг; зависимость качества предоставления 

услуг от квалификации персонала; ориентация на 

реализацию через сеть Интернет.
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Таблица 2

Данные, характеризующие динамику мирового рынка круизной индустрии за 2005–2011 гг. [10; 11]

Годы

Количество туристов, 

отправившихся в круиз, 

млн. чел.

Совокупные доходы 

круизной индустрии,

млн. долларов

Количество занятых 

в круизной индустрии, 

чел.

всего
европейские 

туристы

туристы 

Северной 

Америки

Европы*
Северной 

Америки
Европы

Северной 

Америки

Абсолютный уровень показателей, характеризующих мировой круизный рынок
2005 14,32 3,15 9,67 24809 32420 187252 330346
2006 15,11 3,44 10,08 31060 35730 225586 347966
2007 15,87 4,05 10,25 38825 38010 281983 354690
2008 16,20 4,46 10,09 41877 40240 311512 357710
2009 17,50 5,00 10,20 44299 35110 296288 313998
2010 18,80 5,54 10,78 45717 37850 307526 329943
2011 20,60 6,18 11,50 47753 40420 315500 347787

Абсолютный прирост (цепной) показателей, характеризующих мировой круизный рынок, (+; -)
2005 — — — — — — —
2006 0,79 0,29 0,41 6250 3310 38334 17620
2007 0,76 0,61 0,17 7765 2280 56397 6724
2008 0,33 0,41 -0,15 3052 2230 29530 3020
2009 1,30 0,54 0,11 2422 -5130 -15224 -43712
2010 1,30 0,54 0,58 1418 2740 11238 15945
2011 1,80 0,64 0,72 2036 2570 7974 17844

Темпы роста (базисные) показателей, характеризующих мировой круизный рынок, %
2005 — — — — — — —
2006 105,52 109,21 104,22 125,19 110,21 120,47 105,33
2007 110,82 128,57 105,97 156,49 117,24 150,59 107,37
2008 113,13 141,59 104,37 168,80 124,12 166,36 108,28
2009 122,21 158,73 105,46 178,56 108,30 158,23 95,05
2010 131,28 175,87 111,49 184,27 116,75 164,23 99,88
2011 143,85 196,19 118,92 192,48 124,68 168,49 105,28

Темпы прироста (цепные) показателей, характеризующих мировой круизный рынок, %
2005 — — — — — — —
2006 5,52 9,21 4,22 25,19 10,21 20,47 5,33
2007 5,03 17,73 1,68 25,00 6,38 25,00 1,93
2008 2,08 10,12 -1,50 7,86 5,87 10,47 0,85
2009 8,02 12,11 1,04 5,78 -12,75 -4,89 -12,22
2010 7,43 10,80 5,72 3,20 7,80 3,79 5,08
2011 9,57 11,55 6,67 4,45 6,79 2,59 5,41

* доходы европейской круизной индустрии пересчитаны согласно кросс-курсу валют

Таблица 3

Соотношение темпов роста производительности труда работающих в круизном бизнесе 
Северной Америки и Европы*

Годы

Производительность труда 

работников, тыс. дол./чел.
Относительная 

величина 

сравнения

Цепные темпы роста производитель-

ности труда работников, %
ц
ропер поТ

К
.Северной 

Америки
Европы

Северной 

Америки
Европы

2005 98,14 132,49 1,35 —
2006 102,68 137,68 1,34 104,63 103,92 0,9932
2007 107,16 137,68 1,28 104,36 100,00 0,9582
2008 112,49 134,43 1,20 104,97 97,64 0,9301
2009 111,82 149,51 1,34 99,40 111,22 1,1189
2010 114,72 148,66 1,30 102,59 99,43 0,9692
2011 116,22 151,36 1,30 101,31 101,81 1,0050

Среднее 

значение

109,03
141,69 1,30 102,86 102,24 0,9940

* составлено автором на основании данных [10; 11]
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УДК 339.1 І. О. Тарлопов

ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 
СЕРЕДИНА XV СТ. — ПОЧАТОК XX СТ.

Анотація. У статті досліджується процес формування теорій зовнішньоекономічної діяльності відпо-

відно їх еволюції. Виявлено притаманні їм особливості, переваги та недоліки. Визначено теорії, які найбільше 

вплинули на подальший розвиток цієї діяльності.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, теорії зовнішньоекономічної діяльністі, меркантелізм, 

теорія «грошового балансу», механізм взаємодії «ціна — золото — потоки», «невидима рука» А. Сміта, те-

орія абсолютних переваг, теорія відносних переваг, теорія міжнародної торгівлі.

Summary. This article examines the process of formation of theories of foreign economic activity according to their 

evolution. We found Inherent to them features, advantages and disadvantages are revealed. The theores that most 

influenced the further development of this activity are defined.

Key words: foreign economic activity, the theories of foreign economic activity, mercantelism, the theory of «cash 

balance», mechanism of cooperation of «prices — gold — flow», «invisible hand» of Adam Smith, the theory of absolute 

advantage, comparative advantage theory, the theory of internatio nal trade.

Постановка проблеми. Економічна наука про-

тягом довгого періоду часу намагається теоретич-

но осмислити проблеми зовнішньоекономічної 

діяльності й вирішити ті фундаментальні проти-

річчя, які притаманні сьогоденню. У більшості 

випадків вирішення вищезазначених проблем не 

потребує значн их зусиль. Однак знайти відповіді 

на питання, пов’язані із функціонуванням цієї 

сфери, досить складно, тому що більшість чинни-

ків не лежать на поверхні цих явищ.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-

блеми еволюції теорій зовнішньоекономічної ді-

яльності (ЗЕД) становлять предмет дослідження 

багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених. Так, 

О. А. Кириченко та О. І. Кредісов обґрунтували 

існування трьох груп концепцій ЗЕД; сучасні кон-

цепції міжнародної торгівлі розвивали у своїх пра-

цях Л. Берталанфі, Р. Акофф, Ч. Хітч, В. В. Леон-

тьєв, В. Ю. Горчаков, М. О. Кизим, Ю. В. Макогон 

та ін. Проте комплексне дослідження еволюції 

тео рій — від класичних визначень до їх сучасних 

трактувань та виявлення ступеня їх впливу на по-

дальший розвиток зовнішньоекономічного сек-

тору національної економіки — все ж таки зали-

шається недостатньо дослідженим.

Метою статті є дослідження процесу історич-

ного формування та здійснення зовнішньоеконо-

мічної діяльності, узагальнення та виокремлення 

основних історичних етапів еволюції теорій.

Виклад основного матеріалу. Спочатку теоре-

тично осмислити проблеми зовнішньоекономічної 

діяльності намагалися за допомогою теорій мер-

кантилізму. У Західній Європі він зародився у ХV ст. 

Головною передумовою його генези був розпад 

феодалізму та зародження капіталістичних відно-

син. К. Маркс назвав його «початковим нагрома-
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дженням капіталу», а великі географічні відкриття 

активізували зовнішню торгівлю [1, с. 43]. Ідеоло-

ги меркантилізму були впевнені, що тільки гроші 

та дорогоцінні метали здатні формувати багатство 

як окремої нації, так і усієї держави. Єдиним дже-

релом багатства вважався нееквівалентний обмін, 

який був результатом торговельних взаємовідносин 

з іншими державами. Примноження багатства, на їх 

думку, було невід’ємним від заходів стимулювання 

експорту і стримування імпорту, що в цілому спри-

яло подальшому розвитку національної промисло-

вості. Ця доктрина була викладена у ряді книг, есе, 

памфлетів, авторами яких були купці, банкіри, уря-

довці, філософи з Англії, Іспанії, Франції, Порту-

галії та Нідерландів. Серед видатних представників 

меркантилізму можна назвати імена Т. Мена (Анг-

лія), А. Сієрра (Італія), А. Монкретьєна (Франція). 

Ранній меркантилізм виник ще до великих геогра-

фічних відкриттів. Його методологічне підґрунтя 

складала теорія «грошового балансу», яка мала на 

меті: залучення в країну значної кількості грошей 

з-за кордону; їх зберігання на території цієї ж краї-

ни. Предметом досліджень меркантилізму цього 

періоду була сфера грошового обігу. З подальшим 

розвитком капіталістичних форм господарства та 

розширенням зовнішньої торгівлі ставала очевид-

ною неактуальність політики, яка сприяла нагро-

мадженню грошей у країні. Таким чином, система 

монітарного меркантилізму трансформується у 

систему меркантилізму мануфактурного, який у 

літературі ще називається пізнім. Хронологічно він 

охоплює період з другої половини XVI ст. по другу 

половину XVIII ст. Методологічний базис цієї сис-

теми складала теорія торговельного балансу. Її сут-

ність: перевищення вартості вивезених з країни то-

варів над вартістю тих товарів, що були ввезені до 

країни. Позитивний баланс має бути досягнутим 

за рахунок протекціоністських заходів. Предметом 

досліджень пізнього меркантилізму стає сфера то-

варного обігу. Отже, незмінними методологічними 

засадами залишаються: перевищення експорту над 

імпортом, стимулювання вивезення з країни то-

варів і ввезення в неї золота, захист національної 

економіки від небажаної іноземної конкуренції. 

Подальше дослідження дає змогу виявити спіль-

ність їх теоретичних поглядів:

1. Багатством є тільки те, що може бути реалі-

зованим і перетвореним на гроші.

2. Тільки виробництво створює необхідні пе-

редумови для нагромадження багатства.

3. Джерелом багатства є сфера обігу.

4. Вона ж одночасно є джерелом прибутку.

5. Не всякий обіг товарів і грошей є джерелом 

багатства.

6. Баланс зовнішньої торгівлі має бути завжди 

позитивним.

Меркантилізм відображав сукупність погля-

дів і думок значної кількості людей, які були не 

науковцями, а практиками і прагнули вирішити 

конкретні економічні питання. Крім того, історії 

відома значна кількість науковців, які бажали тео-

ретизувати цю доктрину, не узгоджуючи між собою 

ні принципів, ні загального аналітичного інстру-

ментарію. Прихильники цієї доктрини сприймали 

сучасний їм світ у статиці. Вони вважали, що багат-

ство, яким володіють народи, є фіксованим. Отже, 

зростання добробуту окремої країни можливе тіль-

ки через перерозподіл багатства іншої.

Значна кількість золота давала змогу в той час 

утримувати в обігу більшу за обсягом грошову масу, 

що стимулювало б розвиток національного вироб-

ництва і збільшувало зайнятість. Таким чином, слід 

зробити висновок, що національна економіка має 

функціонувати в умовах неповної зайнятості, тому 

що тільки в таких умовах додаткове багатство може 

призвести до зростання національного вироб-

ництва і підвищення рівня зайнятості. В іншому 

випадку збільшення запасів золота і срібла в краї-

ні сприяло б розкручуванню інфляційної спіралі. 

Значення доктрини меркантилізму полягає в тому, 

що вона була першою спробою створення теорії, 

яка безпосередньо пов’язувала зовнішньоторго-

вельні відносини з внутрішньоекономічним роз-

витком країни, тобто її економічним зростанням. 

До того ж у рамках цієї доктрини були закладені 

основи сучасної теорії платіжного балансу.

Д. Хьюм був першим економістом, хто по-

ставив під сумнів ідеї меркантилізму. Він розкри-

тикував положення меркантилістів, що країни 

можуть до нескінченності нагромаджувати золо-

то й срібло на своїх територіях. Розробивши ме-

ханізм взаємодії «ціна — золото — потоки», вче-

ний звернув увагу на те, що приток дорогоцінних 

металів не тільки забезпечить позитивне сальдо 

торговельного балансу, а й збільшить пропону-

вання грошей в середині країни, що призведе до 

зростання цін та зарплати, внаслідок чого кон-

курентноспроможність країни почне зменшува-

тись. Відток золота з країни, навпаки, призведе до 

зниження цін, зарплати й збільшення конкурен-

тоспроможності. Отже, країна не зможе постійно 

забезпечувати позитивне сальдо торговельного 

балансу, тому що внутрішньоекономічні чинники 

не будуть сприяти цьому. Таким чином, саме рух 

дорогоцінних металів між країнами формує необ-

хідний механізм налагодження національних сис-

тем, в результаті чого розмір експорту зрівняється 

з обсягами імпорту, а торговельне сальдо буде до-

рівнювати нулю. Концепція Д. Хьюма ґрунтується 

на припущеннях: безпосередній зв’язок між обся-

гом грошової маси в обігу і рівнем цін; повна зай-

нятність кожної національної економіки; попит на 

товари є еластичним за ціною; існування доско-

налої конкуренції на всіх ринках; конвертація на-

ціональної валюти в золото і навпаки. Аналізуючи 

зміст цієї доктрини, слід відзначити, що деякі по-
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ложення викликають сумнів — умови ринку чистої 

конкуренції. Поки що класичній науці невідомі 

національні економіки, в яких чисто конкурентні 

ринки займали домінувальне становище. Інші ж 

постулати, навпаки, витримали випробування ча-

сом. Так, безпосередній зв’язок між кількістю гро-

шей в обігу та рівнем цін із часом перетворився на 

кількісну теорію грошей, а здатність національної 

валюти вільно перетворюватись в золото і навпаки 

отримала назву «золотий стандарт».

Другим критиком меркантилізму став заснов-

ник класичної школи економічної теорії А. Сміт. 

Відправним пунктом його теорії було припущен-

ня, що багатство нації залежить не тільки від на-

копиченого запасу благородних металів, а й від 

потенційних можливостей економіки виготовляти 

кінцеві товари і надавати послуги. Тому найважли-

вішим завданням уряду стає не нагромадження зо-

лота й срібла, а подальше стимулювання розвитку 

виробництва на засадах кооперації та подальшого 

розподілу праці. Найбільш сприятливі для цього 

умови створює вільна конкуренція, де її «невидима 

рука» погоджує дії значної кількості виробників та-

ким чином, що кожен з економічних суб’єктів, ба-

жаючи отримати власну вигоду, буде забезпечувати 

добробут суспільства в цілому. Обґрунтовуючи за-

сади політики державного невтручання в економі-

ку і вільної конкуренції, А. Сміт виступав за сво-

боду торгівлі. Він вважав, що кожна з країн завжди 

виготовляє один або кілька товарів, виробництво 

яких відзначається мінімальними, порівняно із за-

кордоном, витратами. Отже, у виробництві та об-

міні таких товарів країна буде мати абсолютні пе-

реваги. Саме такі товари мають бути експортовані 

та є об’єктом зовнішньої торгівлі.

Таким чином, ситуація абсолютних переваг 

має місце в тому випадку, коли та чи інша країна 

може виробляти один або кілька товарів з менши-

ми витратами порівняно з іншими країнами. Тому 

експортуватись мають тільки товари, витрати на 

виробництво яких менше, ніж в інших країнах і, 

відповідно, імпортуватися товари, витрати вироб-

ництва яких за кордоном абсолютно нижчі.

Реалізуючи на зовнішніх ринках свої конку-

рентоспроможні товари, країна збільшує обся-

ги національного виробництва, підвищує рівень 

зай нятості, що в підсумку призводить до зрос-

тання доходів. У результаті торгівлі, в основу якої 

покладено принцип абсолютних переваг, зростає 

багатство нації та збільшується схильність до за-

ощаджень. За А. Смітом, експорт збільшує обсяг 

національного виробництва, а імпорт забезпечує 

громадян країни більш дешевими товарами і по-

слугами. У такій ситуаціїі постраждають виробни-

ки неконкурентної продукції, але країна в цілому 

виграє. В основу висновків А. Сміта покладена 

теорія трудової вартості, згідно з якою обмін то-

варів здійснюється пропорційно кількості праці, 

що необхідна для їх виготовлення. Другим при-

пущенням А. Сміта є існування в національному 

господарстві ринку досконалої конкуренції, де 

праця є абсолютно мобільним фактором вироб-

ництва, тобто вільно переходить з однієї галузі в 

іншу. У той же час цей фактор є абсолютно не-

мобільним під час зовнішньоекономічних відно-

син між країнами. Таким чином, згідно із теорією 

А. Сміта розвиток національного виробництва на 

основі абсолютної переваги і вільної торгівлі до-

зволяє кожній країні одночасно отримувати ви-

году від міжнародної торгівлі, продаючи товари 

за світовими цінами. Кожна з країн виходить на 

новий рівень споживання, який був недосяжним 

на попередньому рівні. Отже, країнам вигідно 

проводити спеціалізацію виробництва на міжна-

родному рівні та здійснювати торгівлю на основі 

принципу абсолютної переваги. Однак теорія аб-

солютної переваги А. Сміта не є універсальною. 

Її обмеженість полягає в тому, що вона залишає 

відкритими відповіді на низку питань, що вини-

кають в ході зовнішньоторговельних відносин.

Відповіді на ці питання дав сформульований 

Д. Рікардо закон порівняльних переваг. Розвиваю-

чи теорію абсолютних переваг, Д. Рікардо довів, що 

зовнішня торгівля є взаємовигідною для двох країн 

навіть у тому випадку, коли жодна з них не володіє 

абсолютною перевагою ні за одним товаром. Осно-

ву досліджень Д. Рікардо складають: трудова тео-

рія вартості; вільна торгівля; постійні витрати ви-

робництва; досконала мобільність праці всередині 

країни і повна немобильность у зовнішньоеконо-

мічних відносинах; відсутність технічного прогре-

су; відсутність транспортних витрат.

Сутність закону порівняльних переваг роз-

криває таке визначення: підставою для ви-

никнення і подальшого розвитку зовнішньо-

торговельних відносин є різниця у витратах 

виробництва товарів, незалежно від абсолютної 

величини цих витрат.

Цілком природним явищем є те, що витра-

ти виробництва одного і того ж товару в різних 

краї нах відрізняються між собою. За таких умов 

в будь-якій країні знайдеться товар, виробництво 

якого буде більш вигідним за існуючого співвід-

ношення витрат, ніж виробництво інших товарів. 

Виробництво такого товару для країни буде від-

значатися порівняльними перевагами, а сам товар 

стане об’єктом укладання зовнішньоторговель-

ного контракту. В основу цієї моделі покладені 

відносні ціни на товари, що обмінюються, тобто 

припускається наявність бартеру. Введення в до-

слідження цієї моделі абсолютних цін істотно не 

вплине на остаточні висновки. Отже, Д. Рікардо 

досить коректно продемонстрував існування від-

носних переваг і вигод під час зовнішньої торгівлі.

Інший представник класичної школи 

Дж. С. Мілль, розвиваючи теорію міжнародної 
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торгівлі, вивів закон інтернаціональної вартості, 

визначивши,таким чином, методику розрахунку 

цін, які складають підстави для укладання вигідно-

го зовнішньоекономічного контракту. «Вартості, 

за якими ця країна обмінюється своєю продукцією 

з іншими країнами, — писав Дж. С. Мілль, — за-

лежать від двох факторів: по-перше, від розміру і 

здатності до розширення попиту цих країн на її то-

вар порівняно з попитом на їх товари; по-друге, від 

розміру капіталу, що вивільняється під час внут-

рішнього виробництва товарів для власного спо-

живання. Чим більше перевищення зовнішнього 

попиту на її товари над її попитом на іноземні това-

ри і чим менше капітал, що залучається для вироб-

ництва експортних товарів з інших виробництв по-

рівняно з аналогічним капіталом в інших країнах, 

тим більше сприятливими для цієї країни будуть 

умови міжнародного обміну, тобто тим більше іно-

земних товарів вона отримає в обмін на зазначену 

кількість своїх власних товарів» [1, с. 57].

Отже, світова ціна, як і будь-яка інша, встанов-

люється шляхом збалансування попиту і пропозиції. 

При цьому рівень світової ціни має бути достатнім 

для того, щоб дохід від сукупного експорту країни 

дозволив їй сплатити загальний обсяг імпорту.

Однак під час аналізу порівняльних переваг 

об’єктом дослідження стає не ринок окремого то-

вару, а економічні відносини між ринками двох то-

варів, які одночасно виготовляються в двох різних 

країнах. Тобто центром уваги стають не абсолютні 

характеристики попиту і пропозиції, а їх відносні 

величини. Проведення їх порівняльного аналізу 

дало змогу отримати різноспрямовані результати. 

На думку російського вченого Г. П. Овчиннікова, 

вони будуть справедливі тільки відносно країн з 

однаковим економічним потенціалом. При порів-

нянні ж країн з протилежним потенціалом отри-

мання об’єктивних результатів є неможливим.

Удосконалення теорії Д. Рікардо просліджу-

ється в працях його послідовників. Так, головна 

передумова «дві країни — два товару» була розпо-

всюджена на більшу кількість країн та товарів, а в 

модель Д. Рікардо були введені транспортні витра-

ти на сукупні послуги. Отримані результати дове-

ли не тільки дієспроможність цієї моделі, а й ви-

гідність зовнішньої торгівлі для всіх її учасників. 

У другій половині ХХ ст. М. Дугалл проаналізував 

теорію порівняльних переваг із використанням 

статистичних даних, які характеризують 25 галу-

зей промисловості США та Англії. Результати до-

слідження підтвердили дію закону порівняльних 

переваг. Була виявлена позитивна залежність між 

рівнем продуктивності праці в окремих галузях і 

питомою вагою їх продукції в сукупному експор-

ті. Отже, структура експорту й імпорту визнача-

ється різною продуктивністю праці в цих краї нах. 

Ці позитивні тенденції в подальшому були під-

тверджені в дослідженнях інших економістів. Але 

деякі положення не співпадають з умовами сього-

дення. Подальші дослідження цієї моделі свідчать 

про її корисність, але не універсальність. Так, ця 

теорія: по-перше, передбачає повну спеціалізацію 

країни на виробництві визначеного асортименту 

товарів, а це не завжди відбувається в реальній 

діяльності; по-друге, неврахування виробничо-

го потенціалу окремих країн унеможливлює ви-

значення напрямку товарних потоків і ступеня 

їх інтенсивності; по-третє, не відзначений вплив 

міжнародної торгівлі на внутрішньоекономічний 

розподіл доходів; по-четверте, рікардіанська мо-

дель не пояснює обмін значних партій схожих 

товарів між країнами з однаковим економічним 

потенціалом, які не мають відносних переваг. 

Таким чином, закон порівняльних переваг буде 

корисним для пояснення загальних тенденцій в 

процесах формування й структури міжнародних 

товарних потоків, але не визначає конкретних 

причин експорту або імпорту товарів суб’єкта 

зов нішньоекономічної діяльності.

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Таким чином, погляди на теорії зовнішньоеконо-

мічної діяльності в зазначений період і сьогодні 

відзначаються значною цінністю. Вони складають 

ядро сучасних концепцій зростання та подальшого 

розвитку ЗЕД. Враховуючи динамізм сучасного сві-

ту і мінливість зовнішнього середовища, виникає 

необхідність у продовженні подальших досліджень 

цього спрямування, результати яких автор буде 

оприлюднювати у своїх подальших публікаціях.
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ПАРАДИГМИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація. У статті проведено аналіз міжнародних актів у сфері регулювання продовольчого забез-

печення населення окремих держав згідно з вимогами Організації з питань продовольства і сільського гос-

подарства ООН (FAO).

Ключові слова: голод, продукти харчування, державна політика, продовольча безпека.

Summary. The article analyzes the international equities to regulate food provision of population individual states 

according to requirements of the Food and Agriculture Organization of OUN.

Key words: hunger, food, public policy, food security.

Постановка проблеми. Боротьба з голодом 

визнана як першочергове завдання міжнародно-

го економічного співробітництва держав, тому 

продовольча безпека належить до категорії гло-

бальних, оскільки для її розв’язання недостатньо 

зусиль окремих держав, а потрібне добре налаго-

джене співробітництво світової спільноти, неза-

лежно від суспільного та економічного розвитку. 

Тому в умовах економічного розвитку в Україні та 

в процесі реалізації аграрної реформи значна ува-

га має приділятися запозиченню міжнародного 

досвіду законодавчого врегулювання питань за-

безпечення продовольчої безпеки.

Мета статті. Актуальність теми дослідження об-

ґрунтована необхідністю прискорення запроваджен-

ня дієвої вітчизняної системи забезпечення продо-

вольчої безпеки, тому вважаємо за доцільне провести 

аналіз міжнародних актів у сфері регулювання про-

довольчого забезпечення населення окремих держав 

згідно з вимогами Організації з питань продоволь-

ства і сільського господарства ООН (FAO).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

танням забезпечення продовольчої безпеки при-

діляли значну увагу у своїх працях А. Бабенко, 

В. Курило, В. Єрмоленко, І. Лукінов, П. Саблук, 

М. Хорунжий, О. Шевчук, М. Янків. Але жоден із 

фахівців не здійснював комплексний огляд між-

народного права у сфері забезпечення продоволь-

чої безпеки іноземних держав, що посилює акту-

альність обраної теми дослідження.

Виклад основного матеріалу. За даними Орга-

нізації з питань продовольства і сільського госпо-

дарства ООН (FAO), за останнє десятиліття сві-

тові ціни на продовольчі продукти зросли майже 

удвічі. Зростання основних цінових індексів дало 

експертам підстави говорити про загострення сві-

тової продовольчої кризи та формувати негативні 

для споживачів прогнози щодо подальшої цінової 

динаміки на ринку агропродукції. Об’єктивними 

причинами світової тенденції підвищення цін на 

ринках агропродукції є такі.

1. Населення планети збільшується стрімки-

ми темпами. Так, якщо у 1990 р. чисельність на-

селення світу становила 5,26 млрд. осіб, то вже 

у 2009 р. — 6,6 млрд. При цьому останнім часом 

90 % приросту населення припадає на слабороз-

винені країни. Серед регіонів за народжуваністю 

лідирує Африка (45 новонароджених на 1 тис. 

населення), друге місце посідає Латинська Аме-

рика — 31, третє — Азія — 29 осіб.

2. Триває тенденція зменшення площ, придат-

них для вирощування сільськогосподарських куль-

тур. У сільськогосподарському обробітку у світі 

перебуває 4810 млн. га земель (у т. ч. рілля — 1340 

млн. га, луги і пасовища — 365 млн. га). Найбіль-

шими розмірами ріллі володіють США (185 млн. 

га), Індія (160 млн. га), РФ (134 млн. га), Китай (95 

млн. га), Канада (46 млн. га), Казахстан (36 млн. 

га) та Україна (32 млн. га). При цьому Земля що-

року втрачає від 5 до 10 млн. га сільгоспугідь через 

погіршення навколишнього середовища, ще 19,5 

млн. га втрачається щороку через стрімкий розви-

ток промисловості та ринку нерухомості.

3. Скорочення пропозиції аграрної сировини, 

пов’язане з несприятливими погодними умовами 

у деяких країнах-виробниках. Повідомлення про 

низькі врожаї пшениці в Росії, Україні, Казахста-

ні та Канаді у 2010 р. призвели до стрімкого зрос-

тання цін на цей вид продукції, які підвищилися 

більш ніж на 70 % за два літніх місяці 2010 р.

4. Збільшення обсягів вирощування зернових 

з метою вироблення біопалива. Цей напрям під-

тримується, наприклад, урядом США, який 

надає значні субсидії своїм фермерським та 

сільськогосподарським компаніям для вирощу-

вання ними для цієї мети пшениці, кукурудзи, 

ріпаку. В ЄС передбачається відведення від 4 % 

до 13 % площ сільськогосподарських угідь на 

виробництво сировини для біопалива згідно з 

Директивою 2003/30/ЄС4, в якій наголошуєть-

ся на необхідності заміни 5,75 % дизеля та бен-

зину на транспорті і просуванні біопалива.

5. Зростання споживання продуктів харчу-

вання в найбільш населених країнах світу — Індії 

та Китаї внаслідок стрімкого зростання еконо-

мік цих країн, що супроводжується збільшенням 
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доходів населення і споживчого попиту. В кризо-

вий період країни, що розвиваються, продемон-

стрували значно помірніші показники стагнації 

або й зовсім уникли кризи.

6. Нестабільність на світових фінансових 

ринках у зв’язку з накопиченням бюджетних де-

фіцитів та небезпекою виникнення дефолтів у 

деяких європейських країнах (Греції, Португалії, 

Іспанії). Для інвесторів ринки таких країн несуть 

загрози неповернення вкладених коштів, тому 

все активнішим стає вкладення спекулятивних 

ресурсів у продовольство, попит на яке прогно-

зовано збільшуватиметься [1].

В економічній літературі останніх років на-

голошується на гострій актуальності вирішення 

проблем забезпечення продовольчої безпеки як 

основи конкурентоспроможності держави [2]. Ра-

зом з тим на сьогодні визначення цього поняття у 

вітчизняній науці та в нормативно-правових актах 

дещо відрізняється від міжнародно-правового ро-

зуміння. Сьогодні у міжнародних документах наве-

дено більше 200 визначень продовольчої безпеки.

Продовольча безпека як концепція виникла 

у міжнародних нормативно-правових актах в се-

редині 70-х років у ході обговорення міжнародних 

проблем харчування, що були спричинені того-

часною глобальною продовольчою кризою. На 

початковому етапі формулювання визначень про-

довольчої безпеки основну увагу було зосередже-

но на проблемах з постачання продовольства — 

від забезпечення доступності і до стабільності цін 

на основні продукти харчування на міжнародно-

му та національному рівнях.

У Звіті Всесвітньої продовольчої конференції 

ООН (Рим, 1974 р.) поняття «продовольча безпе-

ка» було визначено як «доступність в будь-який 

час адекватних поставок продовольства в світі на 

основні продукти харчування, щоб підтримувати 

постійне розширення споживання продуктів хар-

чування і щоб компенсувати коливання виробни-

цтва і цін» [3]. На вищевказаній конференції ООН 

була також прийнята Всезагальна декларація з 

ліквідації голоду і недоїдання, яка була схвалена 

резолюцією 3348 (XXIX) Генеральної Асамблеї 

ООН від 17 грудня 1974 [3]. Вищевказаний доку-

мент вводить поняття «система всесвітньої продо-

вольчої безпеки», метою якої визначається забез-

печення наявності продовольства і розумної ціни 

на нього «в будь-який час, незалежно від періо-

дичних коливань і зміни погодних умов, а також 

від політичного та економічного тиску».

Крім того, наведена декларація серед аспек-

тів всесвітньої продовольчої безпеки надає осо-

бливу роль формуванню запасів продовольства (у 

т. ч. недоторканих), які дозволяли би задовольняти 

«надзвичайні потреби» в продовольстві, а також 

сприяли стимулюванню зайнятості населення у 

сільських регіонах. Декларацією окреслюється 

визначення поняття продовольчої безпеки у все-

світньому масштабі та виходячи з конкретних умов 

світової економіки на час прийняття документу без 

наведення абстрагованих загальних ознак, суті та 

власного визначення продовольчої безпеки.

Дещо згодом, у другій половині 70-х років, 

розуміння поняття продовольчої безпеки розши-

рилося за рахунок збільшення уваги до потенцій-

но вразливих до голоду територій та неплатоспро-

можності великої кількості населення у світі. Бідні 

країни мають низьку конкурентоспроможність, 

і тому вони самі не в змозі забезпечити себе хар-

чами на вільному ринку. Резолюція Генеральної 

Асамблеї ООН про заснування дня продовольства 

№ 35/70 від 5 грудня 1980 р. визначає продоволь-

ство необхідною умовою для життя і благополуч-

чя людини та основним правом людини на доступ 

до нього [3].

У 1983 році Організація з питань продоволь-

ства і сільського господарства ООН розширила 

концепцію ООН та включила до продовольчої 

безпеки поняття забезпечення доступу уразливих 

груп населення до продовольства шляхом зба-

лансування попиту та пропозиції. Так, в доповіді 

FAO «Світова продовольча безпека: переоцінка 

концепцій і підходів» (1983) метою досягнення 

продовольчої безпеки визначалося: «забезпечити, 

щоб усі люди в будь-який час мали фізичні та еко-

номічні можливості для доступу до основних про-

дуктів харчування, які їм потрібні» [4].

У доповіді Всесвітнього Банку «Бідність і Го-

лод» (1986) [5] продовольча безпека визначалася як 

«доступ всіх людей в усі часи до достатньої кількос-

ті продовольства для активного, здорового життя». 

Таким чином, у вищевказаній доповіді з’являється 

аспект повноцінності та збалансованості продо-

вольства та його впливу на якість життя людини як 

трудового потенціалу економіки будь-якої країни.

Одним із основоположних міжнародних до-

кументів з питань продовольчої безпеки стала Уго-

да про сільське господарство, що була прийнята у 

1994 році як додаток до Маракешської угоди про 

створення Світової організації торгівлі [6].

У ході прийняття угоди обговорювалось два 

основних підходи до розуміння суті забезпечен-

ня продовольчої безпеки. Прихильники першого 

підходу стверджували, що основою продовольчої 

безпеки кожної країни на довгостроковий період 

є самозабезпечення продовольством. Інші держа-

ви наполягали на конкурентному зовнішньотор-

говельному аспекті, на лібералізації світових сіль-

ськогосподарських ринків і мінімізації втручання 

держав у процес торгівлі та забезпечення світової 

продовольчої безпеки. До першої групи країн в 

основному можна віднести країни з власним сіль-

ськогосподарським потенціалом, які можуть собі 

дозволити самозабезпечення за рахунок нарощен-

ня власного виробництва сільськогосподарської 
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продукції. Натомість, для країн з низьким потен-

ціалом сільського господарства запорукою гаран-

тування продовольчої безпеки є налагодження ста-

більної торгівлі продовольством.

У Римській декларації із всесвітньої продо-

вольчої безпеки (1996) [4] встановлені ознаки 

продовольчої безпеки:

а) фізична доступність продовольства;

б) економічна доступність продовольства для 

всіх верств населення;

в) продовольча незалежність національної 

продовольчої безпеки (автономність та економіч-

на самостійність);

г) стабільність національної продовольчої 

безпеки (здатність нівелювати вплив сезонних і 

кліматичних несприятливих обставин та інших 

негативних факторів);

д) розвиток національної продовольчої сис-

теми у режимі розширеного відтворення.

Вищевказаним документом встановлюєть-

ся обов’язок для держав-учасниць гарантувати 

право кожної людини на доступ до безпечних і 

повноцінних продуктів харчування відповідно 

до права на «адекватне харчування» та права на 

свободу від голоду. Умовою забезпечення сталої 

продовольчої безпеки було визнано демокра-

тизацію торгівлі продовольством, а основними 

перешкодами у досягненні продовольчої без-

пеки у декларації названо голод, бідність та не-

прозорість державного регулювання на ринках 

продовольства.

Концепція багатофункціональності сільсько-

го господарства (1999), прийнята FAO [4], вводить 

додаткові аспекти продовольчої безпеки — це 

охорона навколишнього середовища та розви-

ток сільських регіонів, створення конкуренто-

спроможного сільського господарства.

У матеріалі FAO «Стан продовольчої незабез-

печеності у світі 2001» було наведено окремі ви-

значення понять «продовольча безпека» та «про-

довольча незабезпеченість».

Продовольча безпека — це ситуація, яка 

виникає, коли всі люди в будь-який час мають 

фізичний, соціальний та економічний доступ 

до достатньої кількості безпечних і поживних 

продуктів, які відповідають їх потребам і вподо-

банням у сфері харчування для активного і здо-

рового життя.

Натомість, продовольча незабезпеченість — 

це ситуація, яка виникає, коли люди не мають на-

дійного доступу до достатньої кількості безпечної 

та поживної їжі для нормального росту і розвитку 

та активного, здорового життя. Вона може бути 

викликана відсутністю продовольства, недостат-

ньою купівельною спроможністю або неналеж-

ним розповсюдженням чи недостатнім викорис-

танням продовольства на рівні домогосподарств. 

У документі продовольча незабезпеченість поді-

ляється на: а) хронічну; б) сезонну; в) таку, що має 

тимчасовий характер [4].

Питання продовольчої безпеки обговорю-

ються і в рамках СНГ. Комплек спільних заходів 

з підвищення продовольчої безпеки держав-учас-

ниць СНД (2008), дає таке визначення продо-

вольчої безпеки: «система, що чітко функціонує 

та забезпечує всі верстви населення продуктами 

харчування згідно з прийнятими фізіологічни-

ми нормами за рахунок власного виробництва й 

необхідного імпорту за тими продуктами, для ви-

робництва яких немає внутрішніх умов» [7].

Резюмуючи вищенаведені положення, продо-
вольча безпека — це коли, незалежно від погодних 

умов, а також від політичного та економічного роз-

витку держави, є фізична, соціальна й економічна 

доступність в будь-який час достатньої кількості 

безпечних і поживних продуктів харчування, які 

відповідають потребам і вподобанням населення 

у сфері харчування і є достатніми для активного 

і здорового життя людини. Продовольча безпека 

може бути забезпечена за рахунок самозабезпе-

чення країни власними продуктами харчування, а 

за умови недостатності власних ресурсів вона має 

бути забезпечена за рахунок доступу до постійно 

функціонуючих лібералізованих світових ринків 

продуктів харчування. Однак при цьому еконо-

міка країни має бути достатньо конкурентоспро-

можною, щоб забезпечити валютні надходження 

для імпортних інтервенцій.

Продовольча безпека визначається як до-

ступність достатньої кількості продовольства для 

підтримки активного, здорового життя людей, 

в її основі лежить можливість людей фізично й 

економічно отримати достатню кількість харчів. 

Продовольча безпека визначається на різних рів-

нях: світовому, національному, регіональному та 

на рівні домашніх господарств.

Світова продовольча безпека має на ува-

зі, що світ як ціле повинен виробляти достатню 

кількість продовольства для задоволення потреб 

людства, що зростають. При цьому міжнародна 

торгівля продуктами харчування повинна здій-

снюватися без перешкод за відносно стабільними 

цінами для того, щоб країни могли у міру потреби 

допов нювати своє виробництво за рахунок імпор-

ту. Це передбачає і функціонування певної систе-

ми забезпечення необхідних резервів, для того 

щоб убезпечитися від несподіваних спадів вироб-

ництва або різкого підвищення цін.

Наявність відповідного продовольчого резер-

ву характерна вже для національної продовольчої 

безпеки. Для забезпечення національної продо-

вольчої безпеки в країнах має бути сформований 

продовольчий резерв у такому розмірі, щоб певну 

кількість днів забезпечити країну тим чи іншим 

харчовим продуктом у разі зниження національ-

ного виробництва та неможливості поповнення 
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ресурсом за рахунок зовнішньоторговельних по-

ставок. Мінімальним рівнем для надійного забез-

печення продовольчими товарами FAO вважає за-

паси продовольства від минулого врожаю на рівні 

17 % або достатні для задоволення потреб протя-

гом приблизно двох місяців. У 80-ті роки світо-

ві запаси зерна не опускались нижче цього роз-

рахункового рівня. Тільки в середині 90-х років 

вони скоротилися до 40 днів. Так, у 1995 р. запаси 

зерна знизилися до 14 % світового споживання, 

що викликало значне зростання цін на зернові.

Продовольча безпека на національному 

рівні не означає самозабезпечення продоволь-

ством. Вона припускає, що країна повинна 

виробляти достатньо продуктів для власних 

потреб, але якщо порівняльні переваги не спри-

яють цьому, то вона повинна бути в змозі ім-

портувати необхідну кількість продовольства і 

забезпечити потреби в продовольстві. Для дер-

жави продовольча безпека — невід’ємна части-

на конкурентоспроможності власної економіки 

та основний вектор національної безпеки.

Так, в Японії створена модель взаємодії уряду 

і бізнесу в галузі забезпечення продовольчої без-

пеки. І, незважаючи на те, що економіка Японії 

все більше орієнтується на розвиток наукоміст-

ких технологій, сільське господарство та рибаль-

ство є найважливішими галузями економіки. 

Сільське господарство Японії складає всього 2 % 

її ВВП, але при цьому галузь забезпечує близько 

40 % потреб країни в продуктах харчування. І це 

в країні, де рілля становить усього 10 % загальної 

земельної площі [8].

Істотне значення в продовольчому забезпе-

ченні Японії відводиться рису. Державна підтрим-

ка виробництва цієї культури настільки велика, 

що уряд в рамках продовольчої безпеки неухиль-

но проводить політику постійного субсидування 

його виробництва і закупівлі. Таким чином, уряд 

Японії проводить свідому політику аграрного 

протекціонізму, відкрито визнаючи той факт, що 

від стану продовольчого постачання населення 

залежить забезпечення національної безпеки, що 

є основою японської конкурентоспроможності.

Інша азіатська країна, яка домоглася за 

останні роки вражаючих результатів у підвищен-

ні власної продовольчої безпеки, — це Китай, 

який вже досяг 80 % рівня забезпеченості за усіма 

основ ними групами продовольчих товарів.

Крім того, Міністерство сільського госпо-

дарства КНР розробило спеціальну державну 

програму, яка заохочує китайські компанії ку-

пувати сільськогосподарські землі за межами 

країни. Тим самим Китай намагається підвищи-

ти свою продовольчу безпеку і гарантувати по-

ставки продовольства китайськими компаніями 

із-за кордону без участі глобальних корпорацій. 

Китайським компаніям пропонують купувати 

сільгоспугіддя в першу чергу в країнах Африки і 

Латинської Америки [9].

У США, які є найбільшим виробником сіль-

ськогосподарської продукції в світі, особливе 

значення в політиці формування продовольчої 

безпеки приділяється державним програмам про-

довольчої допомоги нужденним і бідним групам 

населення. Крім допомоги споживачам продуктів 

харчування, у США 21 % доходів фермерів ста-

новлять прямі субсидії держави [10].

На зовнішній арені США також неодноразо-

во вдавалися до політики «продовольчої зброї», 

або «агросили». Причому практикувалося як на-

дання продовольчої допомоги на пільгових умо-

вах, так і накладення ембарго на комерційний 

експорт продовольства в ті чи інші країни.

У Росії на сьогодні склалася загрозлива ситуа-

ція з продовольчою безпекою; за підрахунками де-

яких експертів, країна за рахунок власного вироб-

ництва забезпечує населення тільки картоплею та 

зерном, значною мірою задовольняються потреби 

в овочах і яйцях. А от російським молоком, м’ясом, 

цукром і рослинним маслом населення не забезпе-

чено і наполовину. Якщо подивитися забезпече-

ність Росії продовольством згідно з нормами спо-

живання Всесвітньої організації охорони здоров’я 

ООН, то загальна забезпеченість близька до міні-

мального значення продовольчої безпеки — 75 %.

Саме виходячи з цих показників у 2010 році 

була затверджена Доктрина продовольчої безпе-

ки Російської Федерації. Цей документ окреслив 

державну економічну політику, спрямовану на на-

дійне забезпечення населення країни продуктами 

харчування, розвиток вітчизняного агропромис-

лового та рибогосподарського комплексів, опера-

тивне реагування на внутрішні і зовнішні загро-

зи стабільності продовольчого ринку, ефективну 

участь у міжнародному співробітництві у сфері 

продовольчої безпеки [11].

Висновок. Продовольча безпека Російської 

Федерації є одним з головних напрямів забезпе-

чення національної безпеки країни в середньо-

строковій перспективі, фактором збереження 

її державності та суверенітету, найважливішою 

складовою демографічної політики, необхідною 

умовою реалізації стратегічного національного 

пріоритету — підвищення якості життя росій-

ських громадян шляхом гарантування високих 

стандартів життєзабезпечення та є основою кон-

курентоспроможності країни.

Як видно, на сьогодні забезпечення продо-

вольчої безпеки на національних та на світовому 

рівні стає основою формування парадигми кон-

курентоспроможності економіки та національної 

безпеки країни. Тобто країни, які зможуть забез-

печити власну продовольчу безпеку та допомогти 

іншим, можуть стати найконкурентоспроможні-

шими економіками світу.
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ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ВКЛАДЕННЯ В ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

Анотація. У статті розглядається сутність інвестицій, ефективні напрямки їх використання та 

вплив на динаміку валового внутрішнього продукту. Показана еластичність валового внутрішнього продук-

ту від зміни інвестицій в основний капітал.

Ключові слова: інвестиції, валовий внутрішній продукт, економічна ефективність, капітал.

Summary. Essence of investments, effective directions of their use and influence on the dynamics of gross domestic 

product, is examined in the article. Ostensible elasticity of gross domestic product is from the change of investments in 

the fixed assets.

Key words: investments, gross domestic product, economic efficiency, equity.

Постановка проблеми. Підприємства та інші 

суб’єкти економіки постійно стикаються з необ-

хідністю інвестицій, тобто вкладанням внутрішніх і 

зовнішніх коштів у різноманітні програми й окремі 

заходи з метою організації нових, підтримки і роз-

витку діючих виробництв (виробничих потужнос-

тей), технічної підготовки виробництва, отримання 

прибутку та інших кінцевих результатів. Це можуть 

бути грошові кошти, цільові банківські вклади, паї, 

акції, інші цінні папери, технології, машини й об-

ладнання, ліцензії, будь-яке майно або майнові пра-

ва, інтелектуальні цінності, кредити.

Інвестиції звичайно розглядаються як довго-

строкове вкладення капіталу в різні сфери і галузі 

економіки, інфраструктуру, соціальні програми, 

охорону навколишнього природного середови-

ща як всередині країни, так і за кордоном з метою 

розвитку виробництва, соціальної сфери, підпри-

ємництва, одержання прибутку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Збільшення кількості населення та його потреб 

вимагають постійного розширення оновлення й 

вдосконалення засобів праці, за допомогою яких 

виробляються матеріальні блага. Саме через це уся 

вироблена продукція не споживається сьогодні, а 

частина її накопичується з тим, щоб у майбутньому 

міг відбутися процес відтворення. Частина ресур-

сів, які накопичуються для подальшого відтворен-

ня, і є інвестиціями. За визначення французького 

економіста П. Массе: «Інвестиції — це акт обміну 

сьогоднішнього задоволення потреби на очікуван-

ня задовольнити її в майбутньому за допомогою 

інвестиційних благ [5, с. 27]. У сучасній економіч-

ній літературі термін «інвестиції» трактується до-

сить вузько або помилково. Як правило, інвестиції 

трактуються як будь-яке вкладання коштів, яке 

може і не приводити ні до зростання капіталу, ні 

до одержання прибутку. До них часто відносять так 

звані споживчі інвестиції, тобто придбання пред-

метів довгострокового користування, які за своїм 

економічним змістом не можуть бути віднесені до 

інвестицій. Часто поняття «інвестиції» замінюють 

терміном «капітальні вкладення». Слід мати на 

увазі, що термін «капітальні вкладення» набагато 

вужче поняття, ніж «інвестиції». Багато авторів 

вважають, що інвестиції є вкладенням грошових 

коштів. При цьому слід мати на увазі, що інвес-

тування капіталу може здійснюватися не лише у 

грошовій формі, а й формах рухомого і нерухомо-

го майна, різних фінансових інструментів (цінних 

паперів), нематеріальних активів.

Мета статті полягає у висвітленні сутності 

інвестицій, визначенні ефективних напрямків їх 

використання та аналізу їх впливу на динаміку ва-

лового внутрішнього продукту.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сам 

термін «інвестиції» походить від латинського слова 

«invest», що в прямому розумінні означає «вклада-

ти». У широкому розумінні інвестиції являють со-

бою вкладання капіталу з метою його збільшення в 

майбутньому. При цьому приріст капіталу має бути 

достатнім для того, щоб компенсувати інвестору 

відмову від використання ним наявних коштів на 

споживання в поточному періоді, одержати вина-

городу за ризик поповнити втрати від інфляції в 

майбутньому періоді [1, с. 10].

Таким чином, інвестиції — це те, що від-

кладається на завтра з метою більш ефективно-

го споживання в майбутньому. Одну їх частину 

складають споживчі блага, як не використову-

ються в поточному періоді, вони відкладають-

ся на збільшення запасів, іншу — ресурси, які 

спрямовуються на розширення виробництва. Ін-

вестиціями можуть бути як грошові кошти, так і 

акції, цінні папери, пайові внески, рухоме і неру-

хоме майно, авторські права. З точки зору фінан-

сів, інвестиції — це всі види активів (коштів), які 

вкладаються в господарську діяльність з метою 

одержання доходу, а з точки зору економіки, ін-

вестиції — це витрати на створення розширення 
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й технічне переозброєння основного і неоснов-

ного капіталу [4, с. 12].

Законом України «Про інвестиційну діяль-

ність» [6, с. 1] інвестиції трактуються як всі види 

майнових та інтелектуальних цінностей, що вкла-

даються в об’єкти підприємницької та інших ви-

дів діяльності, в результаті якої створюється при-

буток (доход) або досягається соціальний ефект. 

Такими цінностями Закон визначає:

— кошти, цільові банківські вклади, паї, акції 

та інші цінні папери;

— рухоме та нерухоме майно;

— майнові права, що випливають з авторсько-

го права, досвід та інші інтелектуальні цінності;

— сукупність технічних, технологічних та ін-

ших знань, оформлених у виді технічної докумен-

тації, навиків та виробничого досвіду, необхідних 

для організації того чи іншого виду виробництва, 

але не запатентовані;

— права користування землею, водою, ресур-

сами, будинками, спорудами, обладнанням, а та-

кож інші майнові права;

— інші цінності.

Об’єктами інвестування можуть бути підпри-

ємства, які будуються, реконструюються або роз-

ширюються, інші основні фонди, які орієнтовані на 

вирішення певного завдання. Вони відрізняються 

за обсягом виробництва (масштабами проектів, ви-

робництва продукції, робіт і послуг), спрямованіс-

тю (виробничі і соціальні), за характером і змістом 

етапів здійснення проектів, за формами власності 

(державні або приватні), за характером і ступенем 

участі держави (кредити, пакети акцій, податкові 

пільги, гарантії), окупністю коштів, ефективністю 

кінцевих результатів та іншими ознаками.

Класифікація інвестицій здійснюється за різ-

ними ознаками, вони можуть поділятися на ма-

теріально-речові, якщо вони здійснюються у виді 

виробничого обладнання, грошові, якщо вони 

спрямовані на створення матеріально-речових 

цінностей, інтелектуальні, якщо вони надаються 

у виді нових технологій. Такий поділ є відносно 

умовним, бо і матеріально-речові, і інтелектуальні 

інвестиції можуть бути виражені у грошовій формі.

У своїй монографії А. А. Пересада [7, с. 8] на-

водить схему класифікації інвестицій за такими 

формами: фінансові, реальні, інноваційні, інте-

лектуальні. Але чіткого визначення ознак класи-

фікації тут не проглядається.

У практиці планування й обліку довготермі-

нові інвестиції групуються за такими ознаками:

— за рівнем централізації джерел фінансуван-

ня: централізовані кошти (кошти держбюджету), 

нецентралізовані (власні кошти підприємства, 

позичені і залучені фінансові ресурси та інші);

— за технологічною структурою (склад робіт і 

витрат): на будівельні і монтажні роботи, придбан-

ня усіх видів обладнання, інструментів та інвентаря;

— за характером відтворення основних фон-

дів: нове будівництво, розширення, реконструк-

ція, технічне переозброєння;

— за способом виконання робіт: підрядним і 

господарським способом;

— за призначенням: виробничого і невироб-

ничого призначення.

Найбільш всебічною і визначальною є класи-

фікація інвестицій за різними ознаками, що наведе-

на у роботі А. С. Музиченка [2, с. 31]. Вона охоплює 

практично всі ознаки класифікації, більшою мірою 

відповідає діючій статистиці і більш повно присто-

сована для цілей аналізу і прогнозування.

Динаміка інвестицій у взаємозв’язку з ін-

шими соціально-економічними показниками 

та пропорціями економіки України наведена у 

табл. 1. Хоча поступово нарощування інвестицій 

у докризовий період і сприяло зростанню ВВП, 

однак основним джерелом розвитку воно не ста-

ло. Інвестування здійснювалось головним чином 

в галузі зі швидким обігом капіталу і не у проекти 

реального сектору, що віддзеркалилось на глибині 

падіння економіки у 2009 році.

До того ж, інфляційні процеси, знецінення 

основних фондів призвело до значного скоро-

чення амортизаційних відрахувань, їх частка в 

загальному обсязі інвестицій також скоротилася. 

Нестача обсягів амортизаційних відрахувань пе-

реорієнтувала економіку України на використан-

ня цілей, ніяк не пов’язаних із відтворенням, при 

цьому вибуття основних фондів не було компен-

совано їх введенням, що призвело до скорочен-

ня абсолютних обсягів останніх. Левова частка 

амортизаційних відрахувань використовувалась 

не для простого відтворення, для якого вона при-

значена, а для поточних нужд. Вибуття застарілих 

основних фондів призупинялось, а економіка 

мала зріст динаміки лише за кількісними, а не за 

якісними показниками. У результаті обсяги інвес-

тицій в основний капітал ще й досі не досягли рів-

ня 1990 року (рис. 2).

У відсотках до ВВП капітальні вкладення 

в розвиток економіки України складають недо-

статню частку (табл. 2). Якщо до 2008 року вона 

наближалася до необхідного рівня (30–33 %), то 

останніми роками частка інвестицій значно впала 

і складає лише половину необхідного рівня.

Обсяги інвестицій залежать від розподілу 

одержуваного доходу на споживання і збережен-

ня. В умовах низького рівня середньодушового 

доходу населення України основна частина інвес-

тицій витрачається на споживання. Відповідно, 

зростання доходів викликає підвищення їх част-

ки, яка спрямовується на заощадження, що ста-

ють джерелом інвестиційних ресурсів. Однак ре-

сурсів такого вирішення проблеми вкрай замало.

Більш ефективному використанню інвестицій 

сприяє і їхня структура (табл. 3), коли левова част-
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Рис. 1. Схема класифікації інвестицій за ознаками класифікації

Таблиця 1

Основні соціально-економічні показники та пропорції економіки України
Показники 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ВВП, млн. грн. 102593 130442 170070 201927 225810 267344 345113 441452 544153 720731 948056 913545 1082569 1316600

% до попереднього 

року
98,1 99,8 105,9 109,2 105,9 109,6 112,1 102,7 107,3 107,9 102,3 85,2 104,1 105,2

ВВП на душу 

населення, грн.
2040 2614 3436 4195 4685 5591 7273 9372 11630 15496 20495 19832 23863

% до попереднього 

року
98,8 100,6 106,7  111,1 106,3 110,5 113,0 102,5 108,1 108,6 102,9 85,6 104,6 105,5

Основні засоби 

(у фактичних цінах 

на кінець року), 

млрд. грн.

824 837 829 915 966 1026 1141 1276 1569 2047 3150 3904 4951

% до попереднього 

року
100,8 101,3 101,0  102,4 101,1 103,3 104,2 103,7 104,9 106,1 105,1 102,6 100,3

Інвестиції 

в основний капітал,

млрд. грн.

20,6 23,6 32,6 37,2 51,0 75,7 93,1 125,3 188,3 233,1 151,8 150,7 209,1

% до попереднього 

року
114,4 120,8 108,9 131,3 128,0 101,9 119,0 129,8 97,4 58,5 99,4 122,4

Валове нагрома-

дження основного 

капіталу, % до ВВП

19,6 19,3 19,7 19,7 19,2 19,8 77820 96965 133874 198348 250158 167644 195927 247850

ка інвестицій вкладається в машини й обладнання, 

в об’єкти незавершеного будівництва. У цьому разі 

навіть існуючи ресурси дадуть відчутню віддачу.

На ефективність капітальних вкладань суттє-

во впливає вид інвестицій, тобто вклади здійсню-

ються у реальні чи фінансові інвестиції.

Реальні (капіталоутворювальні) інвестиції — це 

вкладення в галузі економіки та види економічної 

діяльності, що забезпечують приріст виробничих та 

невиробничих фінансових активів, тобто вкладання 

в основний капітал, запаси матеріальних оборотних 

коштів, матеріально-речові цінності чи придбання 

земельних ділянок, об’єктів природокористуван-

ня тощо. Це можуть бути нематеріальні активи, 

пов’язані з науково-технічним прогресом, які ха-

рактеризуються як інноваційні інвестиції.

Фінансові інвестиції — це вкладення коштів 

в різноманітні фінансові активи, серед яких най-

більш значиму частку займає вкладення в цінні 

папери, акції, облігації.

Співвідношення між реальними і фінансо-

вими інвестиціями залежить від типу й рівня роз-

витку економіки та його інституцій. У провідних 

країнах з ринковою економікою переважають саме 

фінансові інвестиції, оскільки основним джере-

лом залучення коштів для реалізації інвестиційних 

проектів є випуск цінних паперів та реалізація їх на 

фондовому ринку. З позиції залучення коштів ці 
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Рис. 2. Приріст (+), зниження (-) обсягів інвестицій в основний капітал

два види інвестицій дійсно різні, але вони є пото-

ком грошових коштів, спрямованих на створення 

матеріально-технічної бази, включаючи НДДКР.

Реальний приток коштів у формі фінансових 

інвестицій відбувається лише при продажу цін-

них паперів на первинному ринку, а фінансові 

операції на вторинному ринку лише змінюють 

власника цінних паперів, а реального притоку 

коштів у підприємств, що емітувало ці папери, 

не відбувається.

Особливу увагу необхідно приділяти іннова-

ційним та інтелектуальним інвестиціям.

Інноваційні інвестиції — це вкладання ко-

штів у нематеріальні активи, що забезпечують 

розвиток науково-технічного прогресу та впро-

вадження інновацій з метою створення нових 

або збереження чи розширення існуючих ринків 

збуту. У промислово розвинутих країнах з висо-

ким рівнем техніки і технологій інновації за своїм 

змістом наближені до реальних інвестицій, разом 

з тим в окремі періоди доводиться здійснювати 

інвестиції в підтримку технічно відсталих мало-

продуктивних галузей виробництв.

Інтелектуальні інвестиції — це вкладен-

ня кош тів у формування творчого потенціалу та 

професійних навичок громадян в усіх сферах су-

спільно-економічного життя, а також придбання 

об’єктів інтелектуальної власності, якими є автор-

ські права, винаходи, патенти, промислові зразки, 

інша інтелектуальна продукція. У більшості випад-

ків за своїм змістом і напрямками використання 

інтелектуальні інвестиції одночасно є інноваціями.

Україна має потужний науковий потенціал, 

однак кризові явища призвели до втрати попиту 

на наукову продукцію на внутрішньому ринку, що 

пояснюється падінням загального рівня інвести-

цій на фоні інфляції, зростанням взаємозаборго-

ваності і переорієнтацією економічної діяльності 

з реального сектору в сектор швидкоплинних фі-

нансових операцій. Збереження наукового потен-

ціалу та розробка інноваційної продукції в умовах 

структурної деформації економіки України є осо-

бливо актуальними, оскільки значна технологіч-

на відсталість більшості вітчизняних підприємств 

після лібералізації економічних відносин спри-

чинила розвиток негативних тенденцій, які мо-

нетарними заходами усунути неможливо. Вихід із 

кризового стану та переорієнтація економіки на 

сталий розвиток можливі лише за умови широко-

масштабної реалізації інноваційних проектів.
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Таблиця 2

Капітальні вкладення в розвиток економіки України у 1990–2010 рр.
(за рахунок усіх джерел фінансування у цінах відповідних років, млн. грн.)

Капітальні 

вкладення, 

млн. грн.

у % 

до минулого 

року

у % 

до 1990 року

у % 

до ВВП

з них за об’єктами виробничого 

призначення: 
Довідково:

ВВП, 

млн. грн.млн. грн.
у % до загального 

обсягу
1990 0,4 1,9 100,0 22,7
1991 0,6 -7,1 92,9 20,0
1992 7,5 -36,9 58,6 14,8
1993 293,1 -10,3 52,6 19,8
1994 2.299,0 -22,5 40,5 19,1 1.234 53,7 12038
1995 9.378,2 -28,5 28,1 17,2 5.573 59,4 54516
1996 12.557,3 -22,0 22,7 15,4 7.886 62,8 81519
1997 12.436,8 -8,8 21,0 13,4 6.782 65,1 93365
1998 11.543,1 6,1 21,9 13,6 9599.0 68,8 102593
1999 17552,1 0,4  22,0 19,8 12625 71,9 130442
2000 23629,5 14,4 25,2 13,9 17452,1 73,9 170070
2001 32573 20,8 30,4 16,0 204190
2002 37178 8,9 33,1 16,5 225810
2003 51011 31,3 43,5 19,1 267344
2004 75714 28,0 55,7 21,9 345113
2005 96096 1,9 56,8 21,8 441452
2006 125254 19,0 67,6 23,0 544153
2007 188486 29,8 87,7 26,2 720731
2008 233081 -2,6 85,4 24,6 948056
2009 151777 -41,5 50,0 16,6 914720
2010 150667 -0,6 49,7 13,9 1082569
2011 209130 22,4 60,8 15,9 1316600

Джерело: Держкомстат України.

Таблиця 3

Капітальні інвестиції та їх структура у 2010 р. 
(усі джерела фінансування, у факт. цінах, млн. грн.)

Інвестиції в основний капітал структура, %
Усього 189061 100,0
Інвестиції у матеріальні активи 182076 96,3
у тому числі
Інвестиції в основний капітал 150667 79,7
з них
капітальне будівництво 44,2
машини, обладнання та транспортні засоби 61456 32,5
земля 614 0,3
існуючі будівлі та споруди 4832 2,6
об’єкти незавершеного будівництва 2864 1,5
довгострокові біологічні активи тваринництва 961 0,5
інші необоротні матеріальні активи 3786 2,0
капітальний ремонт 18352 9,7
Інвестиції у нематеріальні активи 6985 3,7
Джерело: [3].

За розподілом інвестицій за формами влас-

ності можна оцінити характер економічної фор-

мації, рівень розвитку економічних відносин 

в країні та ступінь державного втручання в су-

спільний розвиток. Форма власності впливає на 

ефективність інвестування, оскільки процедура 

розробки інвестиційних проектів та контроль 

за їх виконанням відрізняються для інвесторів з 

різною формою власності.

Приватні інвестиції — це вкладання коштів, 

яке здійснюється громадянами, а також підпри-

ємствами недержавних форм власності.

Під державними інвестиціями розуміють 

вкладання коштів, яке здійснюється централь-

ними і місцевими органами влади й управління 

за рахунок коштів і бюджетів, позабюджетних 

фондів, а також державними підприємствами та 

установами за рахунок власних і позичених кош-

тів. Джерела державних інвестицій поділяються 

на внутрішні і зовнішні.

Внутрішнім джерелом державних інвестицій 

є кошти державного та місцевих бюджетів. Знач-

ним внутрішнім джерелом цього виду інвестицій є 

продаж облігацій державної позики, кредити Наці-

онального Банку тощо. В Україні одним із засобів 

подолання інфляційних проявів є скорочення ви-

датків бюджету через значну його дефіцитність. У 

зв’язку з тим, що соціальні видатки не можна ско-

рочувати, основною статтею скорочення видатко-

вої частини бюджету стало скорочення видатків на 
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народне господарство та державні капітальні вкла-

дення. Кошти, одержані від продажу державних 

цінних паперів, не мали інвестиційної спрямова-

ності, а використовувалися для покриття дефіциту 

бюджету, їх широкомасштабний продаж обмежив 

кредитні можливості комерційних банків, які і без 

того мали низьку кредитоспроможність. Надмірне 

застосування цього механізму мобілізації коштів 

стало одним із вагомих чинників фінансової кри-

зи, яка спалахнула в Росії та не обійшла Україну в 

серпні-вересні 1998 р.

Зовнішніми джерелами державних інвести-

цій є кредити міжнародних організацій, урядів за-

кордонних країн та приватних інвесторів, продаж 

державних цінних паперів на зовнішньому ринку 

тощо. Іноземними інвестиціями є вкладення, які 

здійснюються іноземними громадянами, юри-

дичними особами, державами.

Вирішальне значення на обсяги зовнішніх ін-

вестицій має економічний клімат в країні, в яку 

спрямовуються інвестиції. Від економічного кліма-

ту в країні залежить структура зовнішніх інвестицій, 

співвідношення між обсягами кредитів, наданих 

міжнародними організаціями, урядами закордон-

них країн, з одного боку, та обсягами закордонних 

інвестицій — з іншого. Основним чинниками, які 

формують економічний клімат та інвестиційну при-

вабливість, відповідно до класифікації ризиків, що 

виникають при реалізації інвестиційного проекту, 

на думку авторів [8, с. 185–187], є:

— стабільність економічного законодавства 

та поточні економічні ситуації;

— зовнішньоекономічна політика країни-одер-

жувача;

— політична ситуація в країні;

— коливання ринкової кон’юнктури, цін, ва-

лютних коштів тощо.

В Україні ці умови досить нестабільні, а це ви-

значає її низьку інвестиційну привабливість для 

закордонних інвесторів. Великий попит на інвес-

тиційні ресурси в світі разом з їх обмеженістю є до-

сить проблематичними умовами для широкомасш-

табного іноземного інвестування в нашій країні.

Відомо, що основними джерелами інвестицій 

для підприємств є:

— власні кошти (прибуток, амортизаційні 

відрахування, суми отриманих страхових виплат 

на відшкодування збитків внаслідок природних 

катаклізмів тощо), а також інші види активів 

(основні фонди, земельні ділянки, промислова 

власність та залучені кошти (продаж акцій, благо-

дійні внески та інше);

— асигнування державного та місцевого бю-

джетів, що надаються на зворотній основі (дер-

жавне фінансування);

— залучені кошти у виді кредитів, наданих 

державою на зворотній основі, кредитів вітчизня-

них та зарубіжних банків та інших інституційних 

інвесторів (інвестиційних фондів, страхових това-

риств тощо);

— іноземні інвестиції у формі як прямих, так 

і портфельних.

Враховуючи, що інвестиції вкладаються у 

більш ефективні проекти, особову увагу зараз 

приділяють інвестиційному проектуванню як 

розробці комплексу технічної документації, що 

містить техніко-економічне обґрунтування (крес-

лення, пояснювальні записки, бізнес-план інвес-

тиційного проекту та інші матеріали, необхідні 

для здійснення проекту). Його невід’ємною час-

тиною є розробка калькуляції, яка визначає вар-

тість інвестиційного проекту.

Система господарських рішень, які визна-

чають обсяг, структуру і напрямки інвестицій як 

всередині суб’єкта господарювання (підприєм-

ства, фірми, компанії), регіону країни, так і за її 

межами з метою розвитку виробництва, підпри-

ємництва, одержання прибутку або інших кін-

цевих результатів, складає основу інвестиційної 

політики, шляхом якої досягається вирішення ба-

гатьох завдань. В умовах широкого застосування 

економічних методів управління, подолання кри-

зових явищ і переходу до ринкових відносин не-

обхідно забезпечувати наукове обґрунтування ін-

вестиційної політики на перспективу, поєднувати 

практику планування і прогнозування інвестицій 

із новим господарським механізмом, забезпечу-

вати раціональне використання вкладень, підви-

щення їх ефективності як одного з важливих на-

прямів соціально-економічного розвитку країни.

Особливістю інвестиційної політики в су-

часних умовах є збільшення частки іноземних 

інвестицій, вкладень в технічне переозброєння і 

реконструкцію діючих підприємств, виробництв 

і, відповідно, їх зниження на нове будівництво, 

спрямування інвестицій переважно в базові галу-

зі, покращання структури капітальних вкладень в 

ресурсодобувні, переробні галузі.

Державне регулювання інвестиційної діяль-

ності повинно здійснюватися економічними ме-

тодами через механізм оподаткування, амортиза-

ційну політику, надання бюджетних асигнувань 

на фінансування інвестицій.

Реалізації заходів інвестиційної політики по-

винні сприяти нові типи вітчизняної організації, 

які працюють в напрямку економічної, інформа-

ційної та управлінської підтримки проектів, вклю-

чаючи і відповідні міністерства, і формування но-

вих ринкових структур, які будують свою роботу на 

проектній основі, активне залучення до реалізації 

окремих проектів іноземних інвесторів, які ши-

роко застосовували світовий досвід, реорганізація 

планово-розподільчої системи фінансування.

Капітальні вкладення, з позиції відтворення 

основних фондів, — це витрати трудових, мате-

ріальних та фінансових ресурсів, які спрямовані 
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на створення нових, розширення, технічне пере-

озброєння та реконструкцію діючих основних 

фондів як виробничої, так і невиробничої сфер 

економіки [9, с. 7]. Залежно від структури та 

специфіки основних фондів капіталовкладення 

визначаються як витрати на виконання проект-

но-пошукових та будівельно-монтажних робіт, 

придбання обладнання, що входить або не вхо-

дить до кошторису будівництва, підлягає або не 

підлягає монтажу, придбання виробничого ін-

струменту та господарського інвентарю, робочої 

та продуктивної худоби, витрати на насаджуван-

ня та вирощування багаторічних плодово-ягід-

них культур, лісових смуг та інші витрати, що 

входять до капіталовкладень [11, с. 40].

З позиції потоку витрат у часовому просторі 

капіталовкладення складаються з масштабних од-

номанітних витрат на початку інвестиційного про-

цесу та поточних витрат, які здійснюються пізніше 

і автоматично випливають з перших [12, с. 16].

Капіталовкладення, як і інвестиції, мають 

розгалужену класифікацію, що пов’язано, перш 

за все, з особливостями створення основних фон-

дів, напрямками руху інвестиційних ресурсів, їх 

якісними та кількісними параметрами. Створен-

ня основних фондів проходить кілька етапів, ви-

трати на реалізацію яких входять до складу капі-

таловкладень, через що останні характеризуються 

за технологічною структурою.

У технологічному аспекті капітальні витрати 

поділяються на: проектно-наукові роботи, буді-

вельно-монтажні роботи, роботи з монтажу об-

ладнання; придбання обладнання, що не вимагає 

монтажу; придбання виробничого інструменту та 

господарського інвентарю; витрати, що не збіль-

шують вартість основних фондів, інші капітальні 

витрати [9, с. 27–29]. Сучасна статистика кла-

сифікує технологічну структуру лише за трьома 

об’єднаними групами витрат: будівельно-мон-

тажні роботи, устаткування, інструмент та інвен-

тар; інші капітальні роботи і витрати [10, с. 226], 

що обмежує можливості аналізу інвестиційних 

процесів. Аналіз технологічної структури дозво-

ляє оцінити ефективність капіталовкладень. Так, 

будівельно-монтажні роботи спрямовані на ство-

рення пасивної частини основних фондів, тоді як 

витрати на обладнання, інструмент та інвентар 

утворюють їх активну частину. Активна частина, 

втілюючи в собі досягнення науково-технічного 

прогресу, впливає на термін окупності капітало-

вкладень, прибутковість. Тенденції, які відобра-

жають зміну технологічної структури, описують 

не лише зміну ефективності капіталовкладень, а в 

поєднанні з такими показниками, як динаміка та 

загальний обсяг інвестицій, тенденціями в зміні 

цін опосередковано характеризують ефективність 

державної інвестиційної політики. Так, зростання 

частки будівельно-монтажних робіт свідчить про 

зниження ефективності капітальних інвестицій, 

а тому знижує мотивацію до подальшого інвесту-

вання й опосередковано стає причиною спаду ін-

вестиційної активності та скорочення обсягів ка-

піталовкладень. Зростання частки устаткування, 

навпаки ж, вказує на збільшення ефективності 

інвестицій.

Виходячи з напрямів відтворення основних 

фондів, капітальні вкладення утворюють відтво-

рювальну структуру. За напрямками відтворення 

вони поділяються на: нове будівництво; розши-

рення діючих підприємств; реконструкцію дію-

чих підприємств; технічне переозброєння діючих 

підприємств; підтримку потужностей діючих 

підприємств [9, с. 38]. У статистиці ці напрямки 

об’єднані за такими групами: 1) технічне пере-

озброєння та реконструкція діючих підприємств; 

2) будівництво нових підприємств та реконструк-

ція діючих підприємств; 3) окремі об’єкти діючих 

підприємств [10, с. 227].

За системою національних рахунків (СНР) ін-

вестиції є частиною благ, які вкладаються на май-

бутнє, тому їх можна відобразити у загальному обся-

зі благ, вироблених суспільством. ВВП є результатом 

економічної діяльності суспільства. Якщо розрахо-

вувати його за методом кінцевого використання 

(за витратами), то інвестиції є складовою частиною 

основної макроекономічної тотожності.

 У = С + І + G + (E – I), (1)

де У — ВВП;

С — особисті споживчі витрати; 

І — валові інвестиції;

G — державна закупівля товарів та послуг;

(E – I) — чистий експорт (різниця між екс-

портом та імпортом).

При розрахунку ВВП за доходами (розподіль-

чим методом) утворюється тотожність:

 У = С + S
1
,

 
(2)

де S
1
 — заощадження, які є різницею між дохо-

дом та споживанням.

За умови, що державний сектор та зовнішній 

світ відсутні (тобто G, (У – І) = 0), та на підставі 

(1) та (2) утворюється ще одна макроекономічна 

тотожність:

 І = S, (3)

тобто інвестиції дорівнюють заощадженням. При 

включенні до розгляду державного сектору та 

зов нішнього світу тотожність (3) не змінюється, 

лише сукупні заощадження S поділяються на при-

ватні (Sр), державні (Sд) та заощадження іншого 

світу (Sч) [13, с. 29–31]:

 S = Sр + Sд + Sч. (4)

Це значить, що інвестиції безпосередньо 

впливають на обсяг ВВП (ВНП), а тому очевид-
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Таблиця 4

Еластичність ВВП від інвестицій в основний капітал
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Валовий внутрішній 

продукт, млрд. грн.
170,1 204,2 225,8 267,3 345,1 441,5 544,2 720,7 948,1 914,7 1082,6 1316,1

Інвестиції в основний 

капітал, млрд. грн.
23,6 32,6 37,2 51,0 75,7 93,1 125,3 188,5 233,1 151,8 150,7 209,1

Приріст ВВП, 

млрд. грн.
39,6 34,1 21,6 41,5 77,8 96,3 102,7 176,6 227,3 -33,3 179,9 234

Приріст ІОК, 

млрд. грн.
6,1 8,9 4,6 13,8 24,7 17,4 32,2 63,2 44,6 -81,3 -1,1 58,4

Еластичность, 

лаг 1 рік
0,179 0,413 0,110 0,177 0,256 0,169 0,182 0,278

ним є вплив зміни розміру перших на розмір 

останніх [15, с. 14].

У розвинених країнах, як свідчить практи-

ка, зростання інвестицій на 1 % від попереднього 

року дає зростання ВНП приблизно на 0,2 % за 

умови, що всі інші параметри постійні [16, с. 296].

Цю тезу підтверджує і перевірка на елас-

тичність ВВП від інвестицій в основний ка-

пітал (табл. 4). Враховуючи, що інвестиції в 

основний капітал у першій рік їх вкладання ще 

не завжди забезпечують відчерпаний вплив на 

зростання ВВП, а також приймаючи до уваги 

ту обставину, що кошти зараз вкладаються пе-

реважно у галузі зі швидкою капіталовіддачею, 

лаг віддачі капітальних вкладень прийнятий у 

розмірі одного року.

Проведені розрахунки показали значні коли-

вання еластичності ВВП від інвестицій в основ-

ний капітал у роки ретроспективи, особливо у 

кризові роки, але у періоді стабільного розвитку 

(2000–2008 рр.) спостерігалася більш-менш по-

стійна картина, що дало можливість обчислити 

величину еластичності як середню за ці роки. На 

цій основі можна стверджувати, що за інших рів-

них умов один відсоток зростання інвестицій в 

основний капітал в умовах України забезпечує з 

наступного року приріст ВВП у розмірі 0,22 від-

сотка (тобто еластичність ВВП від інвестицій в 

основний капітал дорівнює 0,22).

Таким чином, можна сказати, що інвестиції 

як основна економічна категорія ринкової еко-

номіки є головним джерелом зростання ВВП за 

умов використання розглянутих вище важелів 

підвищення ефективності їх використання.

Висновки з проведеного дослідження.
1. Залучення інвестицій пов’язане з приваб-

ливістю вкладення коштів у конкретний об’єкт. 

При цьому привабливість розглядається інвесто-

рами з двох боків: по-перше, з позицій загально-

го інвестиційного клімату в країні, а по-друге, 

з позицій ефективності проекта інвестування. 

Привабливих проектів в Україні багато, а імідж 

країни досить низький. Відповідно, слід зверну-

ти особливу увагу на своєчасну підготовку інвес-

тиційних проектів.

2. Інвестиційний клімат держави визнача-

ють такі фактори, як: політична стабільність; стан 

економіки і перспективи її розвитку; ступінь дер-

жавного регулювання; податки і стимули для ін-

весторів; вартість робочої сили і сировини; свобо-

да руху капіталів і прибутку; валютні і виробничі 

ризики; наявність виробничої і ринкової інфра-

структури та ін. Тому першочерговим завданням 

у вирішенні цієї проблеми має бути політика 

сприян ня інвестиційної активності.

3. Проведений аналіз дає змогу стверджува-

ти, що валове нагромадження й особливо інвес-

тиції є досить вагомими категоріями ринкової 

економіки, які не тільки визначають можли-

вості економічного розвитку, але й є важливим 

чинником впливу на основні економічні пара-

метри і пропорції.

4. Державне регулювання інвестиційної ді-

яльності має здійснюватися економічними мето-

дами через механізм оподаткування, амортиза-

ційну політику, надання бюджетних асигнувань 

на фінансування інвестицій. Адміністративні ме-

тоди лише протидіють залученню інвестицій.

5. Підвищенню інвестиційної активності 

повинні сприяти нові інфраструктурні органі-

зації, які працюють в напрямку економічної, 

інформаційної та управлінської підтримки про-

ектів, включаючи і відповідні міністерства, і 

формування нових ринкових структур, що бу-

дують свою роботу на проектній основі, на ак-

тивне залучення до реалізації окремих проектів 

іноземних інвесторів, які б широко застосову-

вали світовий досвід.
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ДІАГНОСТИКА МЕХАНІЗМУ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СОЦІОГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ: МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ

Анотація. У статті розглянуто основні завдання діагностики механізму кадрового забезпечення соціо-

гуманітарної сфери та запропоновано відповідні етапи оцінки його результативності.

Ключові слова: механізм кадрового забезпечення, діагностика, соціогуманітарна сфера, модернізація.

Summary. In the article consideres the main tasks of diagnosis of staffing mechanism of socio-humanitarian 

sphere and suggests appropriate steps of its effectivness.

Key words: staffing mechanism, diagnosis, socio-humanitarian sphere, modernization.

Постановка наукової проблеми. Діагностика 

механізму кадрового забезпечення соціогумані-

тарної сфери являє собою необхідний етап його 

дослідження та оцінки, визначення переваг та 

недоліків з метою моделювання на найближчу та 

віддалену перспективу.

На жаль, сучасний механізм розвитку соціо-

гуманітарної сфери України та її кадрового за-

безпечення практично не оновлюється, про що 

свідчить застійний характер проблем, пов’язаних 

із недостатнім фінансуванням, невисокою якістю 

соціальних послуг, територіальними диспропор-

ціями у розміщенні закладів цієї сфери, істотни-

ми кадровими втратами тощо.

Основні параметри сучасного механізму ка-

дрового забезпечення соціогуманітарної сфери 

України відображають особливості державного та 

суто ринкового регулювання цієї сфери.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У 

зв’язку зі змінами наукових уявлень про механізм 

кадрового забезпечення соціогуманітарної сфери 

на певному етапі трансформувалося наукове ба-

чення щодо його функціональної ролі. У 70–80-ті 

роки минулого століття вчені Е. Агабабьян, В. Ко-

зак, О. Кочерга, Д. Правдін, Б. Селигмен та ін. у 

своїх роботах акцентували увагу здебільшого на 

дослідженні цього механізму з точки зору його 

впливу на підвищення добробуту населення. Ме-

тодологічні та методичні засади комплексного діа-

гностування соціогуманітарної сфери України та її 

кадрового забезпечення найбільш повно наведено 

в наукових працях В. І. Куценко [1, с. 72–89; 2, 
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с. 44–51], в яких розкрито гостроту досліджуваних 

проблем, причини їх виникнення, напрями вирі-

шення та можливі соціально-економічні наслідки. 

Викладені методичні розробки дають змогу істотно 

поглибити уявлення про дію механізму кадрового 

забезпечення, його значення для створення на-

лежних умов для розвитку кожної особистості та 

життєдіяльності населення в цілому. На увагу за-

слуговує висновок про те, що через підвищення 

соціальних потреб (насамперед, у високоякісній 

медицині та освіті) та обмежені бюджетні мож-

ливості, низький платоспроможний попит насе-

лення виникають певні соціальні суперечності, 

розв’язання яких знаходиться в площині завдань 

підвищення добробуту населення.

Метою статті є визначення ролі діагностики 

механізму кадрового забезпечення соціогумані-

тарної сфери та методичних засад його оцінки.

Виклад основного матеріалу. В умовах соціаль-

но-економічної нестабільності, обмеженості наяв-

них ресурсів модернізації, нестачі капіталу необхід-

но вести пошук ефективних управлінських рішень 

щодо напрямів розвитку та збереження кадрового 

потенціалу соціогуманітарної сфери. У зв’язку з 

тим, що в цей період економічні агенти ставлять 

перед собою здебільшого короткострокові завдан-

ня, орієнтуючись на найближчу перспективу, це 

обертається відсутністю довгострокових кадрових 

стратегій, нестабільністю складу працівників, його 

залежністю від поточної фінансової ситуації.

Йдеться про необхідність модернізації до-

сліджуваного механізму на основі гармонізації 

державного регулювання і суто ринкового впливу, 

формування прозорого інституціонального сере-

довища, сприятливого для розвитку соціогумані-

тарної сфери.

У системі державного регулювання розвит-

ку соціогуманітарної сфери цей механізм може 

розглядатися як його найбільш активна складова, 

засіб впливу на професійно-кваліфікаційні ха-

рактеристики працівників, їх зайнятість, кадрові 

пропорції, організацію праці та її оплату.

Основними завданнями діагностики меха-

нізму кадрового забезпечення соціогуманітарної 

сфери в сучасних умовах є:

— досягнення цілей, визначених програмни-

ми документами щодо розвитку кадрового потен-

ціалу цієї сфери;

— оцінка антикризового спрямування регу-

ляторів, їх спроможності зменшувати непродук-

тивне використання кадрового потенціалу;

— комплексна оцінка ресурсного забезпечен-

ня соціогуманітарної сфери (інституціонального, 

інвестиційного, мотиваційного, фінансового) як 

основи кадрових зрушень;

— визначення оптимальності кадрового за-

безпечення галузей соціогуманітарної сфери з по-

гляду суспільних потреб;

— виявлення обмежень та ризиків, що пере-

шкоджають модернізації соціогуманітарної сфери.

На основі викладеного вище пропонуємо 

методичні засади діагностики досліджуваного 

механізму, що ґрунтуються на виявленні таких 

залежностей: між рівнем фінансування соціогу-

манітарної сфери та змінами в її кадровому забез-

печенні; між стимулювальними діями державних 

органів управління щодо розвитку цієї сфери та 

мотиваційними настановами населення щодо 

працевлаштування в ній; між інвестиційними по-

токами у цю сферу та можливостями створення 

нових робочих місць; між напрямами державної 

політики кадрової оптимізації та зрушеннями в 

структурі кадрів. Діагностику досліджуваного ме-

ханізму необхідно здійснювати, спираючись на 

вимоги проблемного підходу.

Науковими дослідженнями та світовим до-

свідом доведено, що на розвиток соціогумані-

тарної сфери та її кадрове забезпечення істотно 

впливають фінансово-кредитні та структурні 

методи регулювання (оподаткування, бюджетне 

фінансуваня, кредитування). Активні структурні 

зміни сприяють збільшенню кількості робочих 

місць у соціальній сфері та зменшенню рівня ка-

дрових втрат, насамперед серед висококваліфі-

кованих працівників, зайнятих в освіті, охороні 

здоров’я я, культурі та спорті.

Виходячи з цього, основні принципи діагности-

ки досліджуваного механізму повинні передбачати:

— комплексність та динамізм підходу, тобто 

охоплення усіх регуляторів досліджуваного ме-

ханізму;

— визначення й систематизація прямих та 

опосередкованих зв’язків, сформованих в межах 

проблемного поля, пов’язаного з вирішенням ка-

дрових проблем;

— поєднання різних методичних підходів, 

прямих і непрямих методів оцінки механізму, 

його основних складових;

— принцип стратегічного розвитку, що пе-

редбачає орієнтацію не лише на поточні завдан-

ня, а й перспективні кадрові цілі;

— принцип ефективності як результативний 

в діагностиці реальних та очікуваних змін.

У діагностиці досліджуваного механізму не-

обхідно враховувати специфіку сучасної складної 

соціально-економічної ситуації, зокрема неви-

значеність перспектив розвитку соціогуманітар-

ної сфери, джерел її фінансування та реальних 

можливостей нарощування кадрового потенціалу. 

Здійснювані урядом модернізаційні зміни у сис-

темі освіти, охорони здоров’я повинні бути під-

тримані працівниками цих галузей. Для успіху 

здійснюваних перетворень держава повинна ко-

ординувати та контролювати цей процес.

Пропонується формувати методичну схему 

діагностики за критерієм результативності, що 
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характеризує, з одного боку, кількісні та якісні 

параметри кадрового забезпечення як резуль-

тат безпосередньої дії цього механізму, а з ін-

шого — як сферу гуманітарного розвитку членів 

суспільства. Цей критерій дає змогу визначити, 

наскільки діючий механізм орієнтований на до-

сягнення головної мети — оптимізацію кадрових 

пропорцій, збільшення питомої ваги висококва-

ліфікованих фахівців, а в кінцевому підсумку — 

покращення функціонування соціогуманітарної 

сфери. Такий критерій можна вважати універ-

сальним, оскільки він придатний для кадрових 

оцінок у будь-якій галузі досліджуваної сфери.

Формування власне алгоритму діагностики 

має бути підпорядковане кінцевим цілям модер-

нізації та передбачатиме:

— обґрунтування наукових підходів, методів і 

напрямів оцінки, тобто методичного апарату;

— формування необхідного масиву економі-

ко-статистичної інформації;

— опрацювання вихідних статистичних да-

них з метою приведення їх до порівняльного виду;

— здійснення власне діагностики досліджу-

ваного механізму, виявлення його переваг та не-

доліків;

— інтерпретація одержаних результатів.

Відповідно до таких уявлень пропонуються 

етапи діагностики результативності цього меха-

нізму.

1. Діагностика трансформаційних змін у ка-

дровому потенціалі соціогуманітарної сфери.

Ми виходимо з того, що структурні та дина-

мічні зміни у кадровому потенціалі відображають 

ефективність чи неефективність чинного меха-

нізму, а наявні соціально-економічні проблеми — 

невідповідність між фактичним і необхідним рів-

нем розвитку соціогуманітарної сфери.

У контексті виявлення причин трансформа-

ційних змін важливим є методологічний підхід, 

що дає змогу розглянути соціально-економічні 

умови чи середовище, що обумовлюють їх появу. 

Це комплексний підхід, що забезпечує оцінку зо-

внішніх чинників з погляду розширення можли-

востей формування і розвитку кадрового потенці-

алу. На цей етап припадає основне інформаційне 

навантаження, оскільки трансформаційні зміни 

свідчать про результативність механізму. На цьо-

му етапі передбачається комплексна оцінка вико-

ристовуваних регуляторів з погляду їх впливу на 

рівень кадрового забезпечення, його ефективність 

та перспективи розвитку. Доцільно відокреми-

ти такі основні напрями діагностики: перший — 

оцінка фінансово-економічних засад кадрового 

забезпечення; другий — аналіз мотиваційного 

забезпечення необхідного кадрового складу; тре-

тій — оцінка регуляторів організаційно-управлін-

ського забезпечення. Необхідно охопити оцінкою 

усі регулятивні методи та засоби впливу.

2. Діагностика антикризової спрямованості 

регуляторів кадрового механізму, його гнучкості 

та реакції на зміни ринкової кон’юнктури.

У кризових умовах, коли зростає ймовірність 

нестійкого функціонування соціогуманітарної 

сфери, з’являються нові проблеми кадрового за-

безпечення — необхідність скорочення певної 

частки працівників, оптимізація їх складу, пере-

гляд нормативів чисельності тощо. Загальновиз-

нано, що сучасна криза набула системного харак-

теру, охопивши політичну, соціальну, економічну 

діяльність. Перехід до збиткової моделі економіч-

ної діяльності спричинив скорочення її фінансу-

вання, мережі закладів та кадрового складу.

У методичному аспекті важливо виявити ті 

регулятори, що дають змогу достатньо швидко 

реагувати на циклічні коливання економіки, коли 

відбувається різка зміна попиту на кадри соціогу-

манітарної сфери, активізується рух працівників 

між секторами економіки та галузями. За таких 

умов можливі структурні дисбаланси, що посла-

блюють соціальний захист населення.

Інший важливий аспект оцінки — врахування 

у кадровому забезпеченні ймовірності тінізації час-

тини соціальних послуг. Певна частка населення 

вбачає у тіньовій зайнятості, здебільшого у сфері 

надання дрібних послуг, реальний шлях пристосу-

вання до складних соціально-економічних умов.

3. Діагностика можливих ризиків та загроз 

щодо втрати чи руйнації кадрового потенціалу 

внаслідок несприятливих тенденцій розвитку со-

ціогуманітарної сфери, а також під впливом зов-

нішніх чинників.

На основі узагальнення існуючих поглядів 

можна стверджувати, що поява сучасних ризиків у 

соціогуманітарній сфері обумовлена такими при-

чинами: повільними темпами модернізації еко-

номіки, наявністю істотних суперечностей між 

темпами та формами перетворень; недостатньою 

увагою до проблем ризиків у кадровій політиці; 

повільною інституціалізацією кадрового онов-

лення соціогуманітарної сфери; використанням 

неперспективних чи застарілих регулювальних 

механізмів; запізненням у використанні упере-

джувальних чи превентивних заходів.

У сучасній науковій літературі сформовано різ-

ні інтерпретації ризику. Здебільшого соціальні ризи-

ки трактуються як потенційна загроза чи заподіяна 

шкода або як вірогідність певної події [3, с. 267–

269]. Для оцінки можливих ризиків може бути за-

пропонований такий алгоритм: перше — визначен-

ня вихідних передумов виникнення, класифікація 

та групування наявних ризиків; друге — кількісна 

оцінка кадрових ризиків; третє — визначення мож-

ливостей мінімізації ризиків; четверте — розроб-

ка та обґрунтування відповідної стратегії протидії 

процесам посилення ризиків; п’яте — формування 

ефективної системи управління ризиками.
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4. Передбачення перспектив кадрового за-

безпечення соціогуманітарної сфери на основі 

модернізації чинного механізму.

З активним здійсненням економічних ре-

форм посилилась фінансово-економічна не-

стабільність розвитку соціогуманітарної сфери 

країни, необхідність перекваліфікації кадрів, їх 

перерозподілу між галузями. За таких умов ви-

никає потреба модернізаційних змін, орієнто-

ваних на зміцнення стабілізаційного потенціалу 

соціогуманітарної сфери. Модернізація повинна 

забезпечити відповідність параметрів кадрово-

го потенціалу нагальним завданням підвищення 

конкурентності працівників на ринку праці.

Інформаційними джерелами для діагнос-

тики досліджуваного механізму можуть бути як 

дані офіційної статистики, так і дані вибіркових 

досліджень, зокрема обстежень умов життя домо-

господарств, результати соціологічних опитувань 

населення. На основі поєднання різних методів та 

індикаторів (нормативних і статистичних), а та-

кож розрахункових аналітичних показників мож-

на оцінити дієвість механізму кадрового забезпе-

чення соціогуманітарної сфери.

Висновки. Наразі нагальна потреба поступово-

го наближення до європейських стандартів надан-

ня соціальних послуг об’єктивно актуалізує про-

блему модернізації сучасного механізму кадрового 

забезпечення соціогуманітарної сфери, приведен-

ня його у відповідність до міжнародних вимог. Мо-

дернізаційні зміни в усіх сферах суспільного жит-

тя, циклічний розвиток економіки та її гуманізація 

обумовлюють необхідність наукового опрацюван-

ня нових концептуальних підходів до вирішення 

проблем, пов’язаних із розвитком соціогуманітар-

ної сфери та її кадровим потенціалом.
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MIVAR ПРОСТІР КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. У статті обґрунтовано доцільність використання MIVAR простору для наведення даних і 

знань щодо стану кадрового потенціалу економічної безпеки підприємства. Доведено, що MIVAR простір 

дозволить наводити інформацію щодо стану кадрового потенціалу у виді мережевих моделей, семантичних 

мереж та онтології, які мають вид графів, розміщених в дискретному багатовимірному просторі.

Ключові слова: MIVAR простір, економічна безпека підприємства, кадровий потенціал, семантична 

мережа.

Summary. In the article the feasibility of using MIVAR space to represent data and knowledge about the state of 

human resources of economic security. It is proved that MIVAR space will provide information on the status of human 

resources in the form of network models, semantic networks and ontologies of the form of graphs that are placed in 

discrete multi-dimensional space.

Key words: MIVAR space, economic security, human resources, the semantic network.

Постановка проблеми. На сьогодні кадровий по-

тенціал є одним із найважливіших чинників, що за-

безпечує економічну безпеку підприємства (ЕКБП) 

[5]. Таким чином, актуальним напрямком дослі-

дження кадрового потенціалу ЕКБП є використан-

ня MIVAR (Multidimensional Informational Variable 

Adaptive) простору, який дозволить наводити данні і 

знання у виді мережевих моделей, семантичних ме-

реж та онтології, які мають вид графів, розміщених в 

дискретному багатовимірному просторі [2].



Економіка та управління національним господарством

55

MIVAR простір для дослідження кадрового 

потенціалу ЕКБП об’єднує і розвиває досягнен-

ня в різних наукових галузях баз даних, обчислю-

вальних завдань, логічної обробки і включає дві 

основні технології:

1) MIVAR технологія накопичення інформа-

ції — це спосіб створення глобальних еволюцій-

них баз знань і правил зі змінною структурою на 

основі адаптивного дискретного інформаційного 

простору уніфікованого наведення даних і пра-

вил, що базується на трьох основних поняттях 

«річ (thing), властивість, відношення».

2) MIVAR технологія обробки інформації — 

це спосіб створення системи логічного висновку 

або «конструювання алгоритмів з модулів, сервісів 

або процедур» на основі активної навченої MIVAR 

мережі правил з лінійною обчислювальною склад-

ністю. MIVAR технологія накопичення інформації 

призначена для зберігання будь-якої інформації з 

можливою еволюційною змінною структурою без 

обмежень за обсягом та формами подання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тео-

ретичною основою дослідження послужили робо-

ти віт чизняних і зарубіжних авторів: Г. Іванченка 

[1], О. Варламова [2], Е. Олейникова [3], Т. Гаври-

лової [4] та інших.

Мета статті — обґрунтування використання 
MIVAR простору для дослідження кадрового потен-

ціалу ЕКБП у виді мережевих моделей, семантич-

них мереж та онтології, які мають вид графів, роз-

міщених в дискретному багатовимірному просторі.

Виклад основного матеріалу. Одним із найваж-

ливіших чинників, що забезпечує ЕКБП, є його 

трудові ресурси. Саме тому уявляється доцільним 

відокремлення кадрового потенціалу і проведен-

ня окремої оцінки рівня економічної безпеки за 

цим напрямом. Достатня забезпеченість підпри-

ємства потрібними трудовими ресурсами, їх ра-

ціональне використання, високий рівень продук-

тивності праці мають опосередкований вплив на 

рівень і нейтралізацію загроз ЕКБП. Зок рема, від 

організації трудового процесу, вибору оптималь-

ної системи оплати праці, створення відносин 

соціального партнерства залежать своє часність 

та якість виконання робіт, ефективність викорис-

тання устаткування і, як результат, збільшення 

обсягу виробництва продукції, зниження її собі-

вартості, зростання прибутку, стабілізація фінан-

сового стану підприємства, тобто те, що і визна-

чає його економічну безпеку.

Насамперед, MIVAR простір наведення да-

них щодо стану кадрового потенціалу ЕКБП до-

зволяє працювати з динамічними (еволюційни-

ми) структурами зберігання даних, що відкриває 

нові можливості зі створення еволюційних піз-

навальних підсистем збору й обробки інформації 

ЕКБП. MIVAR простір подання даних дозволяє 

використовувати неявні асоціативні зв’язки різ-

них понять та об’єктів. Це означає, що на осно-

ві аналізу структури зберігання даних можна буде 

шляхом асоціативного пошуку отримувати до-

даткову інформацію щодо стану кадрового потен-

ціалу ЕКБП, яка не міститься в явному виді в базі 

знань. Крім того, в MIVAR просторі можна вводи-

ти поняття міри близькості — відстані між окре-

мими об’єктами або між їх кластерами.

Нами пропонується такий підхід, спрямова-

ний на створення систем управління ЕКБП:

— орієнтація на семантичне надання знань, 
яке повністю абстрагується від особливостей тех-

нічної реалізації інтелектуальних систем;

— уніфікація моделей інтелектуальних під-

систем ЕКБП, спрямована на забезпечення їх ін-

тегрованості;

— модульне (компонентне, великоблочне) 

проектування на основі бібліотек типових часто 

використовуваних компонентів інтелектуальних 

підсистем ЕКБП;

— поетапне еволюційне проектування на 

основі швидкого прототипування;

— повна сумісність інструментальних засобів 

проектування з проектованими системами;

— включення до складу технології проекту-

вання інтелектуальних підсистем комплексної ін-

телектуальної help-системи для розробників інте-

лектуальних систем, що істотно знизить стартові 

вимоги до їх кваліфікації і, отже, істотно розши-

рить контингент розробників;

— включення до складу проектованих інте-

лектуальних систем help-підсистем, орієнтованих 

на підвищення кваліфікації кінцевих користува-

чів, що істотно розширить їх контингент;

— включення до складу проектованих інте-

лектуальних систем підсистем самотестування 
(самодіагностики, самоаналізу) і підсистем, орі-

єнтованих на автоматичне або максимально авто-

матизоване підвищення власної якості. Це істотно 

підвищить ефективність супроводу інтелектуаль-

них систем і знизить темпи їх морального старіння.

Основна ідея наведення потенціалів ЕКБП за 

допомогою MIVAR простіру та семантичних моде-

лей полягає в тому, що модель наводить дані про 

потенціали ЕКБП і зв’язки між ними явним спо-

собом, що істотно полегшує доступ до знань, по-

чинаючи рух від деякого поняття.

Мережеві моделі, семантичні мережі й онто-

логії наводяться у MIVAR просторі у виді графів, 

поміщених в дискретний багатовимірний прос-

тір, що також тільки підсилює можливості подіб-

них мережевих моделей.

В аспекті забезпечення ЕКБП цей напрям пе-

редбачає не тільки оцінку роботи структур управ-

ління, їх склад і підлеглість, оперативність та 

узгодженість управлінських рішень. Необхідною 

умовою ефективної діяльності суб’єкта господа-

рювання є раціональна побудова організаційної 
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і виробничої структури, а також інформаційного 

забезпечення. Щодо останнього, то головним є 

реалізація інформаційного ресурсу, спрямованого 

на підвищення рівня господарського керівництва 

всіма аспектами діяльності підприємства на базі 

комплексного забезпечення об’єктивною і своє-

часною інформацією, а також ефективного вико-

ристання кадрового потенціалу.

Для управління кадровим потенціалом ЕКБП 

використовують такі показники (табл. 1).

Таблиця 1

Назва індикатора 
потенціалу

Позначення
Припустимі 

значення 
індикаторів

Визначення 
(розрахунок 

в моделі) 

1. Плинність персоналу

d
1,1

 — плинність персоналу;

d
1,2

 — кількість звільнених з усіх причин;

d
1,3

 — середньооблікова чисельність

d
1,1

 < 1
1,2

1,1

1,3

d
d

d


2. Стабільність (відданість) 

персоналу

d
1,4

 — стабільність (відданість) персоналу;

d
1,5

 — загальна кількість років роботи на під-

приємстві всього персоналу

d
1,4

 > 0
1,5

1,4

1,3

d
d

d


3. Рівень дисципліни 

(кількість неявок на роботу) 

d
1,6

 — рівень дисципліни (кількість неявок на 

роботу);

d
1,7

 — неявка на роботу (людино-днів);

d
1,8

 — середньооблікова чисельність 

(людино-днів) 

d
1,6

 < 1
1,7

1,6

1,8

d
d

d


4. Відповідність кваліфікації

працівників ступеню

складності виконуваних 

ними робіт

d
1,9

 — відповідність кваліфікації працівників 

ступеню складності виконуваних ними робіт;

d
1,10

 — середній тарифний розряд групи 

працівників;

d
1,11

 — середній тарифний розряд робіт, які 

вони виконують

d
1,9

 > 0
1,10

1,9

1,11

d
d

d


5. Співвідношення

чисельності окремих

категорій працівників

d
1,12

 — співвідношення чисельності окремих 

категорій працівників;

d
1,13

 — чисельність висококваліфікованих і 

кваліфікованих працівників;

d
1,14

 — загальна кількість працівників;

d
1,15

 — чисельність основних працівників;

d
1,16

 — чисельність допоміжних працівників;

d
1,17

 — чисельність працівників, зайнятих у 

виробництві;

d
1,18

 — чисельність працівників апарату 

управління

d
1,12

1,13

1,14

1,15

1,12

1,16

1,17

1,18

,

,

d

d

d
d

d

d

d




 





До найбільш важливих напрямів кадрової по-

літики підприємства необхідно віднести: задово-

лення потреби в трудових ресурсах з урахуванням 

стану ринку праці (структура працівників, віко-

вий склад, плинність кадрів, регіональні особли-

вості набору потрібних фахівців і т. ін.); підвищен-

ня кваліфікації персоналу; ефективність системи 

мотивації та зростання продуктивності праці.

У табл. 2 наведено можливі сценарії впливу 

стану кадрового потенціалу на ЕКБП.

Для дослідження кадрового потенціалу ЕКБП 

запропоновано використати MIVAR простір, який 

дозволить наводити інформацію щодо стану кадро-

вого потенціалу у виді мережевих моделей, семан-

тичних мереж та онтології, які мають вид графів, роз-

міщених в дискретному багатовимірному просторі.

Основою MIVAR простору до наведення 

даних і знань є цілісне, еволюційне, динаміч-

не, багатовимірне, а за необхідності й об’єктно-

орієнтоване надання знань щодо стану кадрового 

потенціалу ЕКБП, за якого сутності (thing) (речі, 

об’єкти), властивості і відносини можуть пере-

Таблиця 2

Індикатори
Низький 

рівень 
безпеки

Середній 
рівень 

безпеки

Високий 
рівень 

безпеки

d
1,1

d
1,1

 = 0 d
1,1

 > 0 d
1,1

 < 1

d
1,4

d
1,4

 < 0 d
1,4

 = 0 d
1,4

 > 0

d
1,6

d
1,6

 = 0 d
1,6

 > 0 d
1,6

 < 1

d
1,9

d
1,9

 > 0 d
1,9

 = 0 d
1,9

 > 0

d
1,12

d
1,12

d
1,12

d
1,12

ходити один в одного, залежно від предмета до-

слідження, тобто сутність може бути властивістю 

іншої сутності або сутність може бути ставленням 

інших сутностей і навпаки.

Більше того, MIVAR простір заснований саме 

на тому факті, що користувачі можуть одночасно 

використовувати різні моделі даних, від реля-

ційних і гіпертекстових, поступово вводячи все 

більше структурованість і переходячи до мереже-

вих, семантичних мереж та онтологій, а вже через 

них — далі до MIVAR простору. MIVAR простір є 
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еволюційним і призначений для зміни структур 

зберігання даних і переходу до різних моделей.

Однією зі складових MIVAR простору є се-

мантична мережа, яка в залежності від характеру 

відносин, припустимих в них, має різну природу. 

У ситуативному управлінні ці відносини в основ-

ному описували тимчасові, просторові і каузальні 

зв’язки між об’єктами, а також результати дій на 

об’єкти з боку системи, що управляє.

Семантичну структуру бази знань ЕКБП, 

що описує деяку задану (початкову) наочну 

сферу, можна розглядати як ієрархічну систе-

му наочних сфер різного спеціального виду, що 

надбудовуються над заданою наочною сферою. 

А вказаним атомарним розділом заданої на-

очної сфери, наприклад, може бути наочна сфе-

ра кадрового потенціалу ЕКБП. Проектування 

бази знань, яка є описом ПРГ, умовно можна 

розбити на такі етапи:

— уточнення структури описуваної наочної 

сфери;

— уточнення предмету дослідження;

— уточнення всієї сигнатури;

— уточнення набору допоміжних об’єктів, 

зв’язок з якими має істотне значення для розгляду 

досліджуваних об’єктів;

— побудова наочної сфери, яка є теоретико-

множинною онтологією заданої наочної сфери;

— побудова наочної сфери, яка є терміноло-

гічною онтологією заданої наочної сфери;

— побудова наочної сфери, яка є логічними 

описом заданої наочної сфери;

— побудова наочної сфери когнітивних муль-

тимедійних ілюстрацій і бібліографічних джерел 

для заданої наочної сфери.

Таким чином, проектування бази знань мож-

на розглядати як процес побудови деякої початко-

вої наочної сфери і процес нарощування вказаної 

наочної сфери цілою низкою надсфер, у кожної з 

яких є свій клас досліджуваних об’єктів.

Семантична структура бази знань ЕКБП (G) — 

це знакова конструкція, що є математичною струк-

турою, яка задається п’ятіркою G = (V, C, I, M, K), 

де V — безліч вершин (первинних елементів).

C — безліч зв’язок (вторинних елементів). 

Кожна така зв’язка зв’язує між собою деяку 

кількість елементів семантичної мережі. Таки-

ми зв’язуваними елементами (компонентами 

зв’язки) можуть бути як вершини, так й інші 

зв’язки семантичної мережі. Залежно від кількості 

зв’язуваних елементів (компонентів) зв’язки мо-

жуть бути бінарними, тернарними, 4-арними і т. д. 

У рамках зв’язки її компоненти можуть мати або 

різні, або однакові ролі. Залежно від цього зв’язки 

бувають орієнтованими і неорієнтованими.

I — сімейство бінарних орієнтованих відносин 

інцидентності, які пов’язують зв’язки семантич-

ної мережі з їх компонентами. При цьому різні 

відносини інцидентності задають різні ролі ком-

понентів зв’язок.

M — алфавіт елементів семантичної мережі, 

який є «синтаксично» (формально) реалізовува-

ним виокремленням різної безлічі елементів шля-

хом «приписування» цим елементам різних міток 

з безлічі M.

K — безліч ключових вузлів. Безліч М від безлі-

чі K відрізняється тільки синтаксичним способом 

виок ремлення різних підмножин з множини (V  C). 

При цьому використання ключових вузлів (безліч K) 

вимагає явного введення в безліч зв’язок (С) зв’язок 

приладдя, що пов’язують ключові вузли з тими еле-

ментами семантичної мережі, які належать множи-

нам, що позначаються цими ключовими вузлами.

При цьому дана математична структура (G) 

повинна задовольняти таким семантичним ви-

могам:

— вершини цієї структури повинні бути зна-

ками (позначеннями) різних описуваних об’єктів;

— зв’язки цієї математичної структури 

повин ні бути знаками (позначеннями) різних 

зв’язків, що зв’язують між собою описувані 

об’єкти, або зв’язків тих, що пов’язують опису-

вані об’єкти з іншими зв’язками, або зв’язків, що 

зв’язують між собою різні зв’язки;

— відносини інцидентності цієї математичної 

структури повинні бути знаками (позначення-

ми) різних ролей, які виконують різні описувані 

об’єкти або зв’язки в рамках тих зв’язків, компо-

нентами яких вони є;

— алфавіт елементів цієї математичної струк-

тури повинен трактуватися як сімейство знаків, 

кожний з яких позначає відповідний тип (клас) 

описуваних об’єктів і/або зв’язків;

— у рамках даної математичної структури 

серед перерахованих знаків (позначень) повинні 

бути відсутніми синонімічні знаки, тобто знаки, 

що позначають одне і те ж;

— у рамках даної математичної структури серед 

перерахованих знаків (позначень) повинні бути від-

сутніми омонімічні знаки, які в різних контекстах, в 

різних обставинах можуть позначати різну суть.

Безліччю елементів семантичної мере-

жі G = (V, C, I, M, K) називатимемо множину 

(V  C  I  M  K).

Узагальнене поняття структури графа можна 

вважати еквівалентом поняття семантичної ме-

режі, оскільки вершини структури графа навряд 

чи можуть бути синонімічними або омонімич-

ними, хоча це явно ніде не обмовляється, оскіль-

ки теорія графів семантикою структур графів не 

займається. Фактично теорія графів розглядає 

синтаксичний аспект семантичних мереж, до-

сліджуючи різні види їх конфігурацій з точністю 

до ізоморфізму. Очевидно, що до семантичних 

мереж також відносяться такі способи надання 

інформації, як когнітивні карти, карти знань і ба-
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гато що інше. При цьому особливо підкреслимо 

те, що семантичну мережу як абстрактну матема-

тичну структуру слід чітко відрізняти від різних 

варіантів її матеріального (фізичного) наведення 

в комп’ютерній пам’яті, графічній візуалізації. 

Абстрактне поняття семантичної мережі від цьо-

го якраз і абстрагується. Різні семантичні мережі 

можуть мати різні алфавіти елементів (різні набо-

ри міток на елементах семантичних мереж). Отже, 

можна говорити про семантичні мережі, наведені 

в різних алфавітах, а також про різні мови семан-
тичних мереж, кожній з яких ставиться у відповід-

ність свій фіксований алфавіт, в якому наводяться 

усі семантичні мережі, що належать цій мові.

Для всіх семантичних мереж кадрового по-

тенціалу ЕКБП спільним є декларативне графічне 

подання, що може використовуватися для подан-

ня знань або створення інтелектуальних систем 

прийняття рішень на основі знань.

При використанні семантичної мережі для по-

дання знань щодо стану кадрового потенціалу ЕКБП 

важлива класифікація типів об’єктів і виокрем-

лення деяких фундаментальних видів зв’язків між 

об’єктами. Незалежно від особливостей середовища, 

що моделюється, можна припускати, що будь-яка 

більш-менш складна його модель відображає які-не-

будь узагальнені, конкретні й агрегатні об’єкти.

Основна ідея моделювання потенціалів 

ЕКБП за допомогою семантичних моделей по-

лягає в тому, що модель уявляє дані про реальні 

об’єкти і зв’язки між ними явним способом, що 

істотно полегшує доступ до знань, починаючи рух 

від деякого поняття. Мережна модель подання 

знань ЕКБП — це граф, як правило, орієнтова-

ний, вершини якого відповідають певним понят-

тям (функціональним складовим), а дуги — відно-

синам та зв’язкам між цими складовими [7].

Результати побудови семантичних мереж на-

ведено на рис. 1, 2.

Вузли (вершини мережі) представляють деякі 

поняття (об’єкти, події, явища) знань про ПРГ, а 

дуги — відносини між ними. Семантичні моделі є 

об’єктно-орієнтованими і забезпечують в достат-

ній мірі таку ознаку, як зв’язність, реалізовуючи 

чотири типу зв’язків між об’єктами ЕКБП: класи-

фікацію, агрегацію, узагальнення, асоціацію.

При різних синтаксичних обмеженнях на 

структуру семантичної мережі виникають жор-

сткіші типи уявлень. Наприклад, онтологічні уяв-

лення, характерні для онтологій, або каузальні 

уявлення в логіці, що набули значного поширен-

ня в машинних методах логічного висновку або в 

мовах логічного програмування.

Висновок. Використання MIVAR простору 

дозволяє навести в базі знань ЕКБП знання про 

кадровий потенціал та здійснити автоматичну 

побудову семантичних мереж. Накладаючи об-

меження на опис вершини дуг, можна одержати 

мережі різного виду. Одна з основних відміннос-

Рис. 1. Схема семантичної мережі з ієрархічним 

розташуванням вершин кадрового потенціалу 

ЕКБП

Рис. 2. Схема семантичної мережі 

з розташуванням вершин кадрового потенціалу 

та впливу інформаційно-аналітичного потенціалу

тей ієрархічних семантичних мереж кадрового 

потенціалу ЕКБП від простих полягає в можли-

вості розділити мережу на підмережі і встановити 

відносини не тільки між фактами та подіями.

Характерною особливістю мережевих моделей 

знань функціональних потенціалів ЕКБП є інте-

грований опис процедурної і статичної семантики 

припустимих операції над об’єктами, які визнача-

ються спільно із визначенням структур даних.
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ОЦІНКА СТАНДАРТІВ РІВНЯ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ 
ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОЇ СФЕРИ

Анотація. У статті досліджено стандарти рівня життя сільського населення та визначено 

взаємозв’язок з ними ефективності функціонування соціальної інфраструктури аграрної сфери. Обґрунто-

вано пріоритетні напрями розв’язання соціально-економічних проблем розвитку соціальної інфраструктури 

з метою підвищення рівня життя сільського населення.

Ключові слова: рівень життя, стандарти, сільське населення, соціальна інфраструктура, аграрна сфе-

ра, оцінка, державне регулювання, управління.

Summary. The article examines the standards of living of the rural population and determined their relationship 

to the functioning of social infrastructure in the agricultural sector. Grounded priorities solving social and economic 

problems of social infrastructure in order to improve the standard of living of the rural population.

Key words: standard of living standards, rural population, social infrastructure, agriculture, evaluation, 

regulation, management.

Постановка проблеми. Аграрна сфера України 
у своєму розвитку за останні роки характеризується 

позитивними зрушеннями у сільськогосподарсько-

му виробництві, його капіталізації та корпоратиза-

ції, розширенні присутності на світовому аграрному 

ринку. Проте це не вплинуло належним чином на 

розв’язання проблем соціально-економічного роз-

витку сільського населення та підвищення стан-

дартів його життєдіяльності. Найгострішими з них 

залишаються безробіття, зниження рівня життя 

сільських жителів, руйнування соціальної інфра-

структури села. Тому важливе значення має забез-

печення взаємозв’язку між результатами господа-

рювання та розвитком соціальної інфраструктури, 

а також підвищенням рівня та якості життя селян 

як головної продуктивної сили аграрного виробни-

цтва. Це має складати один із пріоритетних напря-

мів аграрної політики держави та розвитку аграрної 

економіки, спрямованої на підвищення стандартів 

життєвого рівня населення.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. 
Аналіз сутності та динаміки процесів, що визна-

чають стандарти рівня життя сільського насе-

лення на сучасному етапі, вказує на недостатній 

стан розвитку соціальної інфраструктури аграрної 

сфери. Для сільських поселень характерні глибо-

ка демографічна криза, брак мотивації до праці у 

населення, безробіття, зниження рівня життя, за-

непад об’єктів соціальної інфраструктури, скоро-

чення кількості сільських населених пунктів.
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Мета статті. Основним завданням статті є оцін-

ка стандартів рівня життя сільського населення та 

проблем функціонування соціальної інфраструкту-

ри аграрної сфери з метою визначення пріоритетних 

напрямів подолання проблем, які супроводжують їх 

взаємозв’язок та підвищення ефективності.

Виклад основного матеріалу. Стратегія розвит-

ку аграрного виробництва має на меті підвищення 

рівня життя населення регіонів України. Вона набу-

ває особливо важливого значення, тому що без по-

долання негативних тенденцій у розвитку аграрної 

сфери та сільських територій, де проживає 31,4 % 

населення країни, наша держава не зможе ефектив-

но конкурувати з економічними системами інших 

розвинених країн, в яких стандарти життя сільсько-

го та міського населення максимально зближені. 

Диференціація стандартів життя сільського та місь-

кого населення в Україні загрожує відпливом най-

більш активної та працездатної частини сільського 

населення до міст або за кордон, активізує трудову 

міграцію, що робить занепад сільських територій 

постійно триваючим процесом.

У сільській місцевості України проживає 7008,7 

тис. осіб економічно активного населення (87,2 % 

працездатного, 12,8 % — непрацездатного віку). При 

цьому 75–80 % з них характеризуються самозайня-

тістю, що означає працю у власних домогосподар-

ствах та не дає підстав для належного соціального 

захисту, пенсійного забезпечення у майбутньому, ін-

ших соціальних переваг, якими користуються пра-

цівники аграрних та інших підприємств.

Рівень життя населення України залишаєть-

ся низьким, про що свідчать як суб’єктивні, так і 

об’єктивні показники та стандарти: якість раціону 

харчування, умови проживання, забезпечення на-

селення житлом і товарами тривалого користуван-

ня, доступність якісних медичних та освітніх послуг 

тощо [1]. У структурі соціального забезпечення зна-

чна частка припадає на споживання продуктів хар-

чування, обсяги якого досягають 60–70 % бюджету 

сільських сімей. Не вдалося подолати негативної 

тенденції зростання рівня соціального розшаруван-

ня населення. Повільними темпами відбувається 

формування середнього класу селян.

В Україні у 2011 р. частка сільського населен-

ня із середньодушовими грошовими доходами у 

місяць, нижчими від прожиткового мінімуму, ста-

новила 46,1 % проти 42,7 % у 2010 р. У деяких ре-

гіонах цей показник досяг майже 63 % (Херсонська 

область). У 2011 р. 22,7 % населення сільської міс-

цевості отримували менше 894 грн. грошових дохо-

дів на місяць, у той час як таких міських мешканців 

було лише 12,7 %. Грошові доходи 37,2 % домо-

господарств у сільській місцевості на місяць були 

також нижче від прожиткового мінімуму (18,2 % 

домогосподарств мали грошові доходи менше 

894 грн.). У 2011 р. 29,0 % сільського населення 

отримували загальний дохід на місяць нижчий від 

прожиткового мінімуму (у міських поселеннях — 

17,8 %). Найбільше від бідності потерпають сім’ї з 

дітьми та особи старших вікових груп.

Зберігся значний рівень натуралізації сільських 

домогосподарств. Так, у 2011 р. надходження від 

продажу сільськогосподарської продукції склада-

ли 11,4 % грошових доходів та 9,4 % сукупних ре-

сурсів домогосподарств у сільській місцевості. На 

нашу думку, структурні зміни у сфері аграрного ви-

робництва та відповідних цінових співвідношеннях 

вестимуть до зменшення цього джерела фінансо-

вих надходжень сільського населення. При цьому у 

структурі сукупних ресурсів домогосподарств опла-

та праці становить 33,7 %, а доходи від підприєм-

ницької діяльності та самозайнятості — 4,6 %.

Основною з причин низького рівня задоволен-

ня основних потреб та стандартів життя залишаєть-

ся недостатній рівень доходів населення внаслідок 

зростання безробіття серед селян, незбалансова-

ність ринку праці в цілому. Тому для підвищення 

рівня зайнятості важливе значення має сприяння 

державою розвитку територіальних підприємниць-

ких мереж (регіональних кластерів) у сільських ре-

гіонах, орієнтованих на матеріально-технічне по-

стачання сільськогосподарського виробництва та 

переробку, зберігання і збут сільськогосподарської 

продукції, всебічний розвиток кооперативних від-

носин (обслуговувальна та виробнича кооперація), 

інтеграційних процесів у аграрній сфері. Велику 

увагу слід приділити розвитку соціальної інфра-

структури, сільського туризму як важливих сфер 

прикладання праці на селі [2].

Сучасний стан соціальної-економічної інфра-

структури аграрної сфери економіки підтверджує 

наявність кризових процесів у її розвитку. Тривале 

недофінансування соціальної сфери призвели до 

загрози фізичного руйнування її матеріально-тех-

нічного потенціалу. У сільській місцевості Украї-

ни залишилося менше чверті від тієї кількості 

під приємств побутового обслуговування, які функ-

ціонували у 1990 р. Сучасна мережа об’єктів со-

ціальної інфраструктури села охоплює 8,9 тис. до-

шкільних закладів, 13,25 тис. загальноосвітніх шкіл, 

248 сільських професійно-технічних училищ, 23 ви-

щих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації 

та 118 — І–II рівнів акредитації, 16,5 тис. клубних 

закладів, 14,9 тис. бібліотек, 1,6 тис. демонстраторів 

фільмів, 0,5 тис. дільничних лікарень, 3,4 тис. ам-

булаторно-поліклінічних закладів, 14,9 тис. фельд-

шерсько-акушерських пунктів, 175 станцій швидкої 

допомоги, 270 стадіонів, 7,5 тис. спортивних залів, 

42 плавальних басейнів, 2,3 тис. стрілецьких тирів, 

19,7 тис. спортивних полів і майданчиків. У сіль-

ській місцевості функціонує 13,4 тис. магазинів, 3 

тис. кіосків, 7,5 тис. закладів ресторанного госпо-

дарства, 10,9 тис. телефонних станцій. Сільський 

житловий фонд налічує 6,1 млн. житлових будинків 

загальною площею 386,5 млн. м2.
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Сільські населені пункти мають недостат-

ню мережу об’єктів соціального призначення, а 

в тих сільських населених пунктах, які її мають, 

продовжується скорочення кількості дитячих до-

шкільних закладів, шкіл, лікарняних закладів, під-

приємств побутового обслуговування населення. 

Майже половина сіл не мають шкіл та закладів 

охорони здоров’я, дві третини — дитячих дошкіль-

них закладів, 40 % — клубів і будинків культури [3].

Функціонування аграрної сфери супрово-

джується недостатнім розвитком об’єктів со-

ціальної та виробничої інфраструктури сіл. 

Облаштування житлового фонду сільського на-

селення, приміщень виробничо-господарсько-

го призначення характеризується недостатньо 

розвинутою системою водопостачання, низьким 

рівнем забезпечення центральним опаленням, 

газом, гарячим водопостачанням, каналізацією 

тощо. У 2010 р. в Україні лише 27,1 % житлової 

площі в сільській місцевості було обладнано во-

догоном, 23,2 % — каналізацією, 36,1 % — опа-

ленням, 11,5 % — гарячим водопостачанням.

Не менш важливою проблемою є забезпече-

ність житлом. В Україні у 2010 р. у середньому на 

одного мешканця в сільській місцевості забезпече-

ність житлом складала 26,1 м2 проти 21,6 м2 у місті. 

Найбільше житлової площі на одного сільського 

жителя припадає у Київській (39,1 м2), Вінницькій 

(32,9 м2), Чернігівській (31,5 м2), Черкаській облас-

тях (31,2 м2), найменше — у Автономній Республіці 

Крим (17,4 м2), Херсонській (22,0 м2), Волинській 

(22,3 м2), Рівненській областях (22,9 м2). Проте 

значна частина будинків була побудована у 60-х 

роках, їх планування та облаштування не відпові-

дає сучасним вимогам та можливостям.

Надто низьким залишається рівень облад-

нання житлових будинків інженерними комуні-

каціями. Незважаючи на високий рівень забез-

печеності житловою площею, рівень благоустрою 

сільського житла здебільшого не відповідає су-

часним вимогам. Станом на кінець 2009 р. лише 

25,2 % житлової площі в сільській місцевості були 

обладнані водогоном, 21,2 % — каналізацією, 

33,6 % — центральним опаленням, 9,5 % — гаря-

чим водопостачанням. З кожним роком в Україні 

зменшується кількість сільських населених пунк-

тів, які мають водопровід та каналізацію.

У незадовільному стані в селі перебувають 

об’єкти освіти, охорони здоров’я та культури. 

Наявна матеріальна база культурно-побутових 

об’єктів не відповідає нормам. Об’єкти освіти в 

більшості випадків не мають сучасних технічних 

обладнань для навчання, не вистачає педагогіч-

ного персоналу, а рівень фахової освіти нижчий, 

ніж у місті. У 2010 р. у сільській місцевості налі-

чувалося 15,5 тис. дошкільних закладів. Проте 1,1 

тис. закладів не працювали. Третина зазначених 

закладів (36 %) не була придатна для цільового 

використання або перебувала на капітальному ре-

монті, інші (64 %) не працювали через відсутність 

дітей, а також внаслідок незабезпечення паливом, 

електроенергією, фінансуванням. Охоплення ді-

тей дошкільними закладами складало в 2010 р. в 

селі лише 33,0 %, у місті — 68,0 %. Уведення в екс-

плуатацію нових дитячих дошкільних установ від-

бувається вкрай нерівномірно та повільно.

До негативних наслідків у соціальному плані 

призводить руйнування інфраструктури сільських 

лікувальних установ [4]. Потенціал сільських діль-

ничних лікарень скорочувався із року в рік, і лише 

з 2005 р. спостерігається слабка тенденція до пев-

ного покращення ситуації. Майже практично 

були припинені виїзні форми медичного обслу-

говування, знизилися обсяги та якість профілак-

тичних медичних заходів. Натомість відбувається 

укрупнення лікарняних закладів, що зменшує до-

ступ населення до медичних послуг та негативно 

впливає на стандарти охорони здоров’я.

При дуже низькому рівні введення в екс-

плуатацію установ культури морально старіють 

та фізично зношуються їх основні фонди, збіль-

шується кількість об’єктів, що закриваються без 

подальшого відновлення їх функціонування. 

Чисельність закладів культури клубного типу 

в сільській місцевості щороку скорочується: за 

2000–2010 рр. — на 1,2 тис. одиниць (6,8 %), а по-

рівняно з 1990 р. — на 8,6 тис. одиниць (34,3 %). 

Слід відзначити, що через високий рівень зноше-

ності основних фондів фактичні втрати потенці-

алу інфраструктури сільських територій істотно 

перебільшують офіційні дані.

Дуже низький сучасний рівень соціальної 

інфраструктури села створює передумови для по-

гіршення соціально-економічної та демографічної 

ситуації в сільській місцевості. Подолання проб-

лем, що склалися в цій сфері, вимагає безпосе-

реднього втручання держави шляхом розробки та 

фінансування конкретних цільових програм роз-

витку соціальної інфраструктури аграрної сфери. 

При цьому основними індикаторами таких про-

грам мають бути стандарти рівня життя сільсько-

го населення та засоби їх підвищення. Мова йде 

про обсяги доходів домогосподарств, рівень освіти 

та кваліфікації кадрів на селі, витрати на медичне 

обслуговування в розрахунку на одну особу, раціо-

нальне харчування, тривалість життя селян.

Рівень зайнятості сільського населення в 

Україні продовжує залишатися низьким. Внаслі-

док цього значна частка найбільш працездатних і 

кваліфікованих селян працюють лише в особистих 

підсобних господарствах, займаються дрібними 

промислами або виїжджають за кордон. Заробітна 

плата працівників, зайнятих в сільському госпо-

дарстві, залишається найнижчою порівняно з ін-

шими галузями економіки. Тому соціально-еконо-

мічну безпеку аграрної сфери та належні стандарти 
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рівня життя селян необхідно забезпечувати шля-

хом збільшення оплати праці в сільському госпо-

дарстві до середнього рівня за галузями економіки, 

підтримки підприємництва та агробізнесу, розвит-

ку соціальної інфраструктури, пошірення нетради-

ційних видів зайнятості на селі.

Висновки. Створення сприятливих умов для 

проживання та діяльності населення, зайнятого 

в аграрній сфері виробництва, можливе шляхом 

впровадження соціальних стандартів і нормативів 

якості життя, проведення паспортизації сільських 

населених пунктів, поліпшення демографічної си-

туації, зайнятості та підвищення доходів сільського 

населення. Одним із основних завдань державного 

регулювання соціально-економічного розвитку є 

припинення руйнації соціальної інфраструктури на 

селі внаслідок постійної нестачі коштів у місцевих 

бюджетах і сільськогосподарських підприємствах.

Необхідно удосконалити структуру і систему 

управління соціально-економічним розвитком 

аграрних підприємств, у т. ч. великих корпора-

тивних структур агробізнесу, з метою розвитку 

соціальної інфраструктури, системи моніторин-

гу ринку соціальних послуг, а також реалізації 

пріоритетних напрямів гармонізації законодав-

ства України зі стандартами ЄС.
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РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ В ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В АГРОПОДОВОЛЬЧІЙ СИСТЕМІ

Анотація. У роботі досліджено економічну ефективність державного регулювання агропродовольчої 

системи з виробництва продукції харчування за умов урахування регіональної діяльності, за результатами 

якої встановлено функціональну залежність валового виробництва продукції регіонів України від обсягу дер-

жавної підтримки.

Ключові слова: агропродовольча система України, державне регулювання, економічна ефективність, 

дисконтована інтервенційна ціна.

Summary. In this work the economic effectiveness of the state regulation of the agro-food system of the food 

production under conditions including the regional activity was studied on which results the functional dependence of 

the gross production of regions of Ukraine on the amount of the state support was determined.

Key words: agro-food system Ukraine, government regulation, economic efficiency, discounted intervention price.

Постановка проблеми. Державна підтримка 

економічної діяльності країни визначається за-

гальною спрямованістю державного регулювання 

на становлення «ефективної держави», основопо-

ложними засадами якої є: інституційна забезпече-

ність ринкової економіки; спрямованість діяль-

ності на економічне зростання та справедливий 

розподіл результатів ринкових здобутків; соці-
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альна захищеність від факторів ринкового ризи-

ку; встановлення партнерства з діловим світом та 

громадськими організаціями; протидія волюнта-

ризму та корупції [1]. Основним критерієм ефек-

тивності державного регулювання є економічне 

зростання країни, яке забезпечує підвищення її 

національного доходу та дає можливість для фор-

мування раціональної структури виробництва, 

захисту товаровиробників від сил природи, вста-

новлення розумних державних вимог до податко-

вого навантаження, соціального захисту населен-

ня, безпеки праці, охорони довкілля, уникнення 

трудових конфліктів тощо. До інструментів дер-

жавного економічного регулювання відносяться: 

бюджетні (урядові програми, державні закупівлі, 

пряме державне фінансування, визначення статей 

витрат бюджету, управління дефіцитом бюджету 

тощо), податкові (формування системи оподат-

кування, визначення об’єктів оподаткування та 

рівня оподаткування, застосування податкових 

пільг), грошово-кредитні (забезпечення грошової 

емісії, контроль за грошовим обігом та інфляці-

єю, встановлення розміру облікової ставки тощо) 

амортизаційні (встановлення норм амортизації, 

перерозподіл амортизаційних відрахувань, ме-

ханізми прискореної амортизації тощо) заходи, 

дослідження яких не враховували фактор регіо-

нальної економічної діяльності товаровиробників 

у загальнодержавній складовій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідженнями ефективності державного регулю-

вання економіки аграрної сфери встановлено 

складність проблеми та неоднозначність під-

ходів до її оцінки. Так, в роботах П. В. Маслак, 

Г. П. Пасенко, Г. Г. Старостенко визначається не-

обхідність комплексного критеріального соціаль-

но-економічного підходу до оцінки стратегічної 

ефективності державного регулювання з позицій 

суб’єктно-об’єктних відносин з урахуванням на-

явності власності, можливостей самореалізації 

людини та ринкових відносин, які забезпечують 

ефективну економічну підприємницьку діяль-

ність в умовах впливу життєдіяльних регулятор-

них дій держави [2; 3; 4]. Оцінка економічної 

ефективності державного регулювання за валови-

ми показниками виробництва продовольчої про-

дукції в цілому по країні та за окремими видами 

продукції (зернові та зернобобові, молоко, м’ясо, 

овочі, фрукти) дозволяє в тактичному плані (що-

річно) здійснювати корегування рівнів та напря-

мів державної підтримки залежно від досягнутого 

рівня й вимог споживачів на внутрішньому і зо-

внішньому ринках [5; 6; 7; 8].

Метою дослідження є процеси державного ре-

гулювання агропродовольчої системи України.

Виклад основного матеріалу. Державне регу-

лювання в аграрній сфері базується на Законах 

України «Про основні засади державної аграрної 

політики на період до 2015 року», «Про держав-

ну підтримку сільського господарства України», 

«Про особливості страхування сільськогоспо-

дарської продукції з державною підтримкою» та 

інших нормативно-правових актах, якими ви-

значається комплекс економічних інструментів, 

що забезпечують його реалізацію та втілюють: 

цінове регулювання, фінансово-кредитну під-

тримку, субсидії та дотації, податкове стимулю-

вання, спеціалізовану підтримку за окремими 

напрямами і програмами тощо.

Державне регулювання економіки агропро-

довольчої системи в частині підтримки виробни-

цтва продовольчої продукції здійснюється розпо-

ділом видатків на Міністерство аграрної політики 

та продовольства із Загального та Спеціального 

фондів Державного бюджету України за статтями: 

підтримка виробництва рослинництва та тварин-

ництва, фінансова підтримка через здешевлення 

кредитів, кредити фермерським господарствам, 

підтримка обслуговувальних кооперативів, ком-

пенсація вартості сільськогосподарської техні-

ки вітчизняного виробництва, відшкодування 

будівництва та реконструкції споруд, кредитне 

фінансування аграрного фонду щодо держаних 

форвардних закупівель тощо (табл. 1). При цьому 

загальні витрати по Міністерству аграрної політи-

ки та продовольства становлять майже 5 % Дер-

жавного бюджету, наповнення якого надто нерів-

номірно за кварталами року.

Детальний аналіз впливу державної підтрим-

ки на валове виробництво продукції рослинни-

цтва здійснювався по регіонах України (24 області 

та АР Крим).

Встановлено, що за виключенням чотирьох 

областей — Рівненської та Сумської (високий рі-

вень державної підтримки з невисоким виходом 

валової продукції), а також Черкаської та Дні-

пропетровської (незначна державна підтримка та 

значний обсяг виробленого валового продукту) — 

має місце тісна взаємозалежність між указаними 

факторами з коефіцієнтом кореляції 0,93 (рис. 1):

 В = (37,042і + 2136,2), млн. грн., (1)

де: Ві — валова внутрішня продукція рослинни-

цтва, млн. грн.; Пі — рівень державної підтримки 

регіону, млн. грн.

Отримані результати свідчать про стиму-

лювальний вплив державної підтримки на ВВП 

продукції рослинництва з коефіцієнтом 1:37, що 

зумовлюється, у нашому розумінні, проявом ефек-

тивності ведення виробничої діяльності велико-

товарними підприємствами, в яких в основному 

сконцентровано виробництво зернових, внаслідок 

використання сучасних технологій, оновленого 

машино-тракторного парку, якісного посівного 

фонду та мінеральних добрив, сучасних методів 

управління тощо («земельна рента II типу») [7].
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Таблиця 1

Розподіл видатків Державного бюджету України на фінансування 
Міністерства аграрної політики та продовольства

Бюджет України: надходження асигнувань та 

видатки

Рік

2008 2009 2010 2011 2012

Державний бюджет України:

— надходження, млрд. грн.,

— видатки, млрд. грн.

231,93

253,21

245,94

274,16

255,00

307,75

303,88

342,89

373,96

413,60
Видатки Мін АПП (млрд. грн.):

— на загальні потреби

— на підтримку товаровиробників

— на кредити Аграрному фонду

Надходження за кварталами року, %:

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІVквартал

12,162

7,9292

2,0000

12,0

31,1

21,8

36,1

6,3652

6,9582

2,1400

1,7

12,9

14,3

71,5

5,7545

4,9239

3,1588

2,1

3,4

23,6

70,9

10,469

9,5025

3,7123

3,4

11,8

23,4

61,4

8,4513

10,262

7,0000

1,4

9,2

32,4

57,1

Рис. 1. Залежність валового виробництва агропродовольчої продукції від рівня державної підтримки 

по областях України

Економічна діяльність агропродовольчої сис-

теми України у 2010 році забезпечила вклад у ва-

ловий внутрішній продукт держави у розмірі понад 

100 млрд. грн. (табл. 2). Лідерами виробництва ва-

лової сільськогосподарської продукції є: Вінниць-

ка, Донецька, Дніпропетровська, Київська, Пол-

тавська та Черкаська області, обсяг виробництва 

в яких коливається від 4900 до 7100 млн. грн. При 

цьому за продуктами рослинництва (зернові та 

зернобобові) із вказаних вище областей лідерами 

є Вінницька, Дніпропетровська, Київська, Пол-

тавська (обсяг виробництва 29004300 млн. грн.), 

а за продуктами тваринництва до найбільших ви-

робників належать Вінницька, Донецька, Дніпро-

петровська, Київська та Черкаська області (обсяг 

виробництва від 1900 до 4300 млн. грн.).

За статистичними даними Міністерства аграр-

ної політики та продовольства України (табл. 2) 

було здійснено диференційований аналіз еконо-

мічної діяльності у агропродовольчий системі по 

24 областях та АР Крим (надалі, для спрощення, 

використовується термін «25 областей») за 6-тю 

показниками: загальна валова продукція агропро-

довольчої системи (ВПАС); обсяг ВПАС на одну 

особу мешканця області; обсяг продукції рос-

линництва; обсяг продукції тваринництва; обсяг 

ВПАС підприємств агропродовольчої системи з 

приватною формою власності, у тому числі колек-
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Таблиця 2

Результати діяльності агропродовольчої системи по областях України та її державна підтримка у 2010 році

Область ВПАС*
ВПАС

на особу 

ВПАС рос-

линництва

ВПАС тва-

ринництва

ВПАС

підприємств

ВПАС 

господарств 

населення 

Державна 

підтримка, 

тис. грн.
Україна 100536,2 2192 58677,6 41858,6 45149,2 55387 47 124,3
АР Крим 4239,1 1808 2064,8 2174,3 1962,5 2276,6 73 016,2
Вінницька 6162,5 3744 4224,2 1938,3 2775,9 3386,6 23 527,5
Волинська 3013,6 2906 1481 1532,6 805,2 2208,4 68 882,5
Дніпропетровська 6426,1 1921 3491,3 2934,8 3785,4 2640,7 106 515,4
Донецька 5035,1 1132 2633,3 2401,8 2498,7 2536,4 21 749,6
Житомирська 3293,4 2568 1859,6 1433,8 891,5 2401,9 1 6113
Закарпатська 2153 1728 1012,2 1140,8 83,5 2069,5 30 283,1
Запорізька 3601,2 1994 2319,8 1281,4 1897,7 1703,5 13 002,7
Івано-Франківська 2572,2 1864 1012,2 1560 583,9 1988,3 127 799,7
Київська 6587,9 1460 3405,4 3182,5 4081,8 2506,1 50 302,7
Кіровоградська 3767,2 3716 2688,5 1078,7 1877,5 1889,7 23 062,8
Луганська 2458,5 1068 1365,9 1092,6 1167 1291,5 82 963,7
Львівська 4181,4 1642 2102,4 2079 1097,7 3083,7 59 844,5
Миколаївська 3439 2899 2414,2 1024,8 1698,1 1740,9 50 936,7
Одеська 4641,3 1942 3329,4 1311,9 2007,6 2633,7 93 653,9
Полтавська 5095,3 3411 3548,6 1546,7 2703,1 2392,2 113 942,7
Рівненська 2958,2 2568 1738,5 1219,7 652,8 2305,4 95 515,2
Сумська 2843,2 2437 1809,1 1034,1 1131,4 1711,8 22 683,0
Тернопільська 2941,6 2707 1867,1 1074,5 1045,1 1896,5 67 074,2
Харківська 4413,2 1598 2495,2 1918 2003,9 2409,3 54 087,0
Херсонська 4148,6 3803 3107,8 1040,8 1722 2426,6 64 873,4
Хмельницька 4172 3136 2728,9 1443,1 1636,7 2535,3 84 825,4
Черкаська 7044,8 5460 2805,1 4239,7 5218,4 1826,4 13 246,9
Чернівецька 2129,1 2354 1156,6 972,5 449,8 1679,3 49 067,2
Чернігівська 3218,7 2916 2016,5 1202,2 1372 1846,7 47 124,3

* — валова продукція агропродовольчої системи, млн. грн.

тивних, фермерських, кооперативних господарств; 

ВПАС домогосподарств сільського населення.

За кожним із показників залежно від його 

значення проведено розподіл областей за схе-

мою — області з найбільшим показником присво-

ювалося перше місце, другим місцем визначалася 

область з меншим показником і так далі до остан-

нього 25 місця.

З метою наочності наведення отриманих ре-

зультатів введено відносний показник рейтин-

гу області, який розраховувався за залежністю 

r
i
 = 1/М, де: М — місце області за визначеним по-

казником; і — індекс показника (і = 1, 2, 3, 4, 5, 

6 відповідно). При такому підході рейтинг області 

може змінюватися від 1 — перше місце до 0,04 — 

останнє 25 місце. У подальшому для сумарної 

оцінки діяльності кожної області в агропродо-

вольчій системі України визначався її комплекс-

ний рейтинг шляхом сумування за r
i 
за усіма 6-тю 

показниками, тобто: 
6

1

iR r , відн. од.

На основі наведеного підходу та даних табл. 2 

було встановлено комплексний рейтинг кожної з 

областей, який відображено на рис. 2.

За отриманими результатами маємо можли-

вість визначити, що найбільший рейтинг мають 

п’ять областей: Черкаська, Вінницька, Київська, 

Дніпропетровська та Полтавська, на які припадає 

понад 20 % валової продукції агропродовольчої 

системи України.

Рис. 2. Розподіл областей України за комплексним 

рейтингом R

У вказаних областях при значному обся-

зі ВПАС його структура суттєво різниться. Так, 

якщо Черкаська область в основному характери-

зується виробництвом продукції тваринництва 

(співвідношення обсягу продукції тваринництва 

до обсягу продукції рослинництва становить 

1,51), то у Вінницької, Дніпропетровської та Пол-

тавської основною спрямованістю сільськогос-
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подарської діяльності є виробництво продукції 

рослинництва (співвідношення обсягу продукції 

тваринництва до обсягу продукції рослинництва 

в середньому дорівнює 0,57). У Київській області 

практично має місце паритет обсягів з виробни-

цтва обох видів сільськогосподарської продукції 

(вказане співвідношення — 0,93).

У загальному плані агропродовольча систе-

ма України на теперішній час визначається як 

виробник продукції рослинництва зі знач ним 

експортним потенціалом, що у 2010 році дозво-

лило експортувати 10,12 млн. т зернових на за-

гальну суму 2466 млн. дол. (табл. 3) і вийти на 13 

місце в світі.

Таблиця 3

Динаміка виробництва та експорту зернових культур в Україні

Роки ВВП млн. грн.
Вартість зернових

грн./т

Обсяг виробництва Обсяг експорту

млн. грн млн. т
експорт 

млн. дол. США
млн. т

2001 20419 381,3 15,14 39,71 483,7 6,87
2002 22581 312,5 12,13 38,8 997,7 8,53
2003 26734 535,1 10,83 20,23 402,3 9,56
2004 34511 453,1 18,94 41,81 844,3 9,65
2005 44145 417,8 15,88 38,02 1383 8,91
2006 54415 515,2 17,65 34,26 1353,6 8,31
2007 72073 833,5 24,42 29,3 763,6 10,05
2008 94805 778,6 41,49 53,29 3703,8 18,09
2009 91334 799 36,78 46,03 176,5 7,34
2010 100536 1120,9 44,02 39,27 2466,5 10,12

У 2011 році в Україні завдяки державній під-

тримці та сприятливим погодним умовам був 

зіб раний рекордний урожай зернових та зерно-

бобових — 56,7 мільйонів тон, що майже на 45 % 

перевищив урожай 2010 року. Це дало можливість 

отримати 3617 млн. дол. за рахунок експорту. По-

годні умови 2012 року знизили урожай сільсько-

господарських культур до 50,7 млн. т.

Розроблена методика ранжирування облас-

тей України дозволила також провести ретроспек-

тивний аналіз ефективності їх діяльності за період 

1990–2010 рр. (табл. 4).

За цей період вищезазначені області: Черкась-

ка, Вінницька, Київська, Дніпропетровська та Пол-

тавська майже постійно знаходяться у п’ятірці лі-

дерів за комплексним рейтингом R, а починаючи з 

2008 року вони стабільно очолюють рейтинг облас-

тей за результатами їх агропродовольчої діяльності.

Вказаний підхід дозволяє також дослідити 

динаміку діяльності окремих областей у часі. Так, 

Харківська область у 2005 році посідала третє міс-

це за рейтингом — 2,1. За шість років ефективність 

її діяльності постійно знижувалася: 2007 р. — 1,73; 

2008 р. — 1,1; 2009 р. — 0,93; 2010 р. — 0,62 і вона 

посіла 12 місце, що свідчить про недостатність 

використання потенціалу області. Черкаська об-

ласть у 1990 році займала 12 місце серед областей 

УРСР із рейтингом 0,62. З 1995 року за результа-

тами її діяльності рейтинг почав постійно зроста-

ти: 1995 р. — 0,82; 2000 р. — 1,67; 2005 р. — 1,89; 

2007 р. — 2,34; 2008 р. — 2,45; 2009 р. — 4,22; 

2010 р. — 4,19, що дало їй змогу у 2009 та 2010 ро-

ках зайняти перше місце серед областей України.

Особливий інтерес також викликає відсутність 

прогресу в діяльності Луганської області (ВПАС у 

2010 р. — 2458 млн. грн.), яка впродовж двадцяти 

років займала останні місця у рейтингу областей.

Середній рейтинг області становить понад 

0,3, незважаючи на те, що за кліматичними умо-

вами, земельними ресурсами, розвитком промис-

лової сфери в регіоні, рівнем державної підтримки 

(біля 83 млн. грн. у 2010 р.) вона повинна відпові-

дати валовому виробництву продукції харчування 

Донецької (5031,1 млн. грн.), Дніпропетровської 

(6426,1 млн. грн.), Запорізької (3601,2 млн. грн.) 

та Харківської (4413,2 млн. грн.) областей.

Центральним та місцевим органам влади не-

обхідно визначити стан діяльності, потен ціал об-

ласті та напрями його практичної реалізації щодо 

нарощування виробництва агропродовольчої 

про дукції за умов підвищення ефективності дер-

жавної підтримки товаровиробників.

Одним із напрямів підвищення ефективнос-

ті державної підтримки є регулювання порядку 

сплати товаровиробникам вартості сільськогос-

подарської продукції під час державних форвард-

них закупівель.

Відповідно до Закону України «Про державну 

підтримку сільського господарства України» фор-

вардні закупівлі продукції здійснюються Аграр-

ним фондом України для забезпечення цінової 

стабільності в державі та проводяться на конкурс-

ній контрактній основі після завершення посівної 

кампанії (приблизно перший квартал поточного 

року) у обсягах за зерновими та зернобобовими 

не менше 5 тис. т (з 2013 року — 2,5 тис. т) на один 

контракт. Розрахунок з товаровиробниками про-

дукції проводиться за інтервенційними цінами, 

які щорічно встановлюються Кабінетом Міні-

стрів України у два етапи: перший етап у розмірі 

50 % вартості майбутнього врожаю — після під-

писання контракту (кінець першого кварталу — 

третій місяць з початку року); другий — 50 % у 

сере дині третього кварталу (одинадцятий місяць) 
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після складування врожаю у зерносховищах. При 

цьому не враховується, що на момент виплати 

першої частини вартості посівна компанія прак-

тично завершена за рахунок власних коштів това-

ровиробників, які є в основному великими кор-

пораціями [7]; не виключаються у весняно-літній 

період прояви форс-мажорних обставин у виді 

природно-кліматичних катаклізмів, що повніс-

тю або частково знищують врожай [9]; має місце 

дефіцит державного бюджету у першому кварталі 

внаслідок його низького наповнювання (табл. 5).

 PV
1
 = 0,5F

i
(1 + r)-3 + 0,5F

i
(1 + r)-11, грн./т,  (2)

 PV
2
 = 0,25F

i
(1 + r)-3 + 0,25F

i
(1 + r)-7 + 

 + 0,5F
i
(1 + r)-11, грн./т,  (3)

 PV
3
 = 0,5F

i
(1 + r)-3 + 0,25F

i
(1 + r)-7 + 

 + 0,25F
i
(1 + r)-11, грн./т.  (4)

Дисконтовані вартості інтервенційних цін, 

розраховані за залежностями (3), (4), відрізняють-

ся в середньому від нормативної вартості (залеж-

ність (2)) на 1,2 % та 0,9 % відповідно, що дозволяє 

визначити найбільш ефективним варіант виплати 

вартості врожаю за триразовою схемою зі співвід-

ношенням 25 % — 25 % — 50 %, який відрізняється 

від базового на 20 гривень на кожній тоні.

При цьому загальний обсяг закупівель об’єк-

тів державного цінового регулювання (пшениця 

тверда та м’яка, зерно суміші пшениці та жита) 

становив 1,140 млн. т, що дозволяє визначити 

економічну ефективність запропонованої схеми 

розрахунків у обсязі 22,8 млн. грн.

Висновки.
1. Встановлена функціональна лінійна залежність 

валового виробництва зернових регіонами України від 

рівня державної підтримки зі співвідношенням 37:1, 

що свідчить про стимулювальний характер самої під-

тримки для великотоварних виробників.

2. Розроблена модель ранжирування регіонів 

країни за комплексним рейтингом, шістьома еко-

номічними показниками, за якими за ретроспек-

тивними даними визначається спрямованість їх 

ефективної діяльності в рослинництві або тва-

ринництві за видами виробляємої продукції.

3. Визначено за результатами аналізу змін 

вартості грошей у часі економічну доцільність пе-

реходу від дворазової сплати державою вартості 

продукції рослинництва при форвардних закупів-

лях у співвідношенні 50 %:50 % до триразової — 

25 %:25 %:50 % з економічною ефективністю біль-

ше 20 мільйонів гривень на рік.
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Таблиця 5

Дисконтовані потоки витрат при державних 
форвардних закупках зернових

Сільськогос-

подарська

культура

Інтер-

венційна 

ціна, 

грн. /т

Дисконтована інтервенційна 

ціна, грн./т

РV
1

РV
2

РV
3

Пшениця м’яка групи «А»
2 клас 1792 1641 1619 1661
3 клас 1683 1541 1521 1560

Пшениця м’яка групи «Б» 
4 клас 1612 1476 1457 1495

Жито
1 клас 1725 1580 1559 1599
2 клас 1643 1504 1485 1523
3 клас 1565 1433 1414 1451

У середньому:

грн./т

%

1670

100

1529

91,6

1509

90,4

1548

92,7

У табл. 5 наведено середні базові інтервенцій-

ні ціни на зернові культури, встановлені Кабіне-

том Міністрів України на форвардних закупівлях 

2012 р. (1670 грн./т), та розраховані їх дисконтова-

ні значення при різних схемах сплати.

Наведене визначає доцільність перерозподі-

лу виплати вартості врожаю у 2, 3 та 4 кварталах. 

Ефективність виплат частками визначалася за 

зміною вартості грошей у часі за умов перерозпо-

ділу загальної суми у пропорціях: 25 %:25 %:50 %; 

50 %:25 %:25 % відповідно до існуючого перероз-

поділу 50 %:50 %.

У загальному плані теперішня вартість оди-

ниці змінюється у часі за залежністю дисконтова-

ного грошового потоку [10]:

 PV = F
i
 1/(1 + r)-j,  (1)

де: РV — дисконтова вартість грошей у часі; F
i
 —

 

оцінювана маса грошей; r = r
1
 + r

2
, (r

1
 — щомісяч-

на ставка Національного Банку України, визначе-

на за умов її рівномірного розподілу за місяцями 

бюджетного року, та r
2
 — щомісячний прогнозний 

рівень інфляції, що визначається згідно із Зако-

ном України про державний бюджет; j — визна-

чений період часу за місяцями року).

Для визначених умов перерозподілу будемо 

мати:
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УДК 338.242.2 В. В. Лойко

ОСНОВНІ НАПРЯМИ МОНІТОРИНГУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Анотація. У статті розглянуто основні напрями вдосконалення моніторингу реалізації державного ре-

гулювання економічної безпеки на регіональному рівні, доведена необхідність впровадження експертної сис-

теми для здійснення моніторингу рівня економічної безпеки на регіональному рівні.

Ключові слова: державне регулювання, економічна безпека, регіон, моніторинг, експертна система.

Summary. In article the basic directions of improvement of monitoring of realisation of the government by economic 

safety at regional level are considered, necessity of introduction of expert system for realisation of monitoring of level of 

economic safety at regional level is proved.

Key words: the government, economic safety, region, monitoring, expert system.

Постановка проблеми. Глобалізаційні проце-

си вносять значні зміни в соціально-економічний 

розвиток регіонів, їх потенційну готовність до інте-

грації та взаємодії. Держава виступає основним за-

хисником національних інтересів. Формування зов-

нішньої та внутрішньої політики держави в умовах 

глобалізації націлено на збереження національної 

безпеки та економічної безпеки як на рівні держави, 

так і на рівні регіонів і окремих підприємств. Про-

цес державного регулювання економічної безпе-

ки на всіх рівнях націлений на захист економічних 

систем (держави, регіону, підприємства) від різних 

видів загроз сталому соціально-економічному роз-

витку. Останнім часом питання економічної безпе-

ки набирають особливу значущість і актуальність. 

Економічна безпека виступає основою національ-

ної, економічної, політичної і соціальної стійкості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Місце, 

роль, стан та тенденції соціально-економічного роз-

витку регіонів розглянуто у працях відомих учених, 

а саме: О. А. Амоші, М. П. Бутко, З. С. Варналія, 

Г. К. Губерної, М. І. Долішного, О. Ф. Новікової, 

С. Ф. Поважного, Я. В. Хоменко, М. І. Чумачен-

ка. Значний внесок у розвиток теорії державно-

го регулювання безпеки внесли українські вчені: 

В. Ю. Богданович, В. М. Геєць, М. М. Єрмашен-

ко, Я. А. Жаліло, В. А. Ільяшенко, В. І. Мунтіян, 

В. Л. Пілюшенко. Однак дослідники розглядали 

окремі аспекти теорії економічної безпеки без ура-

хування особливостей державного регулювання 

економічної безпеки на регіональному рівні.

Мета дослідження — сформувати основні на-

прями моніторингу реалізації державного регулю-

вання економічної безпеки на регіональному рівні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Моніторинг реалізації державного регулюван-

ня економічної безпеки на регіональному рівні 

передбачає здійснення послідовних етапів регу-
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ляторного впливу. На першому етапі відбуваєть-

ся формування системи економічної безпеки на 

регіональному рівні, яка складається з двох під-

систем: керуючої та керованої. Керуюча система 

здійснює управлінський вплив, а керована систе-

ма є об’єктом управління. Керована система на-

ведена об’єктами управління та об’єднує соціаль-

но-економічні процеси, які стосуються реалізації 

економічних потреб країни та регіонів. Система 

державного регулювання економічної безпеки 

на регіональному рівні має такі елементи: мету, 

завдання, об’єкт, суб’єкт, методи та інструмен-

ти. Метою державного регулювання економічної 

безпеки на регіональному рівні є визначення ба-

жаного та можливого стану системи економічної 

безпеки, який може бути досягнутий, за умови 

запобігання виникненню загроз економічній без-

пеці та забезпечення розвитку людини та суспіль-

ства як пріоритетних. Основ ними завданнями 

регулювання економічної безпеки на регіональ-

ному рівні є: розвиток теоретико-методологічних 

основ формування та забезпечення економічної 

безпеки в системі державного регулювання еко-

номічної безпеки; виявлення причин і наслідків 

низької ефективності функціонування системи 

державного регулювання економічної безпеки; 

удосконалення концептуальних, законодавчих 

та нормативно-правових засад регулювання еко-

номічної безпеки регіонів у системі національної 

безпеки; формування науково-методичних засад 

виміру та оцінки економічної безпеки регіонів; 

розробка пропозицій щодо вдосконалення регіо-

нального регулювання для забезпечення безпеки. 

Суб’єктами управління є елементи керуючої під-

системи, що безпосередньо здійснює управлін-

ський вплив у системі регулювання економічною 

безпекою. Залежно від рівня управління безпе-

кою суб’єктами управління є центральні й місцеві 

органи державної влади та органи місцевого са-

моврядування. Функції державного регулювання 

економічної безпеки на регіональному рівні за-

безпечуються принципами, методами, засобами 

та інструментами управління економічною без-

пекою. Принципи управління визначають основ-

ні правила управлінської діяльності, які повинні 

виконуватися суб’єктами управління. Оскільки 

економічна безпека є підсистемою системи на-

ціональної безпеки, то її принципи повинні від-

повідати принципам забезпечення національної 

безпеки. Під методами державного регулювання 

економічної безпеки розуміються способи впли-

ву суб’єктів управління на об’єкти управління 

(економічні процеси, суспільні відносини тощо), 

основними серед них є: правові, адміністративні, 

економічні.

Інструменти державного регулювання еко-

номічної безпеки — це підходи, які використову-

ються суб’єктами управління для забезпечення 

економічної безпеки. У процесі управління еконо-

мічною безпекою застосовують такі інструменти: 

законодавче та нормативно-правове забезпечення 

у сфері національної безпеки, державного та ре-

гіонального економічного управління; державне 

замовлення, договірне стимулювання регіональ-

ного розвитку; соціальні норми та нормативи, 

критичні порогові значення економічних по-

казників; державні дотації, субсидії, податкові 

пільги; забезпечення здатності територіальних 

громад та органів місцевого самоврядування в 

межах, визначених законодавством, самостійно 

й відповідально вирішувати питання інновацій-

но-економічного розвитку, створення ефектив-

них механізмів забезпечення їх активної участі у 

формуванні та проведенні державної регіональної 

політики; підвищення ролі та відповідальності 

місцевих органів виконавчої влади й органів місце-

вого самоврядування за вирішення покладених на 

них повноважень і завдань. Під засобами держав-

ного регулювання розуміється дія або система дій, 

що використовується для виконання забезпечен-

ня економічної безпеки на основі Закону України 

«Про основи національної безпеки України» [1].

На другому етапі моніторингу державного ре-

гулювання економічної безпеки на регіональному 

рівні проводиться оцінка стану економічної без-

пеки регіону за виокремленими функціональни-

ми складовими, за необхідністю можна провести 

оцінку стану економічної безпеки стратегічних 

об’єктів, які знаходяться на території регіону, або 

окремих промислових підприємств. Для оцінки 

стану та тенденцій соціально-економічного роз-

витку регіонів і визначення рівня економічної без-

пеки за окремими функціональними складовими 

доцільно застосовувати розроблену експертну сис-

тему «Програмне забезпечення «Універсальний 

експерт» (свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на твір № 41023) з базою даних Safe Line (сві-

доцтво про реєстрацію авторського права на твір 

№ 41025), яка дозволяє не тільки розрахувати рі-

вень економічної безпеки досліджуваного об’єкта, 

а й надає експертні висновки щодо рекомендова-

них дій підвищення рівня економічної безпеки. 

Експертні системи є першим етапом на шляху 

створення штучного інтелекту. Єдиної думки щодо 

визначення експертних систем в сучасній науковій 

літературі немає. Вільна енциклопедія Вікіпедія на-

дає таке визначення експертної системи: «експерт-

на система — це методологія адаптації успішних рі-

шень однієї сфери науково-практичної діяльності 

в іншу; інтелектуальна комп’ютерна програма, що 

містить знання та аналітичні здібності одного або 

кількох експертів щодо деякої галузі застосуван-

ня і здатна робити логічні висновки на основі цих 

знань, тим самим забезпечуючи вирішення специ-

фічних завдань без присутності експерта» [2]. Роз-

роблена експертна система «Універсальний екс-
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перт» відноситься до комбінового типу експертних 

систем. Її можна використовувати для діагнос-

тики рівня економічної безпеки досліджуваного 

об’єкта економіки, моніторингу та прогнозуван-

ня. Експертна система складається із бази знань, 

до якої входять окремі складові: для лінгвістич-

ного процесору — знання про мову комунікації; 

для інтерпретатора процесів — знання про про-

цеси рішення проблеми та надання експертних 

висновків, для модулю пошуку знань — знан ня 

про способи інтерпретації знань, для модуля на-

дання експертних висновків — додаткові знан ня 

щодо прийняття рішення. Для економічних екс-

пертних систем необхідне створення бази даних, 

в якій зберігається велика кількість інформації: 

планових, фактичних, звітних та інших даних. В 

експертній системі є також блок пояснень для ко-

ристувача та коментарів дій експертної системи. 

Блок пояснень створено як довідкову систему для 

користувача. Режим спілкування користувача з 

експертною системою пропонується проводити 

в діалоговому режимі. Користувач відповідає на 

визначений експертом і закладений до експерт-

ної системи перелік питань, які стосуються еко-

номічної безпеки. За визначеними алгоритмом 

проводяться розрахунки рівня економічної безпе-

ки досліджуваного об’єкта та надається експерт-

ний висновок щодо стану економічної безпеки. 

Експертна система дозволяє поповнювати базу 

знань, додавати окремі функції для проведення 

додаткових розрахунків та уточнень, оновлювати 

існуючі методики розрахунків рівня економічної 

моделі, додавати прогнозні моделі для отримання 

прогнозних результатів. Для отримання прогноз-

ного рівня економічної безпеки досліджуваного 

об’єкта бажано провести аналіз стану економічної 

безпеки за декілька суміжних періодів для визна-

чення існуючих тенденцій.

Дослідження стану економічної безпеки на 

рівні регіону здійснюється за її основними функ-

ціональними складовими. За проведеними дослі-

дженнями виокремлено такі функціональні скла-

дові економічної безпеки на регіональному рівні: 

фінансова, зовнішньоекономічна, інвестиційно-

інноваційна, енергетична, соціально-демогра-

фічна, техніко-технологічна, екологічна, продо-

вольча. Відповідно, аналіз економічної безпеки 

регіону ґрунтується на умові:

 ЕБР = f[ФБ]; [ЗЕБ]; [ІІБ]; [ЕнБ]; [СДБ];

 [ТТБ]; [ЕкБ]; [ПБ]  (1)

де ЕБР — економічна безпека регіону; ФБ — фі-

нансова безпека; ЗЕБ — зовнішньоекономічна 

безпека; ІІБ — інвестиційно-інноваційна безпека; 

ЕнБ — енергетична безпека; СДБ — соціально-де-

мографічна безпека; ТТБ — техніко-технологічна 

безпека; ЕкБ — екологічна безпека; ПБ — продо-

вольча безпека.

Дослідження стану економічної безпеки регіо-

ну здійснюється за декількома основними етапами.

Перший етап. Формування системи одинич-

них показників виміру функціональних складо-

вих. Основою формування системи одиничних 

показників є ідея теорії збалансованої системи 

показників [3]. За цим підходом оцінка функціо-

нальної складової за допомогою системи збалан-

сованих показників дозволяє у повному обсязі 

визначити стан складової економічної безпеки. 

Застосування головної ідеї збалансованої системи 

показників полягає у формуванні положень стра-

тегічного безпечного розвитку регіону на основі 

визначених в ході всебічної оцінки рівня еконо-

мічної безпеки та можливих загроз.

На другому етапі проводиться розрахунок 

одиничних показників економічної безпеки регіо-

ну за формулами. Кожен з одиничних показників 

має рекомендоване значення. Це дозволяє відок-

ремити індикатори, які не відповідають нормам, а 

також визначити негативні тенденції розвитку.

На третьому етапі проводиться формування 

рівнянь бажаності за всіма одиничними показни-

ками економічної безпеки. Оцінка економічної 

безпеки регіону передбачає приведення різних 

критеріїв її дослідження до єдиного універсаль-

ного параметра, а саме інтегрального показника 

ЕБР. Під межею бажаності розуміється граничний 

кількісний вимір відносного значення конкрет-

ного одиничного показника, який визначається 

за допомогою функції Харрінгтона [4].

На четвертому етапі розраховуються групові 

показники економічної безпеки регіону за допомо-

гою визначення середньогеометричного значення.

На п’ятому етапі розраховується інтеграль-

ний показник рівня економічної безпеки регіону 

за функціональними складовими за визначенням 

середньогеометричного значення.

Розрахований таким чином інтегральний по-

казник рівня економічної безпеки регіону узагаль-

нює сукупність одиничних показників і чисельно 

відображає відносну оцінку рівня її складових. 

Порівнюючи отриману величину інтегрального 

показника рівня економічної безпеки регіону з 

діапазоном значень економічної безпеки відпо-

відно до теорії Харрінгтона, можна зробити ви-

сновок щодо рівня економічної безпеки регіону.

Експертна система дозволяє провести оцінку 

рівня загроз економічній безпеці регіону та про-

вести їх ранжирування. На цьому етапі особливо 

важливе значення має об’єктивна, повна, комп-

лексна інформація щодо соціально-економічного 

становища на державному й на регіональному рів-

нях, а також щодо ступеня реалізації пріоритетних 

національних інтересів у економічній, соціальній, 

інноваційній сферах, визначених на законодавчо-

му рівні. Моніторинг передбачає здійснення ана-

лізу економічної ситуації, виявлення тенденцій 
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соціально-економічного, інноваційно-інвестицій-

ного розвитку регіонів та країни, оцінювання рів-

ня загроз економічної безпеки. На цьому етапі 

при розрахунку рівня економічної безпеки регіону 

кожний окремий показник складових економічної 

безпеки порівнюється з граничним або пороговим 

значенням. Проблема підвищення рівня наукової 

обґрунтованості та адаптації до умов України по-

рогових значень показників, визначених світовою 

практикою державного управління, є актуальною, 

оскільки є певні розбіжності у величинах поро-

гових значень показників. Водночас важливою є 

розглянута вище потреба в опрацюванні проблеми 

обчислення інтегрального показника рівня еко-

номічної безпеки та розробленні методики його 

розрахунку, зумовлена гострою необхідністю від-

стеження наслідків економічних трансформацій в 

Україні з урахуванням вимог національної безпеки.

На третьому етапі моніторингу здійснюєть-

ся оцінка можливостей державного регулювання 

щодо забезпечення економічної безпеки регіо-

ну. Для цього необхідно оцінити та виявити не-

доліки чинного концептуального, нормативно-

правового і науково-методичного забезпечення, 

які знижують ефективність та якість управління 

економічною безпекою. З’ясування причин не-

ефективного державного регулювання економіч-

ної безпеки на рівні регіону надає можливість 

розробити певні заходи щодо їх усунення. Якщо 

такі причини усунути неможливо, то необхідно 

розробити певні заходи щодо попередження ви-

никнення можливих загроз зниження ефективно-

го державного регулювання економічної безпеки.

Четвертий етап моніторингу — це розробка 

та впровадження інструментарію державного ре-

гулювання економічної безпеки регіонів і країни. 

Розробка інструментарію державного регулювання 

економічної безпеки на регіональному рівні повин-

на відбуватися згідно із Законом України «Про 

основи національної безпеки України» та на основі 

Стратегії забезпечення економічної безпеки регіо-

ну, якщо така стратегія розроблена та прийнята.

П’ятий етап моніторингу — це спостережен-

ня і контроль за виконанням попередніх етапів. 

Контроль має забезпечувати порівняння фактич-

ного стану економічної безпеки регіону із бажа-

ним, націлене на своєчасне виявлення відхилень та 

встановлення їх причин, встановлення недоліків, 

помилок управлінської діяльності, спостереження 

за змінами соціально-економічного, інвестицій-

но-інноваційного середовища та прогнозування 

стану економічної безпеки регіону. Водночас конт-

роль повинен набувати форми зворотного зв’язку, 

на засадах якого можна здійснювати координацію 

управління економічною безпекою.

Дієвість державного регулювання економічної 

безпеки на регіональному рівні залежить від ефек-

тивності функціонування організаційного механізму 

регулювання економічної безпеки регіону в обласних 

державних адміністраціях. За проведеним аналізом 

переліку управлінь, відділів та інших структурних 

підрозділів обласних державних адміністрацій мож-

на бачити, що окремого структурного підрозділу, 

який опікувався би проблемами забезпечення еконо-

мічної безпеки регіону, в обласних державних адмі-

ністраціях не передбачено. Для виконання завдання 

ефективного моніторингу стану економічної безпеки 

регіону необхідно створити окремий структурний 

підрозділ в обласних державних адміністраціях або 

ввести посади фахівців із забезпечення моніторингу 

рівня економічної безпеки регіону у вже існуючих 

структурних підрозділах. Об’єктами регулювання 

регіональної економічної безпеки на рівні обласних 

державних адміністрацій є соціально-економічні 

процеси, які стосуються реалізації економічних по-

треб регіонів та країни, структурні елементи систе-

ми економічної безпеки регіону, а саме: регіональні 

інтереси, складові економічної безпеки, загрози 

економічній безпеці та чинники, що зумовлюють 

їх виникнення та розвиток. Функціями державного 

регулювання економічної безпеки на рівні обласних 

державних адміністрацій є планування, організація, 

мотивація і контроль. Результатом ефективного дер-

жавного регулювання економічної безпеки на рівні 

регіону є реалізація державних та регіональних про-

грам із забезпечення економічної безпеки, забезпе-

чення зв’язків із громадськістю.

Висновки. Процес моніторингу державного ре-

гулювання економічної безпеки на регіональному 

рівні складається з п’яти основних етапів: форму-

вання системи економічної безпеки на регіонально-

му рівні, оцінки стану економічної безпеки регіону 

за виокремленими функціональними складовими, 

оцінки можливостей державного регулювання щодо 

забезпечення економічної безпеки регіону, розроб-

ки та впровадження інструментарію державного 

регулювання економічної безпеки регіонів і країни, 

спостереження і контролю за виконанням поперед-

ніх етапів. Для оцінки стану економічної безпеки 

регіону доцільно використовувати розроблену екс-

пертну систему «Програмне забезпечення «Універ-

сальний експерт» з базою даних Safe Line.
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Постановка проблеми. В умовах структурної 

перебудови української економіки актуальною 

є проблема залучення інвестиційних ресурсів. 

Активізація інвестиційного процесу є вирішаль-

ною умовою успішного продовження соціально-

економічних перетворень в Україні. Капітало-

вкладення мають виступити засобом досягнення 

реальних структурних зрушень у народному гос-

подарстві, технічного переозброєння, підвищен-

ня якісних показників господарської діяльності 

на мікро- й макрорівнях і, головне, покращення 

життєвого рівня населення.

Зарубіжний досвід дає підстави вважати, що 

залучення іноземного капіталу відіграє вирішаль-

ну роль у зміцненні економічного розвитку краї-

ни лише за умов активної та організованої участі 

держави в інвестиційному процесі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. До-

слідженню проблем залучення інвестицій в еко-

номіку України, засобів активізації інвестиційних 

процесів і ролі держави у їх регулюванні, вивчен-

ню складових інвестиційного клімату та їх по-

зитивного чи негативного впливу на прийняття 

рішень щодо вкладання капіталу, обґрунтуванню 

переваг та недоліків залучення й функціонуван-

ня іноземного капіталу присвячені праці про-

відних українських вчених, зокрема: Л. М. Бор-

ща [1], О. В. Гаврилюка [2], А. А. Даниленка [3], 

О. О. Слюсаренка [4], Б. А. Карпінського [5], 

Н. О. Татаренко [6] та інших.

Проте, незважаючи на велику кількість ори-

гінальних та змістових праць як зарубіжних, так 

і вітчизняних вчених з досліджуваної пробле-

матики, слід визначити, що практично відсутні 

фундаментальні дослідження, присвячені про-

блемам управління інвестиційним кліматом на 

макроекономічному рівні.

Метою дослідження є розробка заходів підви-

щення інвестиційної активності в Україні для по-

кращення її інвестиційного клімату та економіч-

ного розвитку країни в цілому.

Основний матеріал і результати дослідження. 

Сучасна економіка України відчуває гостру неста-

чу інвестиційних ресурсів. Це викликано насам-

перед низькою інвестиційною активністю вітчиз-

няних та іноземних суб’єктів господарювання, а 

також існуючими проблемами, що виникають у 

користувачів при отриманні кредиту. Незважаючи 

на позитивну динаміку розвитку протягом остан-

ніх трьох років, ринок інвестиційних кредитів в 

Україні досить звужений і не забезпечує потреб 

економіки і промисловості [1, с. 165].

Основними причинами зниження інвести-

ційної активності в українській економіці були: 

тривалий економічний спад, зменшення валових 

національних заощаджень, інфляційні процеси та 

зниження стійкості національної валюти, струк-

турні деформації грошової маси, скорочення ін-

вестиційних витрат бюджету при зростанні фінан-

сування інвестицій із власних і залучених коштів 

підприємств, загострення кризи бюджетної систе-

ми, незначне надходження іноземних інвестицій, 

відсутність державної інвестиційної стратегії, не-

досконалість законодавства та ін. [2, с. 69].

Найбільш вагомі переваги з позиції сучасного 

та потенційного стану розвитку країни наведені у 

табл. 1.

Досить позитивним моментом є те, що необ-

хідність поліпшення інвестиційного клімату усві-

домлюється і урядом, і Президентом України. Це 

одне з пріоритетних завдань економічної політи-

ки держави, про що свідчать затвердження кон-

цепції Державної цільової програми формування 

позитивного міжнародного іміджу України на 

2008–2011 роки і створення Ради інвесторів при 

Кабінеті Міністрів України, до складу якої вхо-

дять представники провідних компаній.

Держава має різні важелі для сприяння залу-

чен ню іноземного капіталу. Найважливіші з них 

формують механізм залучення іноземного капіталу:

— інформаційне забезпечення;

— надання податкових пільг;

— надання митних пільг;

— використання фінансового механізму;

— державні гарантії (неможливість примусо-

вого вилучення іноземного капіталу).
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приватизацію землі; обіг на внутрішньому рин-

ку грошових одиниць західних країн; відсутність 

правового забезпечення кредитування, страху-

вання, валютного обігу; обмеженість каналів ре-

патріації прибутку (здебільшого через вивезення 

продукції видобувних і сировинних галузей, що 

має попит на світових ринках).

В Україні законодавство стосовно іноземних 

інвестицій містить понад 100 правових і норматив-

них документів (законів, постанов, указів, поло-

жень, інструкцій тощо). До них належить і Закон 

України «Про режим іноземного інвестування» 

№ 93/96-ВР від 19.03.1996 р. У ньому є позитивні 

моменти щодо особливостей режиму іноземного 

інвестування, чіткого визначення видів іноземних 

інвестицій і форм їх здійснення, а також системи 

державних гарантій захисту іноземного капіталу. 

Зокрема, для іноземних інвесторів на території 

України встановлюється національний режим ін-

вестиційної та іншої господарської діяльності; для 

інвестиційних проектів із залученими іноземними 

інвестиціями, які реалізуються відповідно до дер-

жавних програм розвитку пріоритетних галузей 

економіки, соціальної сфери й територій, може 

встановлюватися пільговий режим інвестиційної 

та іншої господарської діяльності.

Проте варто зауважити, що вітчизняна законо-

давча база має, принаймні, два основних недоліки: 

по-перше, нестабільність і ненадійність, по-друге, 

відсутність комплексності й наявність суперечнос-

тей у законодавчих актах. Нестабільність зумовлює 

неможливість спрогнозувати виробничо-господар-

ську і фінансову діяльність об’єктів інвестування, 

тому стабільна нормативна база для іноземного ін-

вестора є важливішою, ніж пільги.

Тому актуальним стає завдання підвищення 

привабливості української економіки для інозем-

них інвесторів та реальної конкуренції за інвестиції 

з економіками сусідніх держав (у першу чергу, кра-

їн Центральної та Східної Європи). Головними ін-

струментами у боротьбі за інвестиції є реальне, а не 

декларативне покращення інвестиційного клімату, 

зменшення бюрократичних процедур, спрощення 

регуляторно-реєстраційних вимог та вжиття ради-

кальних заходів щодо дієвого захисту інвестицій. 

Виходом із ситуації є обґрунтування раціональної 

інвестиційної політики, в якій пріоритет матимуть 

система державного регулювання й реформування 

структури власності на основі приватизації та кон-

цепція технічного переоснащення промислового 

виробництва із залученням коштів іноземних ін-

весторів. Така концепція забезпечить підвищення 

інвестиційної активності за наявності певних еко-

номічних передумов, якими є:

— залучення іноземних інвестицій з ураху-

ванням мети і завдань структурної трансформації 

промислового комплексу, цільових програм між-

галузевого розвитку, конверсії;

Таблиця 1

Чинники інвестиційної привабливості України
Чинники Характеристика

Вигідне гео-

політичне 

розміщення

Країна має вихід до Чорноморського ба-

сейну, розташована на перехресті тран-

спортних шляхів Європа-Азія, Північ-

Південь
Високий 

рівень 

природно-

ресурсної 

забезпече-

ності 

За кількістю розвіданих запасів марган-

цевих руд Україна — друга в світі та пер-

ша — серед країн СНД; запасами вугілля, 

залізної руди, второнних каолінів, калій-

них солей, глинистої сировини країна за-

безпечена на 100–200 років

Дешева ква-

ліфікована 

робоча сила

Середньомісячна заробітня плата в Укра-

їни на вересень 2011 р. становить 2571 

грн., тоді як рівень мінімальної заробітної 

плати, наприклад, у Франції — 1393,82 

євро.

Інформаційне забезпечення й центри допо-

моги іноземним бізнесменам мають інформувати 

інвесторів про різні проекти й умови їх здійснен-

ня за кордоном, систему оподаткування, адмі-

ністративно-правові процедури господарської ді-

яльності тощо.

Система податкових і митних пільг передба-

чає податкові канікули, зниження ставок оподат-

кування в разі реінвестування отриманого прибут-

ку чи інвестування у певні регіони й галузі, захист 

від подвійного оподаткування, а також звільнення 

від митних зборів на імпорт новітніх машин та об-

ладнання, технологій, ноу-хау, експорту продукції 

власного виробництва для покриття валютних ви-

трат або зменшення цих зборів.

У спеціальних економічних зонах діє ще роз-

винена система податкових і митних пільг, спро-

щення адміністративних процедур. Це, зокрема: 

зміцнення позицій національної грошової оди-

ниці, її конвертованість; можливість для підпри-

ємств, створених з участю іноземних інвесторів, 

вільно конвертувати отримані доходи; користу-

вання банківською системою країни; надання 

державних кредитів для інвестиційних проектів 

у пріоритетні сфери.

Підприємці США вважають, що інвестиції у 

країні з високим рівнем політичних, географіч-

них, валютних, фінансових, інвестиційних та ін-

фляційних ризиків повинні мати мінімальну нор-

му прибутку — щонайменше 25 %. В Україні ця 

норма майже вдвічі нижча, до того ж має великий 

термін окупності капіталу. За оцінками західних 

дослідників, норма прибутку на капітал, вкладе-

ний, наприклад, у будівництво заводу, у Західній 

Європі становить 38,6 %, термін окупності — 6 

років, в Україні ці показники дорівнюють відпо-

відно 21 % і 11 років [2, с. 70].

Крім того, існують інші негативні моменти: 

насамперед, це бюрократичні перешкоди й ле-

гітимна невизначеність у процесі приватизації; 

відсутність реальної приватизації та закону про 
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— збільшення обсягів інвестиційних ресур-

сів, які формують виробничий потенціал на но-

вітній науково-технічній базі;

— ефективне використання інвестицій;

— обґрунтування вибору пріоритетних сек-

торів матеріального виробництва, які визначають 

конкурентні позиції країни на світових ринках;

— створення динамічного експортного потенці-

алу, що може швидко адаптуватися до кон’юнктури 

зовнішнього ринкового середовища [3, с. 101];

— розвиток виробництва продукції виробни-

чо-технічного призначення.

Важливо обрати пріоритети в інвестиційному 

процесі, які б забезпечили найвищий рівень його 

ефективності. Це зумовлює потребу здійснення 

таких заходів:

— звуження напрямів інвестування і запрова-

дження проектів з урахуванням існуючого іннова-

ційного потенціалу;

— включення в інвестиційний процес як дер-

жавних, так і приватних ресурсів;

— залучення іноземних партнерів до запро-

вадження інвестиційних проектів, пов’язаних із 

використанням інноваційного і промислового 

потенціалу;

— створення нових організаційних форм ін-

теграції фінансового і промислового капіталу;

— розробка і запровадження регіональних 

програм інвестування. При цьому іноземні кре-

дити під державні гарантії потрібно спрямовувати 

насамперед у пріоритетні сфери на фінансування 

інвестиційних проектів, які забезпечать розвиток 

експортного потенціалу, і галузі, де терміни окуп-

ності виробничих інвестицій є порівняно малими.

Також слід вжити певних організаційних за-

ходів щодо створення єдиної цілісної системи 

державного управління інвестиційними проце-

сами, яка б залучала відповідні структури для ро-

боти з іноземними інвестиціями, механізми ре-

алізації державної політики залучення капіталу, 

координації діяльності з міжнародними органі-

заціями, проведення експертиз найважливіших 

проектів та їх конкурсний відбір. Економіко-ор-

ганізаційний блок механізму залучення інвести-

цій може функціонувати лише разом із ефектив-

ним механізмом державних гарантій і системою 

законодавчого, нормативного, інформаційного 

забезпечення іноземних інвестицій, організації 

системи страхування й перестрахування інозем-

них інвестицій, сприяння розвитку банківсько-

кредитної системи [6, c. 140].

Для створення ефективної системи залучення 

іноземних інвестицій передусім необхідно сфор-

мувати відповідну законодавчу базу. Потрібно на 

державно-правовому рівні уточнити питання про 

концесії, визначити можливості отримання при-

бутку іноземними інвесторами від розвідування, 

розробки, видобування й експлуатації природних 

ресурсів. Потребує найретельнішого обґрунту-

вання й система валютного регулювання [4, с. 97].

Варто зазначити, що було б доцільно під-

тримувати інвестиційні проекти, спрямовані на 

розвиток приватного сектору (насамперед малих 

і середніх підприємств, які повинні одержати до-

ступ до інвестиційних кредитів і страхування), 

організовувати виставки інвестиційних проектів, 

створювати контрактові біржі.

Важливим фактором підвищення інвести-

ційної активності є формування інформацій-

ної відкритості і привабливості іміджу країни. 

В Україні необхідно активізувати створення 

інформаційних мереж для інформаційної під-

тримки вітчизняного бізнесу і забезпечення його 

конкурентоспроможності. Покращити ситуацію 

системного і кваліфікованого інформування ін-

весторів може Національне рейтингове агент-

ство, яке має створити Україна. Успіх економіч-

ного зростання залежить від рівня ефективності 

інвестиційної політики, яка є невід’ємною скла-

довою економічної політики країни [5, c. 139].

У теперішній час в Україні наявні позитив-

ні зрушення і тенденції на інвестиційному ринку, 

які потрібно підтримати для закріплення стійкого 

економічного зростання. Обсяг прямих іноземних 

інвестицій в Україну за період з 2004 по 2012 роки 

поступово збільшувався. У 2007 та 2008 роках відбу-

лося значне збільшення надходжень інвестиційних 

коштів в економіку країни. Проте 2012 рік характе-

ризується зменшенням притоку прямих іноземних 

інвестицій порівняно з попередніми роками. Тому 

з метою створення додаткових дієвих стимулів для 

розширення інвестиційної діяльності, вирішення 

питань макроекономічної стабілізації, поліпшення 

інвестиційного клімату, в тому числі умов діяль-

ності іноземних інвесторів в Україні, слід забез-

печити стабілізоване управління інвестиційним 

кліматом задля економічного розвитку держави, 

розробити нові й удосконалити існуючі функції 

системи управління.

Далі слід розглянути пріоритетні галузі для 

інвестицій, які наведені у табл. 2.

Аналізуючи дані, можна зробити висновок, 

що до числа пріоритетних напрямків слід відне-

сти промисловість, операції з нерухомим майном, 

а також сучасну інфраструктуру, включаючи тран-

спорт та телекомунікації.

Отже, обсяг прямих іноземних інвестицій в 

Україну за період з 2004 по 2012 роки поступово 

збільшувався. Проте на сьогоднішній день по-

тенційні інвестори характеризуються порівняно 

низьким інтересом до України. Причиною цього є 

несприятливий інвестиційний клімат, зумовлений 

низьким рівнем привабливості умов економічної 

діяльності і високим рівнем інвестиційних ризиків.

Висновки. Досягти підвищення інвести-

ційної активності можна за умови розробки й 
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Таблиця 2

Прямі іноземні інвестиції в Україну за роками (млн. грн.)
Роки 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Усього 

інвестицій
89314 111174 148972 222679 272074 192878 189061 195681 188112

В основний 

капітал 
75714 93096 125254 188486 233081 151777 150667 160342 150765

Таблиця 3

Інвестиції за видами економічної діяльності (млн. грн.)
Галузі 2008 2009 2010 2011

Сільське господарство 16890 9382 12231 12453
Промисловість 76618 57658 58558 57486
Діяльність транспорту та зв’язку 32558 24555 29084 29639
Операції з нерухомим майном, 

оренда, інжиніринг та надання 

послуг підприємцям

48840 25678 37189 36854

Торгівля 24695 14091 11830 12439

реалізації вітчизняної стратегії залучення іно-

земного капіталу. Перш за все, для покращен-

ня інвестиційного клімату в Україні необхідно 

знайти економічний механізм, який дав би змо-

гу збалансувати норму прибутку, рівень ризи-

ку, стимули й гарантії для залучення іноземних 

інвестицій у процес приватизації та розвитку 

експортного потенціалу, забезпечив бажаний 

кінцевий результат інвестування, тобто поміт-

ний внесок у розвиток економіки, підвищення 

ефективності її функціонування, впровадження 

сучасних технологій та методів управління.

Підготовку та реалізацію заходів щодо по-

ліпшення інвестиційного клімату і залучення 

іноземних інвестицій потрібно здійснювати у 

визначеній послідовності, тобто за такими ета-

пами: дослідження інвестиційного потенціалу 

України; вибір пріоритетних галузей та техно-

логій; розробка способів залучення інвестицій; 

реалізація розробленої політики та контроль за 

її виконанням.
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ПРОБЛЕМАТИКА ПРОГНОЗУВАННЯ У СФЕРІ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ

Анотація. У статті розглянуто основні фактори, що негативно впливають на процес прогнозування у 

сфері рекреаційної діяльності, виокремлені основні напрями подолання цих явищ.

Ключові слова: рекреація, рекреалогія, рекреанти, рекреаційна діяльність, рекреаційні послуги, прогно-

зування у сфері рекреаційної діяльності, тіньова економіка.

Summary. This article reviews the main factors which affects negatively the process of forecasting in the areas of 

recreational activities. The basic directions of overcoming these phenomena are selected.

Key words: recreation, recrealogy, tourists, recreational activities, recreation services, forecasting in the field of 

recreational activities, the shadow economy.

Постановка проблеми. Рекреаційна сфера Украї-

ни є однією із найперспективніших в плані подаль-

шого розвитку. З її розвитком пов’язують великий 

потенціал, адже Україна, маючи широкі площі 

власної території, змогла поєднати в межах однієї 

країни велике різноманіття рекреаційно-туристич-

них комплексів сезонного характеру. Зважаючи на 

перспективність сфери, необхідно відмітити, що 

на сьогодні існує потреба в якісному прогнозу-

ванні результатів діяльності як галузі загалом, так 

і кожного окремого суб’єкта рекреаційних відно-

син зокрема. Тут і виникає основна проблематика, 

адже багатофакторність впливу на рекреаційну га-

лузь призводить до неспроможності якісного про-

гнозування й планування діяльності. Слід наочно 

проаналізувати основні фактори, що не дозволя-

ють об’єктивно оцінити можливості вітчизняної 

рекреаційної галузі в часовому просторі.

Аналіз останніх публікацій і досліджень. До-

слідженням процесів прогнозування розвитку ре-

креаційної галузі займалися такі вітчизняні вчені, 

як Л. О. Мармуль, О. А. Сарапіна, А. О. Мельник, 

Л. М. Черчик, І. О. Темник. Серед іноземних на-

уковців вагомий внесок в дослідження цього пи-

тання внесли К. Хендерсон та Дж. Трайб.

Мета статті — методичний аналіз проблема-

тики процесів прогнозування у сфері рекреацій-

ної діяльності відповідно до існуючих вітчизня-

них умов національної економіки.

Виклад основного матеріалу. Макроекономіч-

ні зрушення на світовому ринку послуг останніх 

років внаслідок світової фінансової кризи не мо-

гли оминути економічну систему України загалом 

та рекреаційну сферу зокрема. Так, з урахуванням 

негативних зрушень в економіці держави рекре-

аційна сфера втратила свої позиції в рамках кон-

курентоспроможності на рівні світового ринку ре-

креаційних послуг. Падіння загальних темпів ВВП 

та скорочення рівня реальних доходів громадян, 

вкупі зі стрімким зростанням інфляції, призвели 

до втрати галуззю значної кількості споживачів. Це 

у свою чергу призвело до зниження рентабельності 

послуг, що надаються підприємствами рекреацій-

ної сфери України, та падінню наявних доходів.

Розвинута матеріальна база дозволяє інду-

стріальним країнам зробити туризм масовим. А 

при проведенні цілеспрямованої політики швид-

кого розвитку міжнародного туризму можна у по-

рівняно короткі строки значно наблизитися до 

країн, для яких надходження від туристичної сфе-

ри становлять значну частину ВВП.

Україна об’єктивно має потужний туристич-

ний потенціал, який, на жаль, використовується 

не дуже ефективно. Це є визначальним питанням, 

яке має диференційовану структуру. Причини та-

кого становища полягають у складній соціально-

економічній ситуації в державі, у невідрегульо-

ваності механізмів стимулювання туристичної 

індустрії, відсутності ефективної стратегії розвит-

ку цієї галузі як на національному, так і на регіо-

нальному рівнях. Ситуація, що склалася в турис-

тичній сфері останнім часом, вимагає активного 

пошуку шляхів подолання кризових явищ та ін-

тенсифікації виробництва туристичного продукту 

із забезпеченням необхідної його якості [1].

Відкритим залишається питання моделю-

вання процесів зародження та динаміки роз-

витку нових туристично-рекреаційних систем. 

Основними завданнями є вибір оптимального 

місця для забудови, прогнозування структури 

туристичних потоків, вибір оптимальної страте-

гії функціонування, прогнозування й управління 

процесами просторового розвитку урбанізації те-

риторії. Отже, на підставі аналізу зібраної інфор-

мації можна вважати завданнями, які потребують 

вирішення шляхом розроблення й удосконалення 

інформаційних технологій для туризму, розраху-

нок атрактивності території та просторовий роз-

поділ процесів урбанізації [2].

Розвиток в’їзного та внутрішнього туризму, 

екскурсійної діяльності має тенденцію до пере-

творення на важливий чинник підвищення якості 

життя в області, створення додаткових робочих 

місць, наповнення місцевого бюджету та підви-
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щення авторитету області як на внутрішньому, так 

і на міжнародному туристичних ринках.

Ситуація, що склалася в туристичній сфері 

останнім часом, потребує пошуку засобів подо-

лання кризових явищ та пожвавлення процесів її 

розвитку. У зв’язку з цим в Україні прийнято низку 

державних рішень щодо зміцнення та розширення 

законодавчої бази з туризму. Туризм визнано од-

ним із пріоритетних напрямів національної куль-

тури й економіки. І це повністю узгоджується зі 

світовими тенденціями, які свідчать, що туристич-

на сфера буде індустрією ХХІ століття. Провідним 

засобом скоординованої реалізації цього напряму, 

без сумніву, є обґрунтування шляхів і засобів ви-

рішення проблеми, обсягів і джерел фінансування, 

строки та етапи виконання програми на інновацій-

но-логістичних засадах [3].

Зважаючи на те, що основна частина доходів 

рекреаційних установ надходила від внутрішніх 

туристів, сфера не змогла переорієнтуватися та 

мінімізувати збитки. За період з 2008 по 2010 рр. 

значна частина установ збанкрутувала чи тимча-

сово припинила свою основну діяльність.

Іншим макроекономічним фактором, що 

негативно може вплинути на рекреаційну га-

лузь, було проведення ЄВРО-2012. Незважаючи 

на шалений успіх спортивного форуму та значне 

зростання доходів від туризму та рекреації, в по-

дальшому галузь може стикнутися з проблемою 

недостатності споживачів. Так, конкретно для 

задоволення потреб мільйонів туристів була по-

будована значна кількість туристичних комплек-

сів. Тому в 2013–2014 роках країна зіткнеться з 

проблематикою перенасиченості місць для розмі-

щення туристів та рекреантів відносно загальної 

кількості туристів та рекреантів.

З цього і виникає головна проблематика у 

рекреаційній галузі — неможливість якісного 

прогнозування подальшої діяльності галузі (фор-

мування рекреаційних потоків, прогнозування 

доходної частини, формування споживчих цін-

ностей рекреантів на майбутні періоди тощо). 

Загалом можна виокремити два основних угрупу-

вання факторів впливу на проблему прогнозуван-

ня у сфері рекреаційної діяльності:

— економічні;

— соціальні.

До економічних слід віднести загальну еко-

номічну ситуацію в країні і світі, рівень реаль-

них доходів громадян, доступність послуг сфери 

рекреації, рівень інфляції, рівень конкуренції на 

ринку рекреаційних послуг, реальний рівень спо-

живчого кошику, співвідношення прожиткового 

мінімуму та середньої заробітної плати в цілому 

по країні тощо (рис. 1).

Соціальні фактори включають до свого скла-

ду такі елементи: віковий склад домогосподарств, 

загальну ситуацію у сфері охорони здоров’я та за-

Рис. 1. Складові впливу економічних елементів 

зовнішнього середовища рекреаційних комплексів 
(джерело: [4])

гальної захворюваності, види та професійне спря-

мування рекреаційних закладів, необхідність в 

оздоровленні тощо.

Розробка програми розвитку туристично-ре-

креаційної сфери транскордонного регіону надає 

необхідні орієнтири, які дозволять визначити 

домінувальні тенденції, кількісні параметри со-

ціально-економічного й екологічного розвитку, 

намітити і відкорегувати в прогнозованій динамі-

ці загальнодержавного та регіональних ринків ре-

креаційних ресурсів власні регулювальні впливи.

Регіональна програма розвитку туристично-

рекреаційної сфери транскордонного регіону — це 

документ, реалізація якого має вирішити проблеми 

функціонування рекреаційної системи, адаптації 

до нових умов економічного розвитку шляхом по-

становки низки завдань та розробки відповідних 

заходів, забезпечених ресурсами (природними, 

соціально-економічними, трудовими, фінансо-

вими) із визначенням виконавців, термінів реа-

лізації. Програма затверджується регіональними 

директивними органами, які беруть на себе функ-

цію координації під час реалізації її рішень. Це 

складний процес, мало вивчений і концептуально, 

і на процедурному рівні, тому використання про-

грамно-цільових методів планування розвитку 

туристично-рекреаційної сфери транскордонно-

го регіону вимагає формування методологічного 

забезпечення. Розробка методологічного інстру-

ментарію передбачає обґрунтування принципів, 

підходів, ознак, критеріїв, пріоритетів, функцій 

програми розвитку туристично-рекреаційної сфе-

ри транскордонного регіону [5].

Також однією із головних проблем рекреацій-

ної сфери держави є її розрізненість, відсутність 

єдиного документа, єдиної системи, в межах якої 

мала б розвиватися сфера, що призводить до не-

здорової конкуренції та надмірного зростання 

установ рекреаційної сфери.

Продовжуючи тему, слід відмітити, що знач-

ний вплив на неспроможність якісного прогнозу-
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вання діяльності установ рекреаційної сфери здій-

снює тіньова економіка. Представництво установ 

тіньового сектору сфери рекреаційних послуг сягає 

близько третини усіх підприємств, що функціону-

ють у цій галузі. Зважаючи на конкуренцію з боку 

тіньового сегменту галузі, основним установам, що 

ведуть свою діяльність в межах правового поля та 

сплачують реальні податки з доходів діяльності, 

важко конкурувати та вести рівноважну боротьбу з 

такими установами. Це ще більше знижує реальну 

можливість прогнозування подальшої діяльності 

як конкретної установи, так і галузі загалом.

Трансформаційні процеси, що відбуваються в 

економіці України, формують особливості страте-

гії розвитку міст. У цьому сенсі можливість рекре-

ації на міських територіях має особливе значення 

для відтворення продуктивних сил населення ре-

гіону. Одночасно забезпеченням умов для рекре-

ації на міській території є завданням архітектур-

ного містобудування, що у своїх діях спирається 

на специфічність рекреаційних комплексів як 

господарських утворень.

Активізація розвитку рекреаційних комплек-

сів здійснюється із позиції співдружності з при-

ватним бізнесом, з акцентом уваги на рекомен-

дації керівництв таких комплексів, бо саме вони 

є джерелом інформації щодо стану, перспектив та 

особливостей розвитку рекреаційної галузі. У со-

ціальному аспекті розвитку міста будується сис-

тема комплексного надання послуг рекреації та 

супутніх галузей обслуговування. Населення за-

безпечується установами для змістовного прове-

дення дозвілля. З економічної точки зору голов-

ним буде формування середовища для розвитку 

малого і середнього бізнесу та підприємництва в 

рамках регіону. У результаті впровадження стиму-

лювальних заходів на рівні регіону прогнозуються 

такі зміни: ріст цін на нерухомість у місцях роз-

ташування рекреаційних комплексів; ріст зайня-

тості населення регіону; розвиток сфер супутніх, 

або близьких, або обслуговувальних рекреаційні 

інтереси населення; розвиток інфраструктури ре-

гіону; притік інвестицій в регіон [6].

Вказані процеси свідчать про велику проблема-

тику прогнозування загальних результатів діяльнос-

ті підприємств рекреаційної сфери та галузі загалом.

Висновки. Зважаючи на вищенаведену пробле-

матику прогнозування у сфері рекреаційної діяльнос-

ті, слід виокремити основні напрями вдосконалення 

цього питання у короткостроковій перспективі:

— детінізація у сфері рекреаційної галузі;

— більш якісний контроль за сплатою подат-

ків установ рекреаційної сфери;

— дотримання органами місцевого самовря-

дування, органами контролю та суб’єк тами ту-

ристичних відносин діючого законодавства у сфе-

рі туризму та рекреації;

— розробка на державному рівні єдиного пла-

ну розвитку рекреаційної галузі;

— залучення іноземних споживачів на ринок 

рекреаційних послуг через зростання якості по-

слуг та прогресивну рекламу в іноземних ЗМІ та 

інше.
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ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

Анотація. Розкрито сутність впливу інвестиційно-інноваційної стратегії на розвиток економіки 

України. Визначено та проаналізовано проблеми інвестиційного та інноваційного розвитку, що вимагають 

стратегічного підходу. Запропоновано механізм формування інвестиційно-інноваційної діяльності держави.
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Summary. The essence of impact of investment and innovation strategy for the economic development of Ukraine 

is discovered. The problems of investment and innovation development are identified and analyzed. The mechanism of 

formation of investment and innovation activities of a state are proposed.

Key words: innovation, investments, strategy, innovation sector, competitiveness, innovation model, innovation 

strategy, investment strategy, strategic direction, government regulation.

Постановка проблеми. Ефективність і ди-

намізм інвестиційної та інноваційної сфер є ви-

рішальним чинником забезпечення конкурен-

тоспроможності як економічної системи, так і 

країни в цілому.

Формування основних засад інвестиційно-

інноваційного розвитку визначено одним із го-

ловних стратегічних пріоритетів економічної по-

літики України, починаючи з 1998 р. [1]. Проте, 

окрім проголошених намірів, такий пріоритет на 

практиці повинен передбачати цілеспрямовану 

державну політику, конкретизовану за напрямами 

реалізації у виді стратегії дій [2].

Виходячи з цього, існує об’єктивна необхід-

ність найбільш повної реалізації інноваційного 

потенціалу України, підвищення інвестиційно-

інноваційної активності суб’єктів господарю-

вання України, що дозволить ліквідувати кризові 

явища в економіці, сприятиме динамічному соці-

ально-економічному розвитку країни та забезпе-

ченню відчутного покращення результатів у най-

ближчій перспективі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роз-

гляду питань теорії і практики формування інно-

ваційного потенціалу національного господар-

ства присвячено наукові дослідження провідних 

вчених: О. Амоші, В. Геєця, Л. Федулової, Б. Пас-

хавера, А. Мохненка, П. Саблука, М. Маліка, 

Г. Азаренкової, В. Андрійчука, М. Огійчука, І. То-

піхи, Е. Лібанової, Н. Ботвіної.

Питання інвестиційної політики розглядають 

такі вітчизняні вчені, як В. Будкін, О. Гаврилюк, 

З. Луцишин, Г. Климко, Ю. Макогон, А. Пересада, 

Г. Харламова та інші. Проблемам активізації інвес-

тиційної стратегічної діяльності в Україні присвяче-

ні праці вчених В. Борщевського, А. Гальчинського, 

Б. Губського, А. Мокія, А. Філіпенка та інших.

Однак сучасна вітчизняна наукова думка до-

сить обмежено розглядає таку категорію, як інвес-

тиційно-інноваційна стратегія розвитку еконо-

міки України, а також підходи до її формування. 

Також досить обмежено окреслено напрями акти-

візації інвестиційно-інноваційних процесів.

Мета статті — обґрунтування засад форму-

вання та реалізації ефективної стратегії інвес-

тиційно-інноваційного розвитку країни, ви-

значення й аналіз проблем її інвестиційної та 

інноваційної діяльності.

Виклад основного матеріалу. Світовий досвід 

переконує, що країна, позбавлена доступу до ба-

зових технологій домінувального технологічного 

укладу, неминуче опиниться в економічно та по-

літично залежному становищі, яке в подальшому 

закріпиться через нееквівалентний зовнішньо-

торговельний обмін. З часом така країна має усі 

шанси надовго стати платником інтелектуальної 

ренти високорозвиненим країнам світу, які вже 

створили потужний потенціал сучасних науко-

містких виробничих та інформаційних технологій. 

Крім того, відсутність реально діючих механізмів 

управління інноваційним розвитком, як правило, 

не може перетворити науково-технологічну сферу 

в рушійну силу розвитку національної економіки 

через недостатність інвестицій, які необхідні для 

підтримки висококапіталізованого виробництва, 

та відсутність зваженої інвестиційної політики, 

спрямованої на активне стимулювання розвитку 

національного промислового виробництва, що 

призводить до ще більш негативних наслідків.

Скоротити розрив між потребами в інвести-

ціях та обмеженими можливостями накопичен-

ня для забезпечення капіталовкладень можливо 

лише шляхом розширення виробництва науко-

місткої конкурентоспроможної продукції. Саме 

тому інвестування повинно мати інноваційний 

характер, спрямований на переважне викорис-

тання ресурсозберігаючих технологій та освоєння 

виробництв сучасних технологічних укладів.

У той же час зазначимо, що реалізація інно-

ваційної політики у несприятливому інвестицій-

ному кліматі практично неможлива.
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Інвестиції та інновації сьогодні — це база для 

нарощення економічного потенціалу будь-якої 

країни і основа для формування конкурентоспро-

можності національної економіки.

Базовою умовою і водночас основною про-

блемою формування та реалізації інвестиційно-

інноваційної стратегії в сучасних умовах є інвес-

тиційний потенціал. Інвестиційний потенціал 

визначає наявність власних фінансових ресурсів, 

а також потенційну здатність до залучення ресур-

сів для здійснення інвестиційної діяльності [3].

У вітчизняній науковій літературі немає од-

нозначного бачення як сутності процесу форму-

вання інвестиційно-інноваційного потенціалу, 

так і методології його реалізації. У той же час є 

розуміння взаємозалежності між розміром інвес-

тиційно-інноваційного потенціалу та конкурен-

тоспроможністю вітчизняної промисловості. Так, 

високий потенціал є позитивною характеристи-

кою виживання підприємств у динамічних кри-

зових умовах світового ринку. За умов кризових 

трансформацій рівень та якість інвестиційно-ін-

новаційного потенціалу визначають стійкість і 

гнучкість галузей, а отже, всі зміни, що відбува-

ються у вітчизняному економічному просторі, 

вимагають ефективного розвитку всіх складових 

інноваційного потенціалу та інвестиційного за-

безпечення його реалізації в майбутньому періоді.

Рівень формування інвестиційно-інновацій-

ного потенціалу визначають в процесі аналізу на-

явних і латентних потенційних можливостей та 

ресурсного забезпечення, оцінки необхідності та 

достатності наявних ресурсів поставленим цілям 

та завданням і формування механізмів їх прак-

тичної реалізації щодо створення інтегральних 

зв’язків між структурними ланками, які відпові-

дають внутрішнім перетворенням.

Отже, формування інвестиційно-іннова-

ційного потенціалу характеризується як без-

перервний та динамічний процес, що будує 

нові комерційні можливості та організаційні 

функції стабільного розвитку й відтворення в 

майбутньому періоді відповідно до стратегіч-

них завдань.

Основними джерелами інвестування іннова-

ційної діяльності виступають:

— власні кошти підприємств (амортизаційні 

відрахування, виручка від реалізації окремих ви-

дів майна, нерозподілений прибуток та інші гро-

шові накопичення);

— кредитні ресурси (кредити банків, фінан-

совий лізинг, кошти Державного інвестиційного 

фонду та Фонду фундаментальних досліджень);

— бюджетні кошти (державного і місцевого 

рівня);

— вітчизняні та іноземні інвестиції (гранти, 

міжнародні програми, пайові внески іноземних 

інвесторів, кошти іноземних наукових фондів).

Фактичні обсяги інвестування вітчизняної 

економіки є недостатніми, а рівень впроваджен-

ня інновацій на промислових підприємствах свід-

чить про те, що освоєння в Україні технологій 

6-го і 7-го технологічних укладів залишиться про-

блемою багатьох десятиліть. Протягом тривалого 

часу в Україні закріплювалася технологічна від-

сталість національних галузей і вітчизняних ви-

робництв, і тому стратегічне завдання, яке стоїть 

перед нашою державою, — посісти гідне місце в 

міжнародному розподілі праці з виробництва про-

дукції високотехнологічних галузей [4, с. 29–31].

Аналізуючи інноваційний потенціал Украї-

ни, зазначимо, що сьогодні для переходу Украї-

ни на інноваційно-інвестиційний шлях розвитку 

є вагомі підстави. Наявний ресурсний потенціал 

(науково-дослідна база, професійні кадри, інші 

ресурси) дає підстави ефективної реалізації інно-

ваційних розробок в Україні. До того ж, в Україні 

наявний адміністративний ресурс для забезпе-

чення підтримки і просування інновацій; існує 

інтерес національного капіталу до самореалізації 

в Україні, зокрема, в регіонах, який за належної 

державної інвестиційно-інноваційної політики 

міг би спрямовуватися у інновації.

Але існують проблеми, що доводять необ-

хідність розроблення інвестиційно-інноваційної 

стратегії розвитку економіки України. За двад-

цять років незалежності України у рамках реалі-

зації попередніх програм і стратегій були закла-

дені основи діючої національної інноваційної 

системи, розпочато дії щодо розвитку сектору 

досліджень і розробок, формування інноваційної 

інфраструктури, модернізації економіки на осно-

ві технологічних інновацій.

Статистичний аналіз показав, що в Україні 

процес науково-технологічного та інвестиційно-

інноваційного розвитку в кризових 2008–2009 рр. 

загалом мав (як у більшості країн світу) задовіль-

ні результати. У кінцевому підсумку обвалів, як 

по фінансовій системі, так і в реальному секторі 

економіки, не відбулося. Зокрема, обсяг викона-

них наукових та науково-технічних робіт (у фак-

тичних цінах) мав постійну задовільну тенденцію 

до зростання (не винятком були і 2008–2009 рр.), 

хоча їхня питома вага у ВВП протягом останніх 

років залишається майже стабільною. Результати 

оцінки особливостей науково-технологічного та 

інвестиційно-інноваційного процесу в кризовий 

період дозволили підтвердити загальновизнане: 

науково-технологічний прогрес не закінчується, а 

лише відкриває нові перспективи. Україна й цьо-

го разу встояла завдяки своєму науково-техноло-

гічному потенціалу, який, незважаючи на штучні 

перепони і державні прорахунки, має природну 

властивість відтворюватися.

Порівняльний аналіз рейтингів Індексу гло-

бальної конкурентоспроможності за факторами 
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інноваційності дозволив зробити узагальнений 

висновок щодо руху України на шляху зростан-

ня конкурентоспроможності: зазначений про-

цес у динаміці непостійний, відбувається на фоні 

складного за поведінкою бізнес-середовища, че-

рез відсутність дієвої та послідовної державної 

політики наявний науково-технологічний та ін-

новаційний потенціал не реалізується як рушій-

ний фактор, що позначається на низькому рівні 

економічного розвитку країни (рис. 1).

Україна перебуває між Сирією (144) та Гамбією 

(146). Особливістю нового рейтингу стало вклю-

чення в розрахунки ще одного показника — об-

сягу реформ, здійснених за останні п’ять років. 

Лідерами за цим показником виявилися Китай та 

Індія, а також низка африканських країн.

Неінноваційний характер держави насампе-

ред виражається в недостатньому обсязі фінан-

сування наукової й інноваційної сфери (асигну-

вання на науку з коштів державного бюджету в 

2010 р. становили 0,34 % ВВП). До того ж біль-

шість підприємств постійно перебувають у стані 

необхідності жорсткої оптимізації витрат, і тому 

передусім заощаджують на розвитку, відкладаючи 

на невизначене майбутнє інноваційні проекти, 

видатки на НДДКР і технологічну модернізацію.

В умовах обмеженості внутрішніх ресурсів 

(особливо фінансових) вирішення проблеми до-

статнього фінансування наукової та інновацій-

ної сфер діяльності, яке в Україні в розрахунку 

на душу населення у 5–8 разів менше, ніж у бага-

тьох країнах світу, вимагає пошуку перспективних 

джерел фінансування науково-технологічної сфе-

ри і створення інновацій та їхнього ефективного 

використання у виробництві [6].

Для підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки, подальшого її розвит-

ку в глобальному середовищі не як сировинного 

експортера, а як виробника високотехнологічної 

та наукомісткої продукції, забезпечення гідного 

статусу України в світовому економічному про-

сторі слід сформувати дієву систему держав-

ного управління потужним потенціалом. Для 

ефективного використання науково-технічного 

потенціалу України необхідна стратегічно ви-

важена інвестиційно-інноваційна політика, яка 

відповідала б вимогам сьогодення.

Інвестиційні та інноваційні процеси слід 

розглядати не окремо, а у комплексі, який скла-

дається з двох взаємопов’язаних та взаємовпли-

ваючих блоків: інвестиційного та інноваційного, 

об’єднаних єдиною системою принципів, мето-

дів, критеріїв прийняття управлінських рішень та 

механізмів реалізації (рис. 2).

У наведеній схемі держава є учасником двох 

паралельних процесів, вона інвестує кошти, ма-

ючи за мету отримання прибутку для наповнення 

бюджету та вирішення проблем соціально-еконо-

мічного характеру. У той же час держава створює 

умови для залучення приватних інвестиційних 

потоків, сприяє спрямуванню інвестицій у прі-

оритетні галузі економіки. Відповідно, напрями 

участі держави в інвестиційному процесі мають 

виглядати таким чином (рис. 3).

В інвестиційно-інноваційній політиці держа-

ва має спиратися (використовувати) інструменти 

стратегічного менеджменту, які можна розглядати 

як набір взаємопов’язаних компонентів, таких як 

Рис. 1. Динаміка зміни складових групи субіндексів 

«інновації» та «конкурентоспроможність бізнесу» 

для України (джерело: The Global Competitiveness 

Report за відповідні роки)

Сприйнятливість українського бізнесу до інно-

вацій технологічного характеру залишається низь-

кою. Так, у 2010 р. розробку й впровадження техно-

логічних інновацій реалізовували 4,9 % від загальної 

кількості підприємств вітчизняної промисловості, 

що суттєво нижче значень, характерних для Німеч-

чини (69,7 %), Ірландії (56,7 %), Бельгії (59,6 %), 

Естонії (55,1 %), Чехії (36,6 %). Мала частка підпри-

ємств, які інвестують у придбання нових технологій 

(1,8 %). Наприклад, у Росії — 7,8 %.

Отже, домінування найменш передових ти-

пів інноваційної поведінки (запозичення готових 

технологій і т. ін.) характеризує українську інно-

ваційну систему як орієнтовану на імітаційний 

характер, а не на створення радикальних ново-

введень і нових технологій. Україна демонструє 

мінімальну серед країн ОЕСР частку передових 

інноваторів — таких серед українських іннова-

ційно-активних підприємств налічується лише 

12 % порівняно з 35 % у Японії та Німеччині, 41–

43 % — у Бельгії, Франції, Австрії, 51–55 % — у 

Данії та Фінляндії. Діюче державне регулювання 

підприємницької діяльності в цілому й іннова-

ційній діяльності зокрема характеризується не-

гативним ставленням до бізнесу, особливо малого 

та середнього. Це видно з різних рейтингів інвес-

тиційного клімату, комфортності ведення бізнесу, 

«висоти» адміністративних бар’єрів (інтегральний 

рейтинг Doing Business (Ведення бізнесу)). На-

приклад, висока позиція в індексі легкості веден-

ня бізнесу означає, що регуляторний клімат сприяє 

веденню бізнесу. Так, в останньому рейтингу [5] 
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— створення системи надання державних га-

рантій;

— створення рівних умов функціонування 

для усіх учасників інвестиційно-інноваційних 

процесів;

— стимулювання використання амортизацій-

них коштів на інвестиційні цілі;

— удосконалення банківської, страхової, 

фондової системи;

— виокремлення напрямів пріоритетного роз-

витку для кожного регіону та впровадження там ін-

дивідуальної інвестиційно-інноваційної політики;

— зменшення податкового навантаження у 

пріоритетних галузях та напрямках розвитку;

— створення пільгового режиму функціону-

вання у визначених галузях, секторах;

— заохочення спільного фінансування мо-

дернізаційних, ресурсозберігаючих тощо проектів 

вітчизняними та іноземними інвесторами, спря-

мованих на залучення управлінських та організа-

ційних інновацій, розвиток сучасних виробництв;

— удосконалення міжнародного трансферту 

технологій;

— впровадження нововведень на вітчизняні 

підприємства;

4) очікувані результати:

— сприятливе середовище спрямування ін-

вестицій в інновації;

— зростання обсягів надходжень до держав-

ного та місцевих бюджетів;

— формування економічної стійкості та без-

пеки господарських структур і держави в цілому.

Основними засадами ефективної реалізації 

зазначеної інвестиційно-інноваційної стратегії, 

на нашу думку, є такі:

1. Формування інвестиційного блоку страте-

гії повинно здійснюватися з урахуванням страте-

гічного завдання переходу економіки країни на 

інноваційний шлях розвитку, який передбачає, 

що цикл відтворення кожної одиниці капітальних 

вкладень має бути носієм нововведень, поліпшу-

вати технології виробництва з метою збільшення 

їх економічної та соціальної результативності.

2. Об’єктами управлінського впливу при реалі-

зації вимог інноваційного типу відтворення повин-

ні стати інвестиційні програми різного масштабу.

3. Відбір інвестиційних проектів щодо їх 

включення до інвестиційної програми повинен 

здійснюватися з позиції їхньої відповідності рів-

ню і результативним можливостям перспектив-

них науково-технологічних інновацій.

4. Слід офіційно визнати інноваційність як 

вимогу до інвестиційних пріоритетів господар-

ських систем.

5. Застосування додаткових адміністративно-

правових стимулів і механізмів повинні здійсню-

ватися для фінансової та організаційної підтрим-

ки науково-технічної діяльності.

Рис. 2. Стратегія інвестиційно-інноваційного 

розвитку (джерело: [7])

Рис. 3. Участь держави в інвестиційному процесі 

(джерело: [8])

мета, аналіз обмежень, інструментарій досягнення 

цілей, що обумовить одержання очікуваних ре-

зультатів від інвестиційно-інноваційної діяльності.

Отже, інвестиційно-інноваційна стратегія 

розвитку повинна спиратися на:

1) цілі: активізація інвестиційно-інновацій-

них процесів  подолання диспропорцій у ре-

гіональному розвитку  досягнення сталого 

зростання економіки України;

2) обмеження:

— матеріально-ресурсні;

— інвестиційні;

— науково-технічні;

3) інструментарій досягнення цілей:

— законодавче забезпечення інвестиційно-

інноваційних процесів;
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Отже, під інвестиційно-інноваційною стра-

тегію слід розуміти довгострокову та розраховану 

на перспективу програму з розробки та впрова-

дження інновацій (інноваційних переваг), які в 

результаті будь-яких інвестиційних процесів да-

дуть позитивні економічні, соціальні, екологічні 

тощо результати/ефекти.

Висновки. Таким чином, на нашу думку, ін-

вестиційні та інноваційні процеси потрібно роз-

глядати як особливі взаємопов’язані етапи роз-

витку однієї системи. Виходячи з цього, в рамках 

формування та реалізація спільної інвестиційно-

інноваційної стратегії, з одного боку, здійсню-

ються фундаментальні і прикладні дослідження, 

розробляються нові технології, працює система 

акумулювання і пошуку інноваційних ідей, а з ін-

шого — відбувається пошук капіталу, відбір інвес-

тиційних проектів, запровадження їх у виробни-

цтво. Сукупність змін, які з’являться у результаті 

реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії, 

сприятимуть забезпеченню розвитку соціально-

економічної системи України, створять основу, 

яка здатна забезпечити конкурентоспроможність 

вітчизняної економіки в сучасних умовах розвит-

ку глобальної економіки.
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Анотація. У статті розглянуті поняття економічного розвитку підприємства, планування еконо-

мічного розвитку, типів економічного розвитку. Здійснена аналітична оцінка типу розвитку окремих під-

приємств молочної промисловості. Доопрацьована методика визначення типу економічного розвитку під-

приємства. Визначені вимоги, які необхідно ставити до підприємства для досягнення ним оптимального 

рівня та якості розвитку.

Ключові слова: економічний розвиток, підприємство, тип розвитку, промисловість, виробництво.

Summary. This article deals with the concept of economic development enterprise, economic development 

planning, types of economic development. Analytical assessment of the type of individual dairy industry. Revised 

method of determining the type of economic development. The requirements that must be put to the company in order 

to achieve his optimal level and quality of development.

Key words: economic development, enterprise, type of development, industry, manufacturing.

Постановка проблеми. Трансформація виробни-

чої сфери і молочної індустрії зокрема, яка відбулася 

без достатньо розроблених наукових основ розвит-

ку підприємств як основних елементів економіки 

країни, привела виробництво України до кризового 

стану, який має свої специфічні риси, зокрема, спад 

обсягів виробництва, значне подорожчання про-

дукції та низька її якість, незадовільне економічне 

та фінансове становище більшості підприємств. Су-

часний етап розвитку економіки України потребує 

вдосконалення відповідної теоретичної основи роз-

витку, на якій можна було б сформувати ефективну 

практику економічних реформ.

Слід зазначити вагомий внесок у вирішення 

окремих аспектів цієї проблеми таких вітчизняних 

та іноземних науковців, як С. І. Ожегов, М. Д. Аіс-

това, Л. А. Базилевич, Б. Л. Кучин, І. Пригожин, 

Ю. А. Путянин, І. Б. Новик, Р. Аккофф, В. А. Заб-

родський, І. О. Богатирьов, А. Л. Гапоненко, 

Н. В. Афанасьєв, В. Д. Рогожин, С. Г. Черемісіна, 

Е. А. Смірнов, Г. Тейл та ін. Проте, віддаючи належ-

не науковій та практичній значущості праць назва-

них авторів, необхідно підкреслити, що певне коло 

завдань концептуального, методологічного та мето-

дичного характеру потребує подальшого розвитку.

Постановка завдання. Завданням роботи є ви-

значення сутності категорій «економічний роз-

виток підприємства» та «методи планування еко-

номічного розвитку», аналітична оцінка типу та 

якості економічного розвитку на прикладі деяких 

підприємств молочної промисловості України.

Виклад основного матеріалу. У найзагальні-

шому виді розвиток визначається як необоротна, 

спрямована, якісна, закономірна зміна об’єктів 

будь-якої природи, матеріальних та ідеальних [6, 

с. 561]. Розвиток не є тотожним рухові (як зміні 

взагалі чи будь-якій зміні у просторі і часі).

Відомий учений в галузях дослідження опе-

рацій і теорій систем Рассел Лінкольном Аккофф 

трактує «розвиток» не як умову або стан, зумов-

лений рівнем наявності ресурсів, а як процес, в 

якому збільшуються можливості і бажання ви-

робничо-економічної системи задовольняти свої 

бажання і бажання інших систем та індивідів, 

пов’язаних з нею. Процес розвитку розглядається 

як висхідний, оскільки припускає приріст можли-

востей виробничо-економічної системи [1].

Економічний розвиток підприємства як 

самостійна категорія характеризується такими 

ознаками:

— процесність;

— динамічність;

— цілеспрямованість;

— досягнення корисного ефекту;

— якісні і кількісні зміни структури функціо-

нування;

— адаптивність (координованість з розви-

тком зовнішнього середовища);

— вплив чинників зовнішнього і внутрішньо-

го середовища [2].

На нашу думку, економічний розвиток під-

приємства є необоротною, скоординованою, за-

кономірною зміною усіх сфер його господарської 

діяльності. Тільки одночасна присутність усіх трьох 

вказаних властивостей виокремлює процеси еко-

номічного розвитку серед інших змін. У результаті 

розвитку підприємства виникає його новий якісний 

стан складу і структури (тобто виникнення, транс-

формація або зникнення його елементів та зв’язків).

Під стратегічним плануванням економічного 

розвитку розуміють оптимальний розподіл ресур-

сів для досягнення поставленої мети, діяльність 

(сукупність процесів), пов’язану із постановкою 

завдань, а також діями у майбутньому.
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Причини зростання ролі стратегічного пла-

нування в сучасному економічному процесі мож-

на сформулювати в такий спосіб:

— концентрація капіталу;

— процеси диверсифікації;

— інтернаціоналізація капіталу;

— розвиток науково-технічного прогресу;

— переорієнтація підприємств із виробниц-

тва на збут, орієнтація на споживача;

— розвиток акціонерної форми власності;

— вихід на міжнародний ринок;

— необхідність перерозподілу ресурсів тощо 

[4, c. 12–13].

У теперішній час, за оцінками фахівців, на-

раховується більше 150 різних методів плануван-

ня, але на практиці як основні використовуються 

близько 20. Під методами планування розуміється 

сукупність прийомів і способів мислення, що до-

зволяють на основі ретроспективних даних, екзо-

генних (зовнішніх) та ендогенних (внутрішніх) 

зв’язків об’єкта планування, а також їх змін ви-

вести судження визначеної вірогідності відносно 

майбутнього його розвитку.

На нашу думку, усю сукупність класифікацій-

них ознак методів планування варто доповнити 

класифікацією методів залежно від організації 

процесу планування. Тут можна виокремити ре-

гламентні та розпорядчі методи.

Регламентні методи планування — це такі, за 

яких має місце формування структури та ієрархії 

управління плануванням, делегування повнова-

жень і відповідальності певним категоріям пра-

цівників менеджменту підприємства, визначення 

орієнтирів діяльності підлеглих, надання методи-

ко-інструктивної та іншої допомоги виконавцям.

Розпорядчі методи планування, на відміну від 

регламентних, охоплюють поточну (оперативну) 

роботу і базуються, як правило, на наказах керів-

ників підприємств. Вони передбачають визначен-

ня конкретних завдань для виконавців, розподіл 

цих завдань між ними, контроль виконання, про-

ведення нарад з питань поточної діяльності еко-

номічних структур.

Визначення типу економічного розвитку під-

приємства — складна і багатогранна проблема, 

що потребує нових рішень і викликає дискусії та 

розбіжності в її трактуванні. Оцінка типу еконо-

мічного розвитку має особливо велике значен-

ня у зв’язку з формуванням систем управління 

об’єктами, що функціонують у нових умовах.

На нашу думку, досить універсальним підходом 

до визначення типу економічного розвитку підпри-

ємства можна вважати методику, що запропонована 

Р. М. Пєтуховим [3, c. 31–34]. Варто погодитися з 

його твердженням, що позитивної оцінки заслуго-

вують ті галузі, ті підприємства, які зуміли домог-

тися найбільш високих темпів зростання випуску 

продукції разом із високою якістю цього зростання. 

Під якісним ростом слід розуміти зростання, що до-

сягається шляхом інтенсифікації виробництва.

Інтенсифікація — це процес, особливий спосіб 

розвитку, що спирається на НТП, метою і результа-

том якого є підвищення економічної ефективності 

виробництва і збільшення на цій основі випуску 

продукції. На противагу цьому екстенсивний спо-

сіб розвитку виробництва передбачає збільшення 

випуску продукції без підвищення ступеня віддачі 

застосовуваних у виробництві трудових і матері-

альних ресурсів (тобто без підвищення рівня ефек-

тивності), а за рахунок їх абсолютного збільшення. 

Окремо розглядають ще один тип розвитку — де-

тенсивний, за якого відбувається погіршення тех-

нічного та технологічного рівнів виробництва і 

підприємство поступово деградує.

У якості базових критеріїв аналізу та оцінки 

ефективності організаційно-економічного роз-

витку підприємств використовуються такі ін-

декси: виробництва (І
ВП/РП

) — розраховується як 

співвідношення рівня виробництва (реалізації) 

продукції у звітному періоді до його базової ве-

личини; сукупних витрат на виробництво і реа-

лізацію продукції (І
В
) — розраховується аналогіч-

но попередньому показнику; рівня економічної 

ефективності (І
КЕ

) — визначається на основі спів-

ставлення досягнутих результатів і витрат на їх до-

сягнення, а також співвідношенням (І
КЕ

/І
В
).

На основі визначених критеріїв Р. М. Пєту-

хов виокремлює основні типи економічного роз-

витку (табл. 1).

Наведена методика передбачає обчислення 4 

аналітичних індикаторів, за кожним з яких мож-

на зробити окремий висновок, проте в сукупності 

ці показники дозволяють розробити ефектив-

ні заходи щодо підвищення ефективності роз-

витку підприємств молочної промисловості. На 

нашу думку, було б доречним спростити методику 

Р. М. Пєтухова, прибравши з моделі d-коефіцієнт, 

оскільки його використання є недостатньо об-

ґрунтованим, оскільки не несе в собі реальних 

економічних процесів, що буде висвітлено далі.

Перейдемо до практичного аналіз типу еко-

номічного розвитку. Для цього скористаємося 

статистичними даними окремих підприємств мо-

лочної галузі, а саме: ПАТ «Яготинський маслоза-

вод» та ПАТ «ЖЛК-Україна».

Першим індексом, який необхідно розра-

хувати для дослідження розвитку підприємств 

молочної промисловості, є індекс виробництва 

молочної продукції. Але, беручи до уваги, що у 

ринковій економіці більш доречним є викорис-

тання не обсягу виробленої, а обсягу реалізованої 

продукції, пропонуємо розрахувати індекс реалі-

зованої продукції (табл. 2).

На ПАТ «Яготинський маслозавод» спосте-

рігається стрибкоподібне збільшення реалізації 

продукції у 2010 році порівняно з 2009 і збере-
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Таблиця 1

Можливі моделі розвитку підприємств

Варіант 

розвитку

Значення економічних критеріїв
Тип розвиткуІ

ВП/РП І
В

І
КЕ

1 2 3 4 5 6

1 І
ВП/РП

 > 1 І
В
 < 1 І

КЕ
 > 1 > 1 Інтенсивний, найбільш прогресивний розвиток

2 І
ВП/РП

 > 1 І
В
 = 1 І

КЕ
 > 1 > 1 Інтенсивний (прогресивний) розвиток

3 І
ВП/РП

 > 1 І
В
 > 1 І

КЕ
 > 1 > 1 Переважно інтенсивний прогресивний розвиток

4 І
ВП/РП

 > 1 І
В
 > 1 І

КЕ
 > 1 < 1 Переважно екстенсивний малопрогресивний розвиток

5 І
ВП/РП

 > 1 І
В
 > 1 І

КЕ
 < 1 < 1 Екстенсивний регресивний розвиток

6 І
ВП/РП

 > 1 І
В
 > 1 І

КЕ
 = 1 < 1 Екстенсивний стабільний (регресивний) розвиток

7 І
ВП/РП

 < 1 І
В
 < 1 І

КЕ
 < 1 < 1 Детенсивний розвиток

Джерело: [3].

Таблиця 2

Індекси реалізації готової продукції окремими підприємствами молочної промисловості у 2009–2011 роках

Назва підприємства
Доход (виручка) від реалізації, тис. грн. Індекси виручки від реалізації

2009 р. 2010 р. 2011 р. 2010/2009 2011/2010 2011/2009

ПАТ «Яготинський маслозавод» 331202 608713 638865 1,838 1,050 1,929

ПАТ «ЖЛК-Україна» 59528 80995 97775 1,361 1,207 1,643

Джерело: розраховано автором.

ження позитивної динаміки у наступному 2011 р. 

Це в першу чергу пов’язане із технічною модер-

нізацією заводу, а саме: за досліджуваний період 

відбулося введення в експлуатацію нового цеху з 

виробництва кисломолочного сиру, нове облад-

нання якого дозволило збільшити виробництво 

цього виду продукції на 8 тонн щоденно.

Стабільне збільшення обсягів випуску про-

дукції на ПАТ «ЖЛК-Україна» з 59528 тис. грн. у 

2009 році до 80995 тис. грн. у 2010 році і до 97775 

тис. грн. у 2011 році також пояснюється низкою 

заходів щодо технічної модернізації заводу, а 

саме: на ділянці приймання молока змонтовані 

електронні ваги продуктивністю 25 тон молока 

за годину, що забезпечують швидкість і точність 

обліку; в апаратному відділенні додатково вста-

новлено чотири cтанки для сквашування кисло-

молочних продуктів та ін.

Варто виокремити основні шляхи збільшен-

ня обсягів реалізації продукції, які можна згрупу-

вати таким чином [5]:

1) управління ціною продажу. Крім традицій-

но застосовуваного методу — зростання відпускної 

ціни, компанії часто використовують інший під-

хід. Наприклад, тимчасове зниження ціни з метою 

зміцнення позицій у новому сегменті ринку;

2) збільшення обсягів реалізації можна також 

здійснити через управління мережею збуту, через 

яку продукція доходить до кінцевого покупця;

3) управління товарною пропозицією найчас-

тіше призводить до збільшення реалізації компанії 

за рахунок зростання кількості продаваних товарів;

4) управління просуванням в компанії, по 

суті, зводиться до використання методів марке-

тингу на підприємстві;

5) неабиякий вплив на реалізацію продук-

ції має правильна політика держави (наприклад, 

пільгове кредитування), за якої господарство мо-

же прогнозувати вартісний об’єм виробництва 

продукції, а також ціну реалізації цієї продукції.

Наступним етапом реалізації індексного аналі-

зу оцінки ефективності розвитку молочних підпри-

ємств є розрахунок індексів зміни витрат (табл. 3).

Аналізуючи дані табл. 3, можна відзначити по-

ступове збільшення витрат на виробництво дослі-

джуваними підприємствами. Вирішення питання 

мінімізації витрат на виробництво є одним із клю-

чових на виробничих підприємствах. Шляхи зни-

ження витрат виробництва наведені складанням 

плану заходів, які спрямовані на управління ви-

тратами. До нього увійдуть такі пункти: необхідно 

аналізувати можливості передання на аутсорсинг 

різних дорогих процесів, потрібно оптимізувати 

технологічні процеси, важливо скорочувати витра-

ти на оплату праці, необхідно також зменшувати 

витрати на побутові витрати, важливо знижувати 

витрати на рекламу, потрібна вертикальна і гори-

зонтальна інтеграція. Перша припускає тісну ро-

боту з різними постачальниками тільки ключових 

найменувань матеріалів і сировини. Друга ж інте-

грація передбачає пошук можливостей для здій-

снення закупівель разом з іншим покупцем.

Для об’єктивної оцінки якості розвитку під-

приємства Р. М. Пєтухов пропонує порівнювати 

зміну витрат зі змінами обсягів виробництва і реа-

лізації продукції, що дозволить оцінити ефектив-

ність виробництва в кожному році досліджувано-

го періоду (табл. 4).

Показник економічної ефективності ви-

робництва — це показник успішності вироб-
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Таблиця 3

Індекс витрат на виробництво і реалізацію продукції окремими підприємствами молочної промисловості 
у 2009–2011 роках

Назва підприємства

Витрати на виробництво 

і реалізацію продукції, тис. грн.

Індекси витрат на виробництво 

і реалізацію продукції

2009 р. 2010 р. 2011 р. 2010/2009 2011/2010 2011/2009

ПАТ «Яготинський маслозавод» 228572 422263 460081 1,847 1,090 2,013

ПАТ «ЖЛК-Україна» 40093 52962 67082 1,321 1,267 1,673

Джерело: розраховано автором.

Таблиця 4

Індекси ефективності окремих підприємств молочної промисловості за 2009–2011 роки

Назва підприємства
Коефіцієнт ефективності Індекси ефективності

2009 р. 2010 р. 2011 р. 2010/2009 2011/2010 2011/2009

ПАТ «Яготинський маслозавод» 1,449 1,442 1,389 0,995 0,963 0,958

ПАТ «ЖЛК-Україна» 1,485 1,529 1,458 1,030 0,953 0,982

Джерело: розраховано автором.

ничо-господарської діяльності підприємства, 

його колективу працівників. Розраховані нами 

показники у 2010 та 2011 роках значно переви-

щили аналогічні показники 2009 та 2010 років 

на усіх підприємствах. Зміна цього показника в 

той чи інший бік повинна відображати резуль-

тативність зусиль трудового колективу, спрямо-

ваних на ріст випуску продукції та економічних 

витрат. Економічного і матеріального стимулю-

вання заслуговують ті зусилля трудового колек-

тиву, які приводять до реального росту ефектив-

ності виробництва.

Заключним етапом визначення типу еконо-

мічного розвитку підприємства згідно із дослі-

джуваною методикою є групування індексів від-

повідно до встановлених критеріїв (див. табл. 1). 

Висновок щодо типу економічного розвитку на-

ведений у табл. 5.

Таблиця 5

Оцінка ефективності розвитку окремих підприємств молочної промисловості за 2009–2011 роки

Назва підприємства Значення оціночних індексів Тип розвитку

ПАТ «Яготинський маслозавод» 

2010/2009

І
РП

І
В

І
КЕ

Екстенсивний регресивний
1,838 1,847 0,995

2011/2010

І
РП

І
В

І
КЕ

Екстенсивний регресивний
1,050 1,090 0,963

2011/2009

І
РП

І
В

І
КЕ

Екстенсивний регресивний
1,929 2,013 0,958

ПАТ «ЖЛК-Україна»

2010/2009

І
РП

І
В

І
КЕ

Переважно інтенсивний, прогресивний
1,361 1,321 1,030

2011/2010

І
РП

І
В

І
КЕ

Екстенсивний регресивний
1,207 1,267 0,953

2011/2009

І
РП

І
В

І
КЕ

Екстенсивний регресивний
1,643 1,673 0,982

Джерело: розраховано автором.

Висновки з проведеного дослідження. Аналітич-

на оцінка типу економічного розвитку, запропоно-

вана Р. М. Пєтуховим, дозволяє нам говорити про 

переважно екстенсивний тип розвитку досліджува-

них підприємств. Це вказує на збільшення обсягів 

виробництва внаслідок кількісного, а не якісного 

приросту факторів виробництва, насамперед зрос-

тання трудових ресурсів за незмінного якісного 

рівня технічної основи виробництва та інших фак-

торів. Це, на нашу думку, є хоча і позитивним яви-
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щем, проте не найбільш оптимальним у сере до вищі 

обмежених трудових та матеріальних ресурсів. Для 

посилення конкурентних позицій необхідна лікві-

дація (продаж) слабких господарських підрозділів, 

концентрація уваги на зниженні рівня затрат і під-

вищення конкурентоспроможності продукції.
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УДК 331.2 Л. І. Міхов

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ

Анотація. Удосконалення системи стимулювання праці робітників у напрямку її більш тісного зв’язку з 

кінцевими результатами діяльності підприємства — важливий захід, який забезпечує ефективне функціо-

нування економіки країни.

Ключові слова: стимулювання праці, премія, форми та системи оплати праці, матеріальні та моральні 

стимули, тариф, коефіцієнт трудової участі, коефіцієнт трудового внеску.

Summary. Perfection of the stimulation system of workers in the direction of a closer relationship with the end 

results of the company is an important measure that provides efficient functioning of the economy.

Key words: incentives, bonus,systems and forms of wages, material and moral incentives, tariff, labor force par-

ticipation rate, the rate of labor input.

Постановка проблеми. Дослідження розвит-

ку систем стимулювання праці свідчить про те, 

що значний час в економічній літературі Радян-

ського Союзу панувала думка про необхідність 

розвитку організації оплати праці в напрямі об-

меження рівня і фонду зарабітної плати та нор-

мування його стру  ктури. За час переходу україн-

ської економіки на ринкові умови виробництва 

та пов’язаних з цим змінами форм власності на 

засоби виробництва, виникненням корпоратив-

них форм управління підприємствами пройшли 

також помітні зміни форм і методів оплати праці. 

Відбулося також проникнення в українську еко-

номіку зарубіжного досвіду з оплати праці. Таки 

об’єктивні зміни підштовхували нашу економічну 

науку і практику до розвитку методів оплати праці 

в напрямі її корпоратизації, приведення її у відпо-

відність до колективних потреб та інтересів пра-

цівників, зміни тарифних форм визначення зара-

бітної плати на безтарифні, контрактні та пайові.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роз-

виток нових форм і методів стимулювання успіш-

ності праці підтримують у своїх працях такі 

українські і російські вчені, як А. М. Колот [1], 

О. Л. Єськов [2], Р. Л. Яковлев [3], В. М. Ковальов 

[4]. Але результати досліджень цих та інших вче-

них не розкривають повністю проблему стимулю-

вання праці, бо життя, до того ж, висуває нові за-

вдання і методи іх вирішення, виявляє нові моделі 

оплати праці, нові форми прояву матеріальної і 

моральної зацікавленості персоналу в результатах 

своєї праці. Зокрема, дослідники цієї теми свід-

чать про переливання трудових ресурсів з вироб-

ничої сфери у позавиробничу, зміну виконавчого 

характеру праці на творчій, інтелектуально-ін-

формаційний. Саме практика свідчить, що під час 

розвитку інформаційних технологій відбувають-

ся постійні зміни у формах і методах управління 

персоналом в поєднанні з методами економічно-

го стимулювання праці, особливо в машинобудів-
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ній галузі, де потреба в сучасних методах матері-

ального заохочення найбільш злободенна. Саме 

машинобудівна галузь як найбільш трудомістка 

і матеріаломістка потребує застосування систем, 

що стимулюють не тільки кількісні, а перш за все 

якісні показники виробництва, підвищення про-

фесійної майстерності працівників. Зазначені пи-

тання набувають тим більшої актуальності і зна-

чущості, що організація заробітної плати в Україні 

має значні недоліки, про які проф. І. П. Булеєв за-

значив у своїй монографії, що вона «... не виконує 

ні стимулювальної, ні відтворювальної функції в 

нашому суспільстві» [5, с. 93].

Виникає також необхідність розвивати ідею 

структуризації заробітної плати за її видами, зо-

крема, визначальним напрямом стає зменшення 

її елементів і підвищення їх економічного зна-

чення як стимулювального початку підвищення 

зацікавленості працівників у корпоративних ре-

зультатах діяльності.

Метою статті є аналіз дії системи стимулю-

вання праці робітників та накреслення шляхів 

щодо її удосконалення.

Виклад основного матеріалу. Ознайомлення 

з останніми публикаціями стосовно організації 

оплати праці свідчить про те, що фахівці основ-

ну увагу звертають як на вдосконалення системи 

виплат основної заробітної плати, яка повинна 

забезпечувати відтворювальний її рівень, так і 

допоміжної зарплати, яка передбачає стимули 

до підвищення якості праці та її продуктивнос-

ті. Тобто потрібне таке налаштування заробітної 

плати, за яким буде підвищуватися соціальна 

задоволеність працею і результатами її оплати. 

При цьому, зокрема, можливе використання ме-

тодологічного підходу, запропонованого проф. 

В. М. Ковальовим зі співавторами [6]. У цій роботі 

автори передбачають таки етапи:

1. Науково обґрунтовується мінімальна основ-

на (тарифна) заробітна плата, яка відповідає її від-

творювальному рівню, еквівалентному вартості 

некваліфікованої робочої сили її розряду для ро-

бітників при виконанні норм праці на 100 %.

2. Як додаткова заробітна плата впроваджу-

ється система заохочувальних виплат за успіш-

ність праці, що ґрунтується на доплатах, встанов-

лених згідно з галузевими тарифними угодами. 

До цих доплат і надбавок можуть бути віднесені: 

доплати за професійну майстерність, досвід, стаж 

роботи, конкурентоспроможність праці; інтен-

сивність праці, що перевищує рівень, регламен-

тований нормою і стимулює зростання продук-

тивності праці, обсягу продукції, заощадження 

робочого часу у робітників багатоверстатників, 

сумісників професій, бригадирів, робітників від-

рядників, які перевиконують норми праці; ком-

пенсації за відхилення від нормальних умов праці 

для робітників у гарячих цехах, на ділянках важкої 

праці, в несприятливих санітарно-гігієнічних та 

екологічних умовах і робітників у нічних змінах.

3. Надтарифна частина, яка встановлюється 

на виробничому регіональному рівні (премії, разо-

ві заохочення, що стимулюють працівників до про-

дуктивності праці, покращення якості робіт). До 

такого виду заохочувальних виплат і категорій пра-

цівників, на нашу думку, слід було б прирівняти і 

працівників, які проводять еколого-економічну ді-

яльність на підприємствах машинобудівної галузі.

4. Відокремлено проводяться заохочувальні 

виплати за участь у капіталі (дивіденди за ак-

ціями фірми, бонуси), що стимулюють зростан-

ня власного капіталу, зміцнення фінансових по-

зицій підприємства.

У найбільш узагальненому виді основні напря-

ми розвитку системи оплати праці у світовій прак-

тиці розкриті О. Л. Мазіним [7]. Зокрема, автором 

розглянуто 3 форми заробітної плати: відрядна, 

погодинна і безтарифна. У кожній із них автор роз-

глядає позитивні і негативні боки. А саме: відрядна 

оплата найбільш стимулює продуктивність праці, 

але призводить до травматизму і погіршення якос-

ті робіт; погодинна — не стимулює продуктивність 

праці та не призводить до травматизму. З метою за-

побігання зазначених недоліків на підприємствах 

вдаються до застосування комбінованих форм, 

згідно з якими встановлюють твердий тариф за 

відроблений час на відтворювальному рівні. До-

датково формується змінна частина заробітку, що 

стимулює зростання виробітку продукції.

У цьому випадку межею відтворювального 

рівня заробітку стали 100 % виконання норми 

праці або тарифний заробіток. Остання частина 

стає стимулювальною.

Автор також, за досвідом зарубіжних фірм, 

розподіляє матеріальні винагороди на три складо-

ві частини:

— базова винагорода (поточна зарплата і різні 

допомоги);

— змінні винагороди (грошові премії, диві-

денди);

— відстрочені винагороди (компенсації, дота-

ції на медичне обслуговування пенсіонерів тощо).

Далі автор доходить висновку, що основни-

ми напрямами розвитку методів оплати праці 

стають такі:

1) зміна структури заробітної плати, за якою 

знижується частина основної заробітної плати та 

зростає частка змінної, стимулювальної частини, 

яка коливається на рівні 10–50 % від річної заро-

бітної плати;

2) посилена дифференціація заробітної плати 

залежно від рівня кваліфікації працівника. Зокре-

ма, у США за такою ознакою різниця в заробітках 

складає до 100 %. У Західній Європі цей розрив 

менший, але збільшуються ставки за освоєння су-

міжних професій, опанування новими спеціаль-
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ностями. В Японії стимулюється переважно стаж 

роботи;

3) розвиток групових систем стимулювання 

праці за пайовим принципом розподілу заохочу-

вальних фондів між членами бригади за змішаною 

системою зарабітної плати і поділом її на постійну 

(окладно-відтворювальну) і змінну — стимулюваль-

ну (преміювання та бонуси виплат із прибутку).

Метод оцінки коефіцієнта трудового внеску 

(КТВ) до описаної системи розрахунків заробітку 

запропонував Д. Бабаєв [8]. Метод містить такий 

показник, як присвоєння балів:

— за змістовність праці (330 балів), з них: 

знання — 165 балів, уміння — 85 балів, складність 

праці — 80 балів;

— за відповідальність праці (330 балів), з них: 

самостійність у прийнятті рішень — 165 балів, сту-

пінь впливу на результати діяльності — 165 балів;

— за напруженість праці (170 балів), з них: фі-

зичні зусилля — 38 балів, розумові зусилля — 76 

балів, гігіенічні умови праці — 56 балів;

— за трудову (управлінську) активність (170 

балів), з них: комунікабельність — 85 балів, тру-

дова активність 85 балів.

У межах кожного показника визначаються 

критерії з відповідним присвоєнням балів.

Розглядаючи наведений досвід стимулювання 

праці з робіт О. Л. Мазіна і Б. Д. Бабаєва, слід за-

уважити, що як основний критерій оцінки частки 

внеску працівника в трудові здобутки колективу 

підприємства прийнятий коефіцієнт трудового 

внеску. У деяких інших авторів — це коефіцієнт 

трудової участі (КТУ). Але методика визначення 

чинників за балами, пропонована Б. Д. Бабаєвим, 

значно ускладнена, малозрозуміла для більшості 

працівників, має невисоку точність визначення 

рівня трудової участі окремих працівників у сукуп-

ній праці, тому мало прийнятна для практичного 

застосування на підприємствах.

Подальше ознайомлення з досвідом розвитку 

мотиваційних систем і результатами теоретичних 

досліджень дає змогу винаходу розробки механіз-

му матеріального стимулювання еколого-еконо-

мічної діяльності працівників машинобудівних 

підприємств у поєднанні зі стимулюванням ін-

ших видів діяльності.

Стосовно безтарифних форм оплати праці 

свої пропозиції розкрив проф. Й. М. Петрович, 

згідно з якими частку працівника в загальному 

фонді оплати праці пропонується визначати за-

лежно від його кваліфікації,фактично вироблено-

го часу і коефіцієнту трудової участі за балами [9].

Та цілком слушно, на думку А. М. Колота 

[10], таку систему слід визнати не як безтариф-

ну, а як систему пайового розподілу фонду за-

робітної плати між учасниками виробництва, бо 

ФОП формується, виходячи із тарифних ставок 

і посадових окладів;

4) до напрямів розвитку методів стимулюван-

ня праці персоналу може також бути віднесено 

зростання разових виплат за раціоналізацію і ви-

нахідництво, які, за свідченням О. Л. Мазіна [11], 

у США досягають 25 % від економічного ефекту в 

результаті винахідництва, у Німеччині — 15–20 %;

5) при визначенні напрямів удосконалення 

систем стимулювання важливими є методи заохо-

чення працівників до підвищення якості викону-

ваних робіт, бо старіння знань через швидкий роз-

виток науково-технічного прогресу призводить до 

розвитку внутріфірмового навчання та зростання 

витрат на професійний зріст найманих робітни-

ків, про що свідчать В. С. Васильченко, А. М. Гри-

ненко, О. А. Грішнова та Л. П. Керб [12].

На визначення напрямів розвитку безтариф-

них форм оплати праці значно вплинули праці 

українського ученого проф. А. М. Колота [13]. 

За його поглядами, впровадження безтарифних 

систем оплати праці означає відмову від твердих 

стабільних тарифних ставок робітникам і посадо-

вих окладів службовцям. На його думку, така сис-

тема вперше була застосована на Вешкінському 

комбінаті торговельного устаткування (Росія) і на 

МНТК «Мікрохірургія ока» (м. Москва).

Суттєвим для безтарифних систем стало за-

провадження шкали співвідношень в оплаті праці 

різної складності. Наприклад, на МНТК «Мікро-

хірургія ока» така шкала містить 6 рівнів. На Веш-

кінському комбінаті — 10 рівнів, які диференці-

юють рівень оплати відповідно кваліфікаційним 

балам і коефіцієнтам.

Відповідно до цієї шкали на підприємстві 

застосовується пайовий спосіб розподілу фонду 

оплати праці між персоналом пропорційно вста-

новленим балам та відпрацьованого часу кож-

ним працівником.

Розроблені також допоміжні умови, які усу-

вають зрівнялівку в оплаті праці персоналу з різ-

ною успішністю праці відповідно таких критеріїв: 

кваліфікація, якість праці, трудова дисципліна, 

умови праці, рівень виконання завдань.

На думку Л. М. Колота, ця пайова система най-

більш придатна для машинобудівних підприємств із 

предметно замкнутими цехами, дільницями.

Для впровадження рекомендована система 

розрахунку індивідуального заробітку, яка форму-

ється з: нарахованого колективу сумарного місяч-

ного фонду заробітної плати за виконане завдан-

ня; індивідуального коефіцієнта робітника, який 

визначає перевищення його заробітної плати над 

мінімальним рівнем; коефіцієнта, який виражає 

відхилення фактичного відпрацьованого фонду 

робочого часу кожним працівником від планово-

го; коефіцієнта, що визначає особистий трудовий 

вклад працівника в кінцевий результат колективу.

Для визначення індивідуального коефіцієнта 

працівника, який враховує особисту продуктивність 
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праці, рівень трудової дисципліни, ініціативність 

працівника, освоєння суміжних професій, проф. 

А. М. Колот пропонує залежно від посади застосо-

вувати кваліфікаційні бали (коефіцієнти).

З огляду такого досвіду стимулювання праці 

на російських підприємствах і пропозицій проф. 

А. М. Колота в цілому система визначається но-

визною і спрямована на розвиток пайових мето-

дів визначення рівня оплати залежно від трудових 

успіхів працівників і може бути використана як 

напрям удосконалення мотиваційного механізму 

стимулювання праці.

Також слід зауважити, що в подальшому і ця 

система потребує удосконалення, бо побудована 

на експертній оцінці, яка порівняно з аналогічни-

ми методами кількісної оцінки не відрізняється 

точністю і зіставністю результатів.

Важливим напрямом розвитку методів сти-

мулювання праці є поєднання методів матеріаль-

ного і морального заохочення персоналу. Зокре-

ма, з відомих способів морального заохочення до 

певної діяльності є такі: висвітлення результатів 

конкретного працівника на дошці пошани, при-

своєння почесного звання, грамоти від керів-

ництва підприємства, публічне визнання заслуг, 

безкоштовна професіональна освіта, кадрове 

просування по службі, кар’єрне зростання, по-

дяка перед колективом, заохочувальні поїздки, 

нагороди, подарунки тощо.

Особливо слід звернути увагу на такий вид від-

значення заслуг працівника, як коштовні подарунки, 

які можуть проводитися за рахунок коштів із фонду 

матеріального заохочення за еколого-економічну 

діяльність для передовиків виробництва, які безпо-

середньо не причетні до робіт з екологічної безпеки. 

Цей захід можна буде вважати як підвищення інте-

ресу всього колективу працівників корпоративного 

підприємства до екологічної діяльності.

Таким чином, запропонована схема класи-

фікації елементів заохочення персоналу до праці 

може розглядатися як структурований напрям, в 

рамках якого може відбуватися удосконалення 

механізму стимулювання праці і, зокрема, еко-

лого-економічної діяльності працівників кор-

поративних машинобудівних підприємств. Її 

застосування буде створювати передумови до ра-

ціоналізації структури фондів оплати праці шля-

хом скорочення структурних елементів оплати 

праці і підвищення їх ефективності та стимулю-

вального значення.

Як було визначено, важливим у побудові ме-

ханізму економічного стимулювання працівників 

корпоративних підприємств є не лише забезпе-

чення їх матеріальних інтересів за рахунок заохо-

чувальних виплат, а і значною мірою забезпечен-

ня ефективності таких виплат для роботодавців.

Форми і системи зарабітної плати встанов-

люють зв’язок між розміром заробітку, кількістю, 

якістю праці й обумовлюють визначений порядок 

її нарахування залежно від організаційних умов 

виробництва і результатів праці. На більшості ма-

шинобудівних підприємств існують дві основні 

форми оплати праці: погодинна і відрядна.

Погодинною називається така форма оплати 

праці, за якої заробітна плата працівникам нара-

ховується за встановленою тарифною ставкою або 

окладом за фактично відпрацьований на вироб-

ництві час. Виходячи з механізму оплати, погодин-

на форма стимулює перш за все підвищення квалі-

фікації працівників і зміцнення дисциплини праці. 

Вона звичайно застосовується в таких випадках:

— якщо працівник не може безпосередньо 

впливати на збільшення випуску продукції, яке 

визначається перш за все продуктивністю маши-

ни, апарату або агрегату;

— якщо відсутні кількісні показники оцінки 

виробленої продукції, які вживаються для вста-

новлення відрядної розцінки;

— якщо відсутні умови правильного вживан-

ня норм праці.

Застосування погодинної форми оплати 

праці найбільш доцільно в таких умовах:

— на ділянках, робочих місцях, де забезпе-

чення високої якості продукції є головним показ-

ником роботи;

— при виконанні робіт з обслуговування 

устаткування;

— на роботах, де облік і нормування праці 

вимагають великих витрат та економічно недо-

цільні, а також де праця працівника не піддається 

точному нормуванню;

— на роботах, де можливо формально про-

нормувати і врахувати їх результати, але виробле-

на продукція при виконанні цих робіт не є основ-

ним показником.

Для погодинної форми оплати праці для ма-

шинобудівних підприємств характерні дві основ-

ні системи заробітної плати: проста погодинна і 

погодинно-преміальна.

При відрядній формі оплати праці заробіт-

на плата працівникам нараховується за наперед 

встановленими розцінками за кожну одиницю 

виконаної роботи або виготовленої продукції.

Відрядна форма оплати праці стимулює перш 

за все поліпшення загальних, кількісних показни-

ків роботи. Тому вона застосовується на ділянках 

виробництва з переважно ручною працею. Саме 

в цих умовах можна врахувати кількість та якість 

виробленої продукції, забезпечити збільшення 

обсягу виробництва й обґрунтованість встанов-

люваних норм праці.

Відрядну форму заробітної плати найбільш 

доцільно застосовувати у таких випадках:

— за наявності кількісних показників роботи, 

які безпосередньо залежать від конкретного пра-

цівника або його бригади;
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— за необхідності на даній ділянці стимулюва-

ти працівників до подальшого збільшення вироб-

ництва продукції або обсягів виконуваних робіт;

— за можливості точного обліку обсягів і 

кількості виконуваних робіт;

— із застосуванням технічно обґрунтованих 

норм праці.

При використанні відрядної форми опла-

ти праці зберігається небезпека зниження якості 

продукції, що випускається, порушення режимів 

технологічних процесів, погіршення обслугову-

вання устаткування та його передчасного виходу 

з ладу, порушення вимог техніки безпеки, пере-

витрати матеріальних ресурсів.

У ряді промислово розвинених країн Заходу 

профспілкові організації негативно відносяться 

до відрядної форми оплати праці, оскільки, з їх-

ньої точки зору, вона встановлює залежність заро-

бітку працівника від його індивідуальних здібнос-

тей і носить погодинний характер.

Відрядна форма оплати праці розподіляється 

на системи за способами:

— визначення відрядної розцінки (прямі, 

непрямі, прогрессивні, акордні, відрядні);

— розрахунків з працівниками (індивідуальні 

або колективні);

— матеріального заохочення (з преміальними 

виплатами або без них).

Ці способи можуть використовуватися одно-

часно.

Найбільш важливе місце в стимулюванні ро-

бітників займає система преміювання.

Найбільш поширеними показниками і умо-

вами преміювання працівників на вітчизняних 

підприємствах є:

— виконання і перевиконання виробничих 

завдань з випуску продукції і підвищення продук-

тивності праці;

— робота за технічно обґрунтованими норма-

ми виробництва;

— зниження трудомісткості виготовленої 

продукції;

— зниження браку;

— здача продукції з першого пред’явления.

Таким чином, доцільно доповнювати основ-

ний зарабіток працівника, розрахований за по-

часово-преміальною системою, кількісними 

показниками, а розрахований за відрядно-пре-

міальною системою — якісними показниками 

преміювання. Як показує досвід, преміювання 

доцільно здійснювати за двома-трьома одно-

часно вживаними показниками та умовами пре-

міювання.

При непрямо-відрядній системі заробітної 

плати, перш за все, для оплати праці допоміж-

них робітників, безпосередньо зайнятих обслу-

говуванням основних працівників, визначаються 

непрямо-відрядні розцінки, які розраховуються, 

виходячи з тарифної ставки допоміжного праців-

ника та норми вироблення основного працівни-

ка, які обслуговуються допоміжним працівником.

При відрядно-прогресивній системі виготов-

лена продукція в межах встановленої норми опла-

чується за звичайними розцінками, а понад цю 

норму — за підвищеними.

Акордна система зарабітної плати передбачає 

встановлення певного обсягу робіт і загального 

розміру фонду заробітної плати за цей обсяг ро-

біт. Гроші, передбачені на оплату праці, виплачу-

ються після завершення всього комплексу робіт 

незалежно від термінів виконання. Така система 

заробітної плати стимулює перш за все виконання 

всього комплексу робіт з меншою кількістю пра-

цівників і в більш короткі терміни.

Але наведена теоретична характеристика 

форм та систем оплати праці сама по собі не дає 

конкретного уявлення щодо можливості побудо-

ви ефективної системи оплати праці працівників, 

зайнятих, наприклад, еколого-економічною ді-

яльністю (ЕЕД). Для вибору форми оплати пра-

ці й обґрунтування її ефективності слід вивчити 

специфіку організації ЕЕД в умовах конкретного 

машинобудівного підприємства.

Висновки. Звісно, удосконалення оплати 

праці — важлива міра, що обумовлює успішне 

функціонування виробництва в умовах ринкових 

відносин. Його мета — сформувати систему ма-

теріального стимулювання працівників стосовно 

до умов, що змінюються. У зв’язку з переходом 

до ринкової економіки корпоративним машино-

будівним підприємствам вже не встановлюються 

вищими органами управління фонди заробітної 

плати, нормативи утворення фонду заробітної 

плати і фонду матеріального заохочення. Форми, 

системи і розміри оплати праці, премії, винаго-

роди, надбавки власники підприємства або його 

керівники встановлюють самостійно. При цьому 

вони можуть використовувати державні тарифні 

ставки й оклади як орієнтири для диференціації 

оплати праці залежно від професії, кваліфікації 

працівників та умов виконуваних робіт. Тарифна 

ставка вже не є чинником, що регламентує розмір 

заробітної плати, а перетворюється в соціально 

гарантований її мінімум.
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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. Розглянуто особливості формування фінансового результату від основної діяльності маши-

нобудівних підприємств, специфіку традиційної та нетрадиційної методик факторного аналізу. Обґрунто-

вано переваги застосування нетрадиційної методики факторного аналізу, сформульовані рекомендації.

Ключові слова: фінансовий результат, традиційна методика факторного аналізу, нетрадиційна мето-

дика факторного аналізу, умовно-змінні витрати, умовно-постійні витрати.

Summary. Peculiarities of formation of financial results from operations engineering enterprises; specific 

traditional and alternative methods of factor analysis. The advantages of the use of alternative methods of factor 

analysis, formulated recommendations.

Key words: financial performance, the traditional method of factor analysis, alternative methods of factor analy-

sis, semi-variable costs, semi-fixed costs.

Постановка проблеми. В умовах ринкової еко-

номіки зростає значення забезпечення прибутко-

вості діяльності підприємств, підвищення резуль-

тативності. Прибуток характеризує ефективність 

діяльності підприємств, є кінцевим позитивним 

результатом господарської діяльності, джерелом 

формування державного бюджету, основою для 

прийняття економічно обґрунтованих управлін-

ських рішень. На підприємствах приріст при-

бутку досягається не лише завдяки збільшенню 

трудового внеску колективу підприємства, а й за 

рахунок багатьох інших факторів. Основною ме-

тою аналізу фінансових результатів підприємства 

є визначення резервів підвищення прибутковості 

та економічної ефективності фінансово-госпо-

дарської діяльності підприємства.

Саме тому ефективне управління прибутком 

машинобудівних підприємств, прийняття вива-

жених управлінських рішень на основі здійсне-

них наукових досліджень повинне здійснюва-

тись з урахуванням факторів, що впливають на 

цей процес.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роз-

робці методики аналізу фінансових результатів 

присвячено багато праць як вітчизняних, так і 

зарубіжних дослідників: М. І. Горбатюк, Н. І. Гав-

ловської, О. І. Гончар, В. М. Івахненко, В. О. Мец, 

О. Я. Базілінської, О. Г. Білої, О. О. Орло-

ва, Є. Г. Рясних, Є. В. Мниха, Г. В. Савицької, 

Н. А. Хрущ та ін. Але варто зауважити, що в існу-

ючих літературних джерелах розглянуто методику 

аналізу фінансових результатів діяльності підпри-

ємства взагалі, без урахування особливостей ді-

яльності машинобудівних підприємств.

Тому, враховуючи зазначене, метою нашого 
дослідження є розкриття і порівняння методик 

факторного аналізу зміни результативного показ-

ника — прибутку від основного виду діяльності 

машинобудівних підприємств.

Предметом дослідження є методики (тра-

диційна, нетрадиційна) факторного аналізу, що 

впливають на зміну прибутку.

Виклад основного матеріалу. Прибуток — най-

більш проста і водночас одна із найскладніших 

категорій, якими оперує ринкова економіка. При-

буток є стрижнем і головною рушійною силою роз-

витку економіки, основним мотивом діяльності 

підприємств і підприємців в сучасних умовах гос-

подарювання. Це і визначає його первинну суть. У 

той же час складність цієї економічної категорії ви-

значається низкою сутнісних граней, які він відо-

бражає, та великою кількістю важливих функцій, 

які він виконує. Відомо, що зміст, форма, загальні 

вимоги до розкриття статей і формування фінан-

сових результатів діяльності підприємств визна-

чається П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» 

і відображаються у фінансовій звітності під тією 

ж назвою. Згідно із П(С)БО 3 виокремлюють такі 

види прибутку (збитку): валовий прибуток (зби-

ток), прибуток (збиток) від операційної діяльнос-

ті, прибуток (збиток) від звичайної діяльності до 

оподаткування, прибуток від звичайної діяльності, 

чистий прибуток (збиток) [1].

Однак ці види прибутку не можуть відобрази-

ти фінансовий результат від реалізації продукції, 

адже суму прибутку (збитку) логічним буде зобра-

зити як різницю між валовим прибутком та сумою 

адміністративних витрат і витрат на збут.

На зміну обсягу прибутку від реалізації про-

дукції можуть впливати такі фактори: фізичний об-

сяг доходу від реалізації продукції, рівень прибутку 

від реалізації продукції, рівень валового прибутку, 

рівень та сума адміністративних витрат, рівень та 

сума витрат на збут. Тому з метою підрахунку резер-

вів зростання суми прибутку необхідно визначити 

вплив зазначених факторів на цей показник [2; 3; 4].

Для визначення впливу зазначених факторів 

можна використати традиційну методику, за якою 

аналіз прибутку від реалізації продукції розрахо-

вуватиметься на основі формули:
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де ПРП — прибуток від реалізації продукції;

ДРП — доход від реалізації продукції;

Р
ВП

 — рівень валового прибутку;

Р
АВ

 — рівень адміністративних витрат;

Р
ЗВ

 — рівень витрат на збут [5, c. 180–181; 6, 

c. 273–274].

Дані для формування прибутку від реалізації 

продукції на прикладі підприємства ВАТ «Темп» 

(Хмельницька обл.) наведені в табл. 1.

Традиційна методика розрахунку впливу фак-

торів на зміну прибутку від реалізації продукції:

1. Вплив зміни фізичного обсягу доходу від 

реалізації продукції:
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де РПП
Р  — рівень прибутку від реалізації продукції.

Результати розрахунків наведено в табл. 2.

2. Вплив зміни рівня валового прибутку:
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3. Вплив зміни рівня адміністративних витрат:
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4. Вплив зміни рівня витрат на збут:
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Сукупність впливу факторів на зміну при-

бутку із застосуванням традиційної методики 

становитиме 1840,0 тис. грн. Сума прибутку ВАТ 

«Темп» у 2011 році могла бути значно більшою, 

якби не негативний вплив зміни рівня валового 

прибутку та вплив зміни рівня витрат на збут. За 

рахунок зменшення рівня валового прибутку у 

2011 році сума прибутку ВАТ «Темп» зменшилась 

на 2947,9 тис. грн., за рахунок впливу зміни рівня 

витрат на збут прибуток зменшився на 29,6 тис. 

грн. Однак зменшення прибутку могло бути 

більш суттєвим, якби не позитивний вплив зміни 

рівня адміністративних витрат та вплив фізичного 

обсягу доходу, а саме: за рахунок того, що дохід від 

реалізації продукції ВАТ «Темп» у 2011 році збіль-

шився на 4711 тис. грн. порівняно з попереднім 

роком і становив 38490 тис. грн., прибуток підпри-

ємства збільшився на 835,4 тис. грн. Однак ця ме-

тодика розрахунку впливу факторів має низку не-

доліків, оскільки вона не враховує взаємозв’язок 

залежності витрат від обсягу доходів від реалізації 

продукції. Тому при розрахунку впливу факторів 

на прибуток зміни рівнів адмі ністративних витрат 

і витрат на збут не враховується їх залежність від 

зміни обсягу доходу від реалізації продукції. Ще 

одним недоліком слід вважати те, що вплив змі-
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Таблиця 1

Фінансовий результат від реалізації продукції ВАТ «Темп» 

Показник 2010 рік 2011 рік
Абсолютне 

відхилення (+, -)
1 2 3 4

Доход від реалізації продукції, тис. грн. 33779 38490 4711
Валовий прибуток, тис. грн. 11350 9985 -1365
Рівень валового прибутку, % до доходу від реалізації продукції 33,601 25,942 -7,659
Адміністративні витрати, тис. грн. 4620 4962 342
Рівень адміністративних витрат, % до доходу від реалізації продукції 13,677 12,892 -0,785
Витрати на збут, тис. грн. 740 873 133
Рівень витрат на збут, % до доходу від реалізації продукції 2,191 2,268 0,077
У тому числі:

Умовно-змінні витрати на збут:

— сума, тис. грн.

— рівень, % до доходу від реалізації продукції

Умовно-постійні витрати на збут, тис. грн.

500

1,480

240

560

1,455

313

60

-0,025

73
Прибуток від реалізації продукції, тис. грн. 5990 4150 -1840
Рівень прибутку від реалізації продукції, % до доходу від реалізації 

продукції
17,733 10,782 -0,6951

Таблиця 2

Вплив факторів на розмір прибутку від реалізації з використанням традиційної та нетрадиційної методик

Фактори Традиційна методика Нетрадиційна методика
1 2 3

Вплив зміни фізичного обсягу доходу від реалізації (тис. грн.) 835,4 1513,2

Вплив зміни рівня валового прибутку (тис. грн.) -2947,9 -2947,9
Вплив зміни рівня адміністративних витрат (тис. грн.) 302,1 -342,0
Вплив зміни рівня витрат на збут (тис. грн.):

вплив зміни рівня умовно-змінних витрат на збут (тис. грн.);

вплив зміни суми умовно-постійних витрат на збут (тис. грн.)

-29,6

—

— 

—

9,6

-73,0
Сукупність впливу факторів (тис. грн.) 1840,0 1840,0

ни обсягу доходу від реалізації продукції обрахо-

вується безпосередньо на прибуток від реалізації 

продукції. На нашу думку, доцільніше спершу 

розрахувати вплив зміни доходу від реалізації 

продукції на показники, оскільки обсяг доходу від 

реалізації продукції впливає на всі елементи, що 

формують прибуток від реалізації продукції.

Об’єктивно оцінити фінансовий результат від 

основної діяльності дозволяє нетрадиційна мето-

дика факторного аналізу, в якій враховано недо-

ліки традиційної [7].

Нетрадиційна методика розрахунку впливу 

факторів на зміну прибутку від реалізації продукції:

1. Вплив зміни доходу від реалізації продукції 

на показники, що формують прибуток:

— вплив на суму валового прибутку:
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— вплив на суму витрат на збут:
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де ЗМЗВ
Р  — рівень умовно-змінних витрат на збут.

Вплив зміни фізичного обсягу доходу від реа-

лізації продукції:
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2. Вплив зміни рівня валового прибутку:
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3. Вплив зміни суми адміністративних витрат:
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4. Вплив зміни рівня умовно-змінних витрат 

на збут:
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5. Вплив зміни суми умовно-постійних ви-

трат на збут:

ПОСТ

РП ПОСТ ПОСТ ПОСТ

ЗВ
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1 0
( )      , (12)

де 
ПОСТЗВ  — зміна суми умовно-постійних ви-

трат на збут;
ПОСТЗВ  — сума умовно-постійних витрат на 

збут.

Згідно з нетрадиційною методикою сукупність 

впливу факторів на прибуток становитиме 1840,0 

тис. грн. До цього результату призвів негативний 

вплив зміни рівня валового прибутку (-2947,9 тис. 

грн.), вплив зміни рівня адміністративних витрат 

(-342,0 тис. грн.) та вплив зміни суми умовно-по-

стійних витрат на збут (-73,0 тис. грн.). Однак сума 

зменшення прибутку могла бути значно більшою, 

якби не позитивний вплив на прибуток доходу від 

реалізації продукції, а саме: за рахунок того, що до-
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ход від реалізації продукції ВАТ «Темп» у 2011 році 

порівняно з 2010 роком збільшився на 4711 тис. грн. 

і склав 38490 тис. грн., сума прибутку збільшилася 

на 1513,2 тис. грн. Результати обрахунку свідчать 

про те, що вплив на зміну прибутку від реалізації 

продукції рівня валового прибутку не залежить від 

методики, однак при застосуванні традиційної ме-

тодики показник впливу обсягу доходу від реалізації 

продукції занижений і приблизно вдвічі менший, 

ніж при застосуванні нетрадиційної.

Висновки. Вагомими перевагами від засто-

сування нетрадиційної методики над традицій-

ною є:

1) можливість розрахунку впливу зміни до-

ходу від реалізації продукції на усі показники, що 

формують прибуток від реалізації продукції;

2) урахування залежності витрат від зміни об-

сягу доходу від реалізації продукції;

3) можливість більш точно визначити вплив 

зміни рівнів витрат, завдячуючи розподілу на 

умовно-змінні та умовно-постійно.

Література

1. Положення (Стандарт) бухгалтерського 

обліку — 3 «Звіт про фінансові результати», затвер-

джений Наказом Міністерства фінансів України 

№ 87 від 31 березня 1999 р. // Збірник системати-

зованого законодавства. — 2001. — С. 21–26.

2. Бабин І. М. Методичні аспекти обліку 

платних послуг / І. М. Бабин // Вісник Львівської 

комерційної академії. Серія економічна. Ви-

пуск 17. — Львів : Львівська комерційна академія, 

2005 — С. 358–364.

3. Боднарюк І. Л. Вплив зміни рівня витрат 

та інших факторів на величину операційного 

прибутку / І. Л. Боднарюк // Вісник Львівської 

комерційної академії. Серія економічна. Ви-

пуск 22. — Львів : Львівська комерційна академія, 

2006 — С. 404–409.

4. Гринів Б. В. Аналіз витрат обігу та 

шляхи його вдосконалення / Б. В. Гринів // 

Вісник Львівської комерційної академії. Серія 

економічна. Випуск 16. — Львів : Львівська 

комерційна академія, 2004 — С. 175–180.

5. Економічний аналіз : навч. посібник / 

М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбатюк 

та ін. ; [за ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чума-

ченка]. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К. : КНЕУ, 

2003. — 556 с.

6. Савицька Г. В. Економічний аналіз 

діяльності підприємств : навч. посіб. / Г. В. Са-

вицька. — 2-ге вид., випр. і доп. — К. : Знання, 

2005. — 662 с.

7. Цукатова О. В. Особливості аналізу 

фінансових результатів підприємств торгівлі / 

О. В. Цукатова, О. О. Горошанська, Н. Б. Каще-

на // Вісник Львівської комерційної академії. 

Серія економічна. Випуск 16. — Львів : Львівська 

комерційна академія, 2004 — С. 453–457.



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 2 (22) 2013

98

Постановка проблеми. Проблема конкуренто-

спроможності є однією з найважливіших проблем 

у сучасних умовах розвитку ринкової економіки, 

яка характеризується поглибленням інтеграцій-

них процесів, лібералізацією умов торгівлі продук-

цією, значною конкуренцією як на внутрішньому, 

так і на зовнішньому ринках, підвищеною увагою 

до якості продукції. Актуальність проблеми забез-

печення конкурентоспроможності підприємств 

зростає в результаті інтеграції України в міжна-

родні організації і подальшого розвитку ринкової 

економіки. В умовах націленості України на інте-

грацію в світову економічну систему альтернативи 

підвищенню конкурентоспроможності вітчизня-

них підприємств не існує. Рішення цієї проблеми 

є можливим не тільки на підставі світового досві-

ду, але і з усвідомленням українськими підприєм-

ствами менеджменту та маркетингу як філософій 

бізнесу. Усе вищесказане визначає необхідність 

дослідження процесу управління конкурентоспро-

можністю суб’єктів господарювання, методів його 

аналізу, формування і розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У су-

часній світовій літературі теоретичні проблеми 

конкуренції і конкурентоспроможності досліджу-

ються досить широко, проте автори ще не при-

йшли до єдиної думки щодо визначення конку-

рентоспроможності.

Визначення цього поняття розкривається 

в працях зарубіжних дослідників: Ж. Ламбена, 

М. Портера, Ф. Котлера, Р. Фатхудінова та ін-

ших. Різні аспекти забезпечення конкуренто-

спроможності об’єктів є предметом дослідження 

вітчизняних авторів, таких як В. Д. Базилевич, 

Я. Б. Базилюк, Я. А. Жаліло, З. С. Варналій, 

В. М. Геєць, Б. Є. Кваснюк, С. К. Реверчук, 

А. І. Кредісов, А. С. Філіпенко, А. В. Шегда та 

інших. У їх працях розглядається питання діяль-

ності підприємства в умовах конкуренції, оцінки 

і підвищення конкурентоспроможності підпри-

ємства та його продукції, класифікації чинників 

конкурентоспроможності національної економі-

ки, підприємств і продукції.

Серед основних дослідників питання «управ-

ління конкурентоспроможністю підприємства» 

слід відмітити досягнення М. М. Галелюка, 

Н. П. Тарнавської, О. Є. Кузьміна, Л. В. Балаба-

нової, Г. С. Бондаренко, Р. Є. Мансурова.

Необхідно відзначити, що в літературі виділя-

ються лише окремі аспекти проблеми управління 

конкурентоспроможністю підприємства, тобто 

відсутній комплексний підхід, який би ґрунтував-

ся на визначенні і систематизації ієрархії чинни-

ків конкурентоспроможності.

Мета статті — узагальнення понять та сис-

тематизація підходів до управління конкурен-

тоспроможністю підприємства, розвиток його 

теоретико-методологічних основ, дослідження 

управління конкурентоспроможністю підприєм-

ства як системи.

Виклад основного матеріалу. Важливою умовою 

розвитку будь-якого підприємства є швидке реагу-

вання на зміни зовнішнього середовища, оскільки 

основою сучасного ринкового успіху підприємства 

є конкурентна раціональність, тобто уміння дума-

ти і діяти швидше, влучніше та етичніше. Управ-

ління розвитком підприємств — це цілеспрямова-

ний вплив керуючої системи на керовану з метою 

забезпечення процесу переходу від поточного ста-

ну підприємства до кращого (досконалішого) від-

повідно до поставлених цілей. Іншими словами, 

управління розвитком підприємств має на меті пе-

реміщення системи з одного стану в інший із нови-

ми якісними і кількісними характеристиками кон-

курентоспроможності, досягнення яких залежить 

від факторів виробництва [1, с. 100–109].
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Конкурентоспроможність являє собою склад-

ну комплексну концепцію, яка аналізувалася 

багатьма дослідниками на основі різноманітних 

підходів. Конкурентоспроможність можна роз-

глядати з точки зору продуктивності. Наприклад, 

М. Портер визначав конкурентоспроможність на 

рівні організації як зростання її продуктивності, 

яке виявляється у зниженні витрат або диферен-

ціації продуктів, що дозволяє встановлювати пре-

міальні ціни на товари підприємства [2].

Інші автори, такі як К. Ку, Д. Шендел, Д. Мак 

Кі, С. Дуглас, Д. Рее, концентрували свою увагу 

на взаємозв’язку конкурентоспроможності з ре-

зультатами діяльності окремих одиниць бізнесу 

[3, с. 102–124; 4, с. 437–463]. Наприклад, Б. Скотт 

визначав конкурентоспроможність як засіб під-

вищення доходів організації, принаймні, так 

швидко, як конкуренти, і забезпечення необхід-

ного рівня інвестицій для підтримки цієї тенден-

ції у майбутньому [5, с. 15].

Р. Пейс та Е. Стефан запропонували більш 

комплексне визначення. На їх думку, конкурен-

тоспроможність являє собою здатність організації 

в обраній сфері бізнесу забезпечувати захист своїх 

інвестицій, отримувати прибуток від інвестицій 

та забезпечувати робочі місця в майбутньому [6, 

с. 55–59].

Більш детальний аналіз наявних визначень 

поняття «управління конкурентоспроможністю 

підприємства» дозволив визначити, що цей про-

цес являє собою підфункцію менеджменту, яка 

має цілеспрямовану дію на поточний і майбут-

ній рівень конкурентоспроможності порівняно 

з підприємствами, що випускають аналогічну 

продукцію (табл. 1).

У результаті аналізу існуючих підходів до 

управління конкурентоспроможністю підприєм-

ства зроблені такі узагальнення:

— конкурентоспроможність є необхідною 

умовою досягнення достатньої прибутковості під-

приємства в майбутньому;

— довгострокова конкурентоспроможність 

виробника може бути досягнута шляхом ціле-

спрямованого забезпечення підвищення його 

конкурентоспроможності з використанням сис-

теми ефективного використання конкурентного 

потенціалу;

— підвищення рівня конкурентоспромож-

ності є складовою загального управління;

— система підвищення конкурентоспромож-

ності повинна бути відділена від зовнішнього се-

редовища та водночас враховувати його дестабілі-

зувальний вплив;

— система підвищення конкурентоспромож-

ності повинна включати підсистеми: керуючу (для 

управління системою), забезпечувальну (для за-

безпечення необхідними ресурсами), керовану 

(конкурентний потенціал) та підсистему впливу на 

чинники конкурентоспроможності (для досягнен-

ня необхідного рівня конкурентоспроможності).

Кожне підприємство у процесі своєї госпо-

дарської діяльності є учасником конкурентної 

боротьби за споживача (покупця), а тому одним 

із важливих елементів є визначення механізму за-

безпечення конкурентоспроможності, розробки 

стратегії діяльності підприємства.

Досягнення високого рівня конкурентоспро-

можності підприємства можливе лише під час 

використання системного підходу до управління 

нею. Можна запропонувати таке схематичне зоб-

раження внутрішньої структури механізму забез-

печення конкурентоспроможності підприємства 

на основі системного підходу (рис. 1).

Вперше суть системного управління кон-

курентоспроможністю з’ясував американський 

фахівець Р. Джонсон, визначивши його як ефек-

тивну систему, яка об’єднує діяльність різних 

підрозділів корпорації, відповідальних за роз-

роблення базових і майбутніх параметрів конку-

рентоспроможності, підтримку досягнутого рівня 

конкурентоспроможності та його підвищення для 

забезпечення виробництва й експлуатації про-

дукції на найбільш економічному рівні із повним 

задоволенням потреб споживача [15]. При цьо-

му під системою доцільно розуміти «сукупність 

функціонально взаємозалежних і взаємодіючих 

елементів (об’єктів), що становить цілісне утво-

рення або має властивість цілісності».

Під системою управління конкурентоспро-

можністю підприємства також розуміють сукуп-

ність організаційної структури, методик, процесів 

і ресурсів, необхідних для створення й реалізації 

умов, які, своєю чергою, сприятимуть створенню 

конкурентних переваг для підприємства у тепе-

рішньому чи майбутньому бізнес-середовищі [16].

Одержання конкурентних переваг залежить 

від того, наскільки ефективно використовуються 

фактори конкурентоспроможності. Усі фактори 

умовно можна поділити на такі групи:

1. Основні фактори.

2. Забезпечувальні і підтримувальні фактори.

3. Управлінські фактори.

До основних факторів належать процеси, які 

визначають виробництво і продаж. Тобто на вході 

виробничої системи є потоки трудових, матері-

альних, технологічних, технічних ресурсів, а та-

кож програми, плани управлінських процесів. На 

виході є кінцева продукція певної якості, кількос-

ті й асортименту, яка виступає входом для прода-

жу та реалізації продукції.

До забезпечувальних факторів належать фі-

нансування, постачання, енергозабезпечення, 

до бір кадрів. До підтримувальних факторів — об-

слуговування, ремонт тощо.

Управлінські фактори визначають таку схему, 

де входом є інформація, а виходом — параметри 



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 2 (22) 2013

100

Таблиця 1

Визначення поняття управління конкурентоспроможністю підприємства

Автор(и) Визначення

Галелюк М. М. [7, с. 15]

Конкретна функція менеджменту, яка реалізується через здійснення загальних 

функцій з метою підтримання та підвищення конкурентоспроможності підприєм-

ства та його товарів, що є складовими єдиної системи.

Кузьмін О. Є. [8, с. 117–123]

Сукупність важелів і способів впливу на сфери створення й реалізації конкуренто-

спроможних товарів, цілі і відповідальність суб’єктів господарювання, що реалізу-

ються за допомогою сукупності управлінських засобів.

Балабанова Л. В. [9, с. 29–30]

Сукупність управлінських дій, спрямованих на дослідження діяльності активних і 

потенційних конкурентів, їх сильних і слабких сторін, а також розробку конкурент-

них стратегій, що забезпечують формування й підтримку довгострокових конку-

рентних переваг.

Бондаренко Г. С. [10, с. 5–6]

Систематичний, планомірний і цілеспрямований вплив на систему конкуренто-

спроможності з метою збереження її стійкості чи переведення з одного стану в ін-

ший за допомогою необхідних і достатніх способів і засобів впливу.

Мансуров Р. Є. [11, c. 94]

Діяльність, спрямована на формування низки управлінських рішень, які, відповід-

но, повинні бути спрямовані на протистояння можливим зовнішнім впливам для 

досягнення лідерства відповідно до поставлених стратегічних завдань.

Кузьмін О. Є.,

Горбаль Н. І. [12, c. 131]

Аспекти виконання загальних функцій управління, які визначають політику у сфері 

створення і реалізації конкурентоспроможних товарів, цілі і відповідальність у цій 

сфері діяльності, що реалізуються за допомогою таких засобів, як планування кон-

курентоспроможності, оперативне управління нею, її забезпечення й підвищення в 

рамках певної системи конкурентоспроможності.

І. О. Піддубний, 

А. І. Піддубна [13, c. 58]

Напрям менеджменту, спрямований на формування, розвиток і реалізацію конку-

рентних переваг і забезпечення життєдіяльності цього суб’єкта економічної діяль-

ності.

Савельєва Н. А. [14]
Управління процесом формування, підтримки конкурентних переваг та подолання 

конкурентних слабкостей.

Джерело: узагальнено за [7–14].

Рис. 1. Схематичне зображення механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства 

на основі системного підходу (джерело: розроблено автором)
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різних процесів та ресурсів, які допомагають фор-

мувати стратегію розвитку підприємства.

Дослідження впливу зміни окремих факторів на 

конкурентоспроможність підприємств дає можли-

вість об’єктивно оцінити її рівень та сприяє визна-

ченню подальшої стратегії розвитку підприємства. 

До числа факторів, що формують конкурентоспро-

можність підприємства, відносять: фактори, які 

формують конкурентні переваги підприємства; спе-

цифічні фактори для суб’єктів певної галузі; факто-

ри конкурентоспроможності продукції (якість, ціна 

тощо); фактори, що формуються залежно від рівня 

суб’єкта господарювання [17, с. 74].

Система управління конкурентоспромож-

ністю повинна стосуватися усіх видів діяльності, 

що пов’язані зі створенням конкурентних переваг 

підприємства, товару, робіт, послуг, і взаємодіяти 

з ними. Вона охоплює усі стадії життєвого циклу 

продукту і процеси, а саме:

— маркетинг і вивчення ринку;

— проектування й розроблення продукції;

— планування й розроблення процесів;

— закупівлі;

— виробництво чи надання послуг;

— контроль;

— упаковку і складування;

— збут і продаж;

— монтаж і здачу в експлуатацію;

— експлуатацію;

— технічну допомогу й обслуговування;

— утилізацію чи вторинне перероблення про-

дукції після закінчення терміну її використання [18].

Отже, необхідність системного підходу до 

управління конкурентоспроможністю поясню-

ється складністю цієї економічної категорії та 

значною кількістю чинників, які мають на неї 

вплив, і зумовлюється такими причинами:

1) управління конкурентоспроможністю 

здійс нюється на різних адміністративно-госпо-

дарських рівнях;

2) управління конкурентоспроможністю на 

різних рівнях скеровують на різні об’єкти;

3) управління конкурентоспроможністю пе-

редбачає різні види діяльності;

4) ефективності управління конкурентоспро-

можністю досягають усіма видами менеджменту 

(виробничим, фінансовим, інформаційним тощо);

5) управління конкурентоспроможністю 

здійснюють на різних стадіях ЖЦТ, а отже, у різ-

них підрозділах підприємства.

Висновки. Ще раз повертаючись до визначен-

ня об’єкта дискусії, слід вказати, що управління 

конкурентоспроможністю підприємства — це ці-

леспрямований вплив на фактори та умови, які 

її формують. У нових умовах господарювання 

українським підприємствам необхідно приско-

рити процес створення систем управління кон-

курентоспроможністю, адаптованих до ринкових 

відносин, посилити їхню стратегічну орієнтацію. 

Побудова таких стратегічно орієнтованих систем 

потребує вирішення таких науково-методичних і 

практичних завдань:

— формування концепції управління потен-

ціалом підприємства як складним об’єктом діа-

гностики, оцінки, прогнозування;

— розроблення інструментарію оцінювання 

власних конкурентних переваг;

— удосконалення механізмів управління кон-

курентоспроможністю; визначення змісту функ-

цій управління, мотиваційних механізмів тощо;

— визначення методів управління змінами на 

підприємстві;

— формування і реалізація стратегії конку-

рентоспроможності підприємства тощо.

Тому в умовах посилення конкуренції, висо-

кого рівня невизначеності й ризику вітчизняних 

ринків вважається за доцільне рекомендувати 

українським підприємствам застосовувати не 

статичні, а стратегічно-орієнтовані адаптивні 

системи управління конкурентоспроможніс-

тю, що дасть змогу: забезпечити високу якість 

управління конкурентоспроможністю; підвищи-

ти надійність системи управління в умовах впли-

ву неконтрольованих чинників; забезпечити 

інваріантність системи управління конкуренто-

спроможністю до різних типів підприємств; вдо-

сконалити адаптацію системи на підприємствах; 

підвищити рівень гнучкості й мобільності систе-

ми управління конкурентоспроможністю.
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БЕЗПЕКА ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Анотація. У статті надано теоретичне обґрунтування категорії «безпека економічного простору», зо-

крема її регіональних особливостей.
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Summary. The paper provided a theoretical justification for the category «Safety Economic Space», in particular 

its regional characteristics.

Key words: safety economic space, economic security, national economic interests.

Постановка проблеми. У кінці ХХ століття 

різко зросло значення проблеми економічної 

безпеки у зв’язку з процесами глобалізації, які 

відбуваються в умовах значних змін політичної 

карти світу, трансформації старих і появи нових 

центрів впливу, інших значних змін у світі. Ши-

рокий наступ глобалізації у всіх сферах життя 

країн сучасного світу робить значний вплив на 

економічну безпеку всіх суб’єктів господарських 

відносин (об’єктів безпеки). Розвиток глобальної 

ринкової економіки та конкуренції диктує нові 

правила гри як для окремих підприємницьких 

фірм, так і для суверенних держав, їх регіонів та 

інших суб’єктів господарювання. Сучасна еконо-

мічна ситуація формується таким чином, що будь-

який учасник господарської діяльності внаслідок 

значно сталої взаємної залежності на всіх рівнях 

не може забезпечити завдання ефективного ви-

рішення своїх економічних і соціальних про-

блем без вирішення проблеми безпеки. В умовах 

зростання глобальної взаємозалежності перед 

кожною країною виникає питання: як знайти 

оптимальне співвідношення між «відкритістю» 

економіки і захистом національних інтересів? 

Це питання актуальне і для сучасної України [1].

В економічному аспекті небезпека полягає 

в прагненні розвинених країн підпорядкувати 

економіку менш розвинутих країн своїм інтере-

сам. Щодо України, яка в результаті ринкових 

реформ і відкриття економіки виявилася залуче-

на в тісний взаємозв’язок зі світовим економіч-

ним співтовариством, успішності цього процесу 

сприяють внутрішні дестабілізувальні чинники. 

У таких умовах проблема забезпечення націо-

нальної економічної безпеки набуває першоряд-

ну значущість. І розглядати цю проблему необ-

хідно саме в контексті глобалізації економіки.

Бурхливе зростання міжнародного обміну у 

виробничій і, що особливо важливо, у фінансовій 

сфері з використанням нових технологій супро-

воджується підвищенням нестабільності в міжна-

родному русі капіталу та у становищі на фінансо-

вих ринках. Необхідність збереження для країни 

певного простору для маневру, можливості адап-

тації до швидкомінливих світових умов поставили 

перед більшістю держав проблему регулювання, 

відкритості їх економік, забезпечення економіч-

ної безпеки національно-територіальних утво-

рень на всіх ієрархічних рівнях їх економічного 

простору (особистості, підприємницької фірми, 

регіону, держави).

Інтерес до проблеми економічної безпеки 

безпосередньо пов’язаний з об’єктивною необ-

хідністю забезпечення повноцінної участі нашої 

країни в глобалізованому світовому господарстві. 

Колізія полягає в тому, що процеси глобалізації 

у теперішній час відбуваються за зовсім певною 

«западноцентричною» (і навіть «американоцент-

річною») моделлю, в рамках якої Україна зай-

має становище однієї з багатьох провідних країн, 

змушених приймати умови, які утворюються під 

впливом країн-лідерів, адаптуватися до цих умов.

Проблема забезпечення економічної безпеки 

України ускладнюється поєднанням великих внут-

рішніх проблем, пов’язаних із труднощами пере-

хідного періоду, з не менш великими проблемами 

зовнішнього плану, пов’язаними з протиріччями 

процесу глобалізації. Виявлення загроз безпеки та 

обґрунтування шляхів їх нейтралізації виявляєть-

ся загальнометодологічним імперативом розвитку 

вітчизняних економічних досліджень з усіх значи-

мих напрямків. У загальний контекст економічної 

безпеки («консервація або нейтралізація існуючих 

загроз») відповідно включається обговорення по-

хідних, конкретних реформаційних проблем, що 

відносяться до промислової або аграрної політики, 

фінансово-кредитної та інвестиційної стратегії, 

управління регіональним розвитком і т. ін.

Проблеми економічної безпеки обумовлені 

також назрілою необхідністю переходу від поста-

новки і висвітлення цієї проблеми у загальному 

виді до її дослідження з використанням кількіс-

них критеріїв, що дозволяють проводити оцінку 

масштабів реальних загроз і небезпек для країни 
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на конкретному етапі її розвитку з урахуванням 

властивих їй особливостей.

Постановка питання про економічну безпе-

ку в плані обґрунтування її кількісних параметрів 

та їх оцінки вимагає висування методики оцінки 

економічної безпеки кожного об’єкта в конкрет-

ний момент. Така методика повинна включати чіт-

ке визначення поняття «безпеки», вибір певного 

набору критеріїв економічної безпеки, обґрунту-

вання і прийняття порогових значень відповідних 

показників; моделі розрахунків поточних показ-

ників та оцінки їх відхилень від заданих парамет-

рів. Проведення такого дослідження дозволяє пе-

ревести проблему економічної безпеки зі сфери 

загальних суджень і побажань у сферу конкретних 

оцінок поточної ситуації та складання на їх основі 

рекомендацій для практичної політики [2].

Ступінь розробленості проблеми. Останнім 

десятиліттям проблема економічної безпеки при-

вертає пильну увагу українських і зарубіжних до-

слідників. Для України це явище стало характер-

ним — серйозна розробка конкретних аспектів 

розвитку народного господарства країни, його 

різних сфер, галузей і регіонів (так само як і прак-

тично будь-якої складової державної економічної 

політики) має на увазі обов’язкове урахування 

чинника економічної безпеки.

Питання забезпечення національної безпеки 

України в епоху глобалізації займають важливе місце 

в науковій дискусії про шляхи реформування україн-

ської економіки, а також у спеціальних роботах таких 

відомих російських вчених і громадських діячів, як: 

З. Варналій, В. Горбулін, В. Кузьменко, В. Мунтіян.

У формуванні концепції економічної безпеки 

на Заході велику роль зіграли ідеї, що містяться у 

працях таких великих вчених і громадських діячів, 

як Г. Моргентау, Р. Макнамара, З. Бжезинський, 

А. Шлезінгер і ряд інших. Особливу роль, на 

нашу думку, у створенні передумов для постанов-

ки проблеми економічної безпеки зіграли перші 

доповіді Римського клубу на початку 70-х років 

XX століття: «Межі зростання» під керівництвом 

Д. Мидоуза, «Людство на поворотному пункті» 

під керівництвом М. Месаровича та Е. Пестеля, 

«Перегляд міжнародного порядку» під керівни-

цтвом Я. Тінбергена.

Серед західних вчених у розробку конкретних 

проблем економічної безпеки внесли значний 

внесок С. Гудвін, П. Десуза, В. Кейбл, X. Молл, 

Елтін ван Гезо, А. Вестінга, Л. Олві, Дж. Голден, 

Р. Кейлі, Ст. Фланаган, Ф. Хемпсон та інші.

У той же час публікації з проблематики еко-

номічної безпеки виявляють недостатню роз-

робленість цієї проблеми в плані її конкретного 

змісту, відсутність обґрунтованих критеріїв і па-

раметрів, що дозволяють проводити вимірювання 

економічної безпеки, давати оцінку її стану і про-

понувати заходи щодо її забезпечення.

Прагнення автора заповнити зазначені про-

галини в розробці проблематики економічної без-

пеки визначили мету дослідження та його зміст.

Метою дослідження є систематизація понять у 

галузі економічної безпеки і теоретичне обґрунту-

вання категорії «безпека економічного простору» 

на базі сукупності об’єктивних критеріїв і параме-

трів, розробка методологічного і концептуального 

підходу до дослідження поняття «безпека еконо-

мічного простору» з виходом на всебічне вивчен-

ня та формалізацію його термінів і визначень.

Виклад основного матеріалу. Формально 

економічний простір об’єкта безпеки — це су-

купність економічних контактів цього об’єкта з 

іншими об’єктами безпеки. Об’єкт безпеки у сво-

єму формальному просторі знаходиться під захис-

том закону. Реально економічний простір об’єкта 

безпеки — сукупність економічних контактів, в 

яких той домінує. Розмір реального економічно-

го простору об’єктів безпеки різного рівня ви-

значається ступенем їх домінування у сукупному 

економічному просторі, тобто як частка контро-

льованих ними ресурсів у загальному ресурсному 

потенціалі економічної системи, та базується на їх 

корисності. В епоху глобалізації на передній план 

у процесі створення умов безпечного функціону-

вання економічного суб’єкта виходить завдання 

забезпечення безпеки його економічного про-

стору. Безпека економічного простору виступає 

як динамічний інтегральний показник цілісності 

економічного суб’єкта, який визначається комп-

лексом блоків ринкових, неринкових, соціально-

політичних чинників, а також факторів впливу 

економічного простору. Введення в інтегральний 

показник чотирьох окремих блоків факторів дає 

можливість проведення моніторингу найважливі-

ших сфер діяльності економічного суб’єкта.

Категорія «безпека економічного простору» 

дозволяє включити в аналіз економічної діяль-

ності об’єктів безпеки соціальні, політичні та при-

родні аспекти, що не знаходять свого грошового 

вираження і зазвичай виключаються з теоретич-

ного економічного аналізу. Такий підхід дозволяє 

більш чітко окреслити межі і сферу дослідження, 

враховуючи активний вплив глобалізації на стан 

світогосподарських зв’язків, конкретизуючи по-

няття «економічна безпека». Поняття «безпека 

економічного простору» створює можливість єди-

ного підходу до вивчення безпеки всіх її структур-

них рівнів, зв’язаних вертикально.

При побудові ієрархії показників блоку ринко-

вих факторів визначальне значення мають первинні 

основні фактори: робоча сила (людський потен-

ціал), засоби виробництва з виокремленням в їх 

складі грошового капіталу і технологій. Виробничі 

вторинні, третинні, тобто фактори результування, 

що є наслідком дії первинних факторів: обґрунтова-

ний і побудований інтегральний показник безпеки 
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економічного простору (ІПБЕП) об’єкта; під час 

його розрахунку за основу приймаються зміни по-

тенціалів, тобто відхилення значень індикаторів від 

їх оптимальних значень, необхідних для ефективно-

го функціонування об’єкта безпеки. Сформована 

єдина базова схема ІПБЕП об’єкта безпеки будь-

якого структурного рівня національної економіки, 

що включає індикатори, котрі враховують специфі-

ку господарської діяльності окремого об’єкта.

Слід використовувати загальний підхід до 

формування таблиць порогових значень інди-

каторів інтегрального показника безпеки еко-

номічного простору об’єктів безпеки, що відно-

сяться до різних структурних рівнів національної 

економіки, а саме:

— критерії безпеки економічного просто-

ру особистості, підприємницької фірми, регіону 

України і державно-територіальної системи;

— положення про те, що урахування зміни 

реального економічного простору грає істотну 

роль у формуванні безпеки економічного про-

стору суб’єктів економічних відносин кожного 

структурного рівня;

— оцінка рівня взаємозалежності регіонів 

України в їх контактах в галузях економіки і со-

ціальних відносин;

— моніторинг якості життя людей з урахуван-

ням всіх основних для соціуму факторів;

— ув’язка проблеми протидії втечі капіталу 

силами фінансового моніторингу з комплексом ін-

ших засобів економічної політики, спрямованої на 

створення стійкого позитивного клімату в Україні.

Центр ваги в реалізації соціально-економічної 

політики сьогодні змістився в регіони, через які 

здійснюється управління всією країною, в регіонах 

знаходить втілення державна стратегія розвитку 

країни. Передання значної частини прав і відпо-

відної їм частки відповідальності на регіональний 

рівень йде в руслі об’єктивних тенденцій розвит-

ку самоврядування і разом з тим накладає нові 

зобов’язання на регіональну політику, особливо в 

частині забезпечення економічної безпеки.

Конкретна інституційна модель, що обира-

ється для розробки і реалізації регіональної полі-

тики, залежить від безлічі факторів. Навіть розви-

нені країни сильно розрізняються і за гостротою 

регіональних проблем, і за рівнем територіальних 

диспропорцій і політичної культури з її ставлен-

ням до «припустимих нерівностей» територій, і 

за методами державного втручання в регіональні 

процеси. В унітарних державах (наприклад, у Гре-

ції, Португалії, Італії) регіональна політика є ін-

ституційно відокремленим напрямом діяльності 

центральних органів влади. У федеративних дер-

жавах (США, Франція, Німеччина, Австрія, Бель-

гія і т. д.) значні права в галузі загальнодержавної 

регіональної політики мають суб’єкти Федерації. 

При цьому «баланс сил» визначається реальним 

типом федеративних відносин (змагальний феде-

ралізм, розширений федералізм, федералізм авто-

номій, функціональний федералізм і т. д.).

В умовах переходу до ринкової економіки і 

різноманіття форм власності основним об’єктом 

господарського регулювання у сфері забезпечен-

ня економічної безпеки виступає регіон. Саме ця 

ланка має усі ознаки системи, в першу чергу влас-

тивість цілісної, та є об’єктом регулювання. Як 

господарська система регіон являє собою частину 

території, на якій розвивається система зв’язків і 

залежностей між підприємствами та організація-

ми. Відповідно, регіональне управління виступає 

провідником загальнодержавних економічних ін-

тересів з урахуванням, зрозуміло, специфіки регіо-

ну. Це не виключає особливих аспектів управління, 

дозволяє уникнути жорсткої централізації і бюро-

кратизації господарського життя. Ефективність 

управління тим вище, чим вільніше в рамках єди-

ного економічного механізму суб’єкт господарю-

вання може розпоряджатися своїми ресурсами.

Самостійність регіонів в управлінні, фор-

муванні та використанні бюджету, проведенні 

економічної політики та здійсненні стратегії еко-

номічної безпеки спирається на ресурсну базу. В 

умовах перебудови і децентралізації вітчизняної 

економіки особливо актуальними і значущими як 

з теоретичної, так і з практичної точки зору стають 

проблеми вдосконалення оптимізації управління 

ресурсним потенціалом з метою прискорення со-

ціально-економічного розвитку регіонів у процесі 

розширеного відтворення.

Існує безліч підходів до постановки пробле-

ми забезпечення економічної безпеки, які потре-

бують систематизації, вивчення їх теоретичної та 

практичної значущості і подальшого розвитку.

У результаті аналізу зарубіжного та вітчизня-

ного досвіду забезпечення економічної безпеки на 

рівні регіону визначено, що структурні зміни сві-

тової економіки супроводжуються територіальною 

концентрацією економічної діяльності на регіо-

нальному рівні та утворенням так званих класте-

рів. В умовах конкурентної економіки вони стають 

ключовими важелями і сприяють економічному 

зростанню та підвищенню конкурентоспромож-

ності регіону як всередині країни, так і за її ме-

жами. Ця тенденція заслуговує на особливу увагу 

при розробці методології стратегічного розвитку 

економки регіону та його економічної безпеки.

Процес глобалізації несе країнам значні 

потенційні переваги, якщо вони проводять 

адекватну політику і мають у своєму розпоря-

дженні необхідні інститути на макро- і мікро-

рівнях, здійснюють додаткові внутрішні заходи, 

спрямовані, зокрема, на підвищення гнучкості 

ринку праці, ефективне регулювання фінан-

сового сектору, корпоративний контроль, до-

тримання екологічних умов і цілеспрямоване 
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створення системи соціальної безпеки. Визна-

чення національних економічних інтересів має 

першочергове значення при створенні системи 

економічної безпеки, яка є складовою цілісної 

системи національної безпеки України, оскіль-

ки від цього залежить відпрацювання ефектив-

них засобів їх реалізації і захисту [3].

Висновки. Отже, ми будуємо свою економіч-

ну політику, передусім, з урахуванням інтересів 

української економіки, наших товаровиробників 

і наших громадян — споживачів благ сучасної ци-

вілізації. Крім того, сприяти позитивному впливу 

глобалізації на економіку України має розвиток 

законодавства з урахуванням стратегічних і так-

тичних цілей інтеграції України у світове співто-

вариство та пріоритетів української економіки, 

захисту українського ринку.

Визначення національних економічних ін-

тересів має першочергове значення при створен-

ні системи економічної безпеки, яка є складовою 

цілісної системи національної безпеки України, 

оскільки від цього залежить вироблення ефектив-

них засобів їх реалізації і захисту.

Національні економічні інтереси (НЕІ) не-

віддільні від історії і традицій українського наро-

ду, системи господарювання, менталітету, куль-

турних і духовних цінностей.

У ролі виразника і гаранта захисту НЕІ повин-

на виступати держава. Однак в Україні досі відсутні 

чітко визначені НЕІ, не сформовано їх цілісну сис-

тему. Це дає змогу урядовцям різних рівнів виправ-

довувати будь-які свої дії, запевняючи, що вони 

повністю відповідають НЕІ. Така ситуація (скільки 

чиновників — стільки ж і трактувань НЕІ) прихо-

вує значну загрозу економічній безпеці України.

Для проведення аналітичної та прогнозної ді-

яльності відповідні державні органи повинні ви-

значати НЕІ, досліджувати їх взаємодію, співвід-

ношення пріоритетності тощо.
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Постановка проблеми. Процеси активізації 

соціально-економічної життєдіяльності в регіо-

нах України знайшли відображення в посиленні 

економічної самостійності органів регіонального 

самоврядування й управління, розширенні сфер 

їх компетенції та повноважень. Проте об’єкти со-

ціально-культурної сфери (школи, лікарні, клуби, 

будинки культури, бібліотеки, заклади фізичної 
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культури і спорту, мистецтва тощо), особливо у 

віддалених та депресивних регіонах, не мають на-

лежного розвитку.

Причиною цього є зміна соціально-еконо-

мічних умов та орієнтирів регіонального розвит-

ку, відсутність або недостатність місцевих джерел 

фінансування та бюджетної підтримки діяльності 

вказаних установ, зменшення кількості населення, 

особливо молоді та юнацтва як споживачів соці-

ально-культурних послуг, трансформація соціаль-

но-культурних пріоритетів та інтересів, зайнятості, 

міграцій в умовах інформаційного суспільства.

Тому особливої актуальності набуває обґрун-

тування принципів організації та управління роз-

витком соціально-культурної сфери у регіонах, 

обґрунтування методологічних і методичних за-

сад інституалізації та функціонування соціально-

культурної сфери (СКС) як підґрунтя стабільності 

соціально-економічної ситуації на регіональному 

рівні. Сталий соціально-економічний розви-

ток регіонів у цілому є вирішальним чинником 

формування належних умов життєдіяльності на-

селення країни, підвищення його конкуренто-

спроможності на ринку праці, зростання рівня та 

якості життя загалом.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. 
Обґрунтуванню теорії, методології, методики і 

практики розвитку соціально-культурної сфери 

життєдіяльності населення, інституціонального 

забезпечення її функціонування на регіонально-

му рівні присвячені праці С. І. Бандура, Л. Г. Бо-

гуш, В. М. Гейця, М. І. Долішнього, Т. А. Заяць, 

Т. М. Качали, Р. П. Колосової, В. І. Куценко, 

Е. М. Лібанової, А. Ф. Мельник, В. П. Міклов-

ди, В. І. Пили, К. В. Прокопишак, Л. К. Семів, 

Д. М. Стеченка, Л. Г. Чернюк, К. І. Якуби та ін-

ших науковців. У них доводиться необхідність 

подальших ґрунтовних досліджень соціально-

економічного потенціалу та соціальної політики 

щодо регіонального розвитку, основу якої ста-

новлять закономірності та принципи, пов’язані 

з розподілом, обліком і споживанням суспільних 

соціально-культурних благ.

Мета статті — обґрунтування напрямів ор-

ганізації та ефективного функціонування со-

ціально-культурної сфери як вагомої складової 

економіки регіонів країни, визначення засобів 

державного регулювання та інституційного забез-

печення на регіональному рівні.

Виклад основного матеріалу. Успішний еко-

номічний розвиток виробничої та невиробничої 

сфери життєдіяльності є вирішальним чинником 

забезпечення належних умов розвитку населення 

України, зростання його купівельної спромож-

ності та підвищення рівня життя. У контексті 

дослідження виникає необхідність узагальнення 

поняття соціально-культурної сфери на засадах 

регіональної економіки.

На нашу думку, соціально-культурну сферу 

можна визначити як єдину інтегровану систему, 

яка формується з тісно пов’язаних і взаємодіючих 

елементів — безпосередньо соціального і культур-

ного підкомплексів, що створюють передумови 

для нормальної життєдіяльності населення. Функ-

ціонування соціально-культурної сфери регіонів 

спирається на загальні закономірності й принци-

пи регіонального розвитку та вирішує практичні 

проблеми, пов’язані з виробництвом, розподілом, 

обміном і споживанням суспільних і колективних 

локальних благ, а також економічними механізма-

ми досягнення соціальних цілей і (поза ринковою 

взаємодією) культурних інтересів населення [1].

Соціально-культурний розвиток населення 

слід розглядати як конкретний режим функціо-

нування певного системного утворення, орієн-

тований на позитивну динаміку параметрів рівня 

та якості життя, забезпечений стійким, збалан-

сованим і взаємодоповнювальним відтворенням 

соціального, культурного, ресурсного і госпо-

дарського потенціалів. Сучасна модель соціаль-

но-культурного розвитку базується на тому, що 

не тільки наявність виробничої, транспортної і 

ринкової інфраструктури є потужною рушійною 

силою економічного зростання, але й сприятливе 

соціальне, культурне та інституційне середовище 

стає все могутнішим фактором розширення ді-

лової активності, залучення капіталу і бізнесу до 

розвитку виробництва та економіки загалом.

Основою розробки механізму управління 

соціально-культурною сферою життєдіяльності 

населення має бути певна система методоло-

гічних принципів, що відображають об’єктивні 

закономірності регіональних відтворювальних 

процесів (рис. 1).

У процесі розробки механізму управління 

соціально-культурною сферою життєдіяльнос-

ті населення обґрунтовано систему принципів 

формування моделі управління, до якої входять: 

принципи цільового управління, економічної від-

повідальності, самофінансування, використання 

переваг у територіальному поділі праці, еконо-

мічної самостійності, залежності між економіч-

ною ефективністю та рівнем соціального розвит-

ку, соціальних інновацій, поєднання інтересів 

усіх структур, задіяних у відтворенні соціального 

комплексу регіону, що в сукупності забезпечують 

сталість його соціально-економічного розвитку.

Зазначені принципи мають бути покладені в 

основу нормативно-правових актів, що створю-

ють інституційні контури життєвого середовища 

та господарських утворень, визначають вибір тих 

конкретних інструментів і важелів управлінських 

механізмів, що будуть вирішальними для забез-

печення належної ефективності функціонування 

соціально-культурної сфери. Серед них осно-

воположне значення мають закони України, по-
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Рис. 1. Принципи організації та управління розвитком соціально-культурної сфери життєдіяльності 

населення (розроблено автором)

станови уряду, укази президента країни, рішення 

регіональних управлінських структур та органів 

місцевого самоврядування [2].

Організація та формування системи управ-

ління сучасною соціально-культурною сферою 

життєдіяльності сільського населення повинні 

базуватися на розумінні того, що: по-перше, ця 

система має складну структуру; по-друге, управ-

ління нею має свою специфіку; по-третє, усі еле-

менти управління системи повинні взаємоузго-

джуватися і не суперечити один одному.

Встановлені принципи дали змогу обґрунтува-

ти засоби ефективного управління соціально-куль-

турною сферою. У їх сукупності доцільно виокре-

мити кілька підсистем, які часто відіграють роль 

самостійних механізмів: організаційного, еконо-

мічного, фінансового, бюджетного, податкового, 

правового, соціального, мотиваційного та інших, 

що разом з тим взаємозалежні, взаємообумовлю-

ють один одного і становлять складну інтеграційну 

структуру. Регулювання або вдосконалення одного з 

них обумовлює потім зміни в іншому або так званий 

синергетичний ефект в усій системі управління.

При цьому важливе значення має державне 

регулювання та бюджетна підтримка функціону-

вання соціально-культурної сфери. Вона стосуєть-

ся фінансового забезпечення державних соціаль-

но-культурних фурмувань, підготовки кадрів для 

соціально-культурної діяльності у державних ВНЗ, 

забезпечення конституційних прав громадян на 

безкоштовне навчання, лікування, здійснення на-

укових досліджень, соціально-культурних процесів.

Складна організація та принципи функціо-

нування соціально-культурної сфери вимагають 

ретельного прогнозування можливих наслідків 

певних втручань у систему управління, якісних 

чи кількісних перетворень в окремих ланках (еле-

ментах) її організаційно-економічного механізму. 

Реалізація запропонованої сукупності принци-

пів дає змогу створити передумови для сталого 

розвитку соціально-культурної сфери у регіонах 

країни, забезпечувати ефективність і послідовне 

досягнення цілей її функціонування. При цьо-

му мають бути враховані регіональні особливості 

розселення, демографічної ситуації, зайнятості 

населення, спеціалізації регіонів у загальнодер-

жавному та міжнародному поділі праці.

Відзначимо, що метою управління соціально-

культурною сферою передбачається «всебічне за-

доволення матеріальних, культурних та духовних 

потреб населення [3]». Включення забезпечення 

матеріальних потреб населення, основою чого є 

праця, до завдань управління соціально-культур-

ною сферою дає право віднести її об’єкти до складу 

об’єктів соціальної інфраструктури як більш ши-

рокого системно-господарського утворення. Крім 

того, необхідно врахувати духовний та культурний 

зміст праці, що надає людині можливості до само-

розвитку, культурного і професійного зростання. 

Разом з тим праця є одним із факторів виробни-

цтва, а носії праці — одночасно безпосередньою 

продуктивною силою виробництва та споживача-

ми кінцевого продукту виробництва.

Отже, об’єкти соціально-культурної сфери 

як такі, що забезпечують функціонування ринку 

праці, одночасно обслуговують матеріальне ви-

робництво та забезпечують підвищення його ефек-

тивності шляхом регулювання попиту та пропози-

ції на ринку праці, підготовки та перепідготовки 

працівників, підвищення їх кваліфікації, а також 

сприяють всебічному задоволенню матеріальних, 

культурних та духовних потреб населення, вирі-

шуючи таким чином основні завдання соціальної 

політики країни. Крім того, значною мірою від 
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функціонування організацій та установ соціально-

культрного сектору, що забезпечують зайнятість 

населення, формування його світогляду, життєвих 

цінностей, залежить розвиток ринку праці у регіо-

нах країни, інтенсивність та напрями міграційних 

процесів, рівень зайнятості населення.

У такому контексті соціально-культурна сфе-

ра — це сукупність об’єктів, що забезпечують 

функціонування ринку праці, сприяють ефек-

тивній зайнятості, регулюванню відносин між 

роботодавцями і працівниками з приводу оплати 

праці, вирішення трудових конфліктів, управлін-

ня міграційними процесами в країні. При цьому 

інституційні структури, які забезпечують розвиток 

соціально-культурної сфери, правомірно поділити 

на дві групи: 1) організації та установи, які надають 

соціально-культурні послуги; 2) нормативно-пра-

вове середовище, що регулює співвідношення по-

питу та пропозиції на соціально-культурні послуги.

Основними завданнями управління соціаль-

но-культурною сферою у контексті підвищен-

ня зайнятості населення та стабілізації розвитку 

ринку праці визначається забезпечення підви-

щення гнучкості та ефективності функціонуван-

ня її об’єктів за рахунок:

— розповсюдження інформації, яка, по-

перше, забезпечить скорочення часу пошуку ва-

кансій безробітними і необхідних працівників 

соціально-культурними установами, по-друге, 

сприятиме найму роботодавцями працівників, 

що відповідають їх вимогам, по-третє, яка б до-

зволила працівникам знайти робоче місце з відпо-

відними умовами праці і рівнем заробітної плати, 

що їх задовольняє;

— професійного консультування і навчання 

безробітних новим професіям та спеціальностям;

— квотування робочих місць тим, хто об’єк-

тивно не здатен конкурувати на рівних на ринку 

праці; організації і сприяння розширенню напря-

мів докладання праці у галузях соціально-куль-

турної сфери;

— запобігання масових звільнень і масового 

безробіття;

— розвитку і раціоналізації фінансування 

заходів щодо цілеспрямованого розвитку ринку 

праці і підвищення рівня продуктивної зайнятості 

населення у соціально-культурній сфері;

— розробки і наукового обґрунтування захо-

дів державної політики зайнятості населення та 

контролю за їх реалізацією у соціально-культур-

ній сфері.

На нашу думку, соціальні перетворення в пер-

шу чергу слід спрямовувати на створення спри-

ятливого соціально-культурного середовища для 

підвищення престижності та мотивації праці, в 

основному молоді, привабливих умов для прожи-

вання, припинення руйнування об’єктів соціаль-

ної інфраструктури та соціально-культурної сфери. 

Серед соціальних пріоритетів має бути державна 

допомога молодим сім’ям, юнацтву та молоді у на-

бутті соціально-культурних цінностей, вихованні 

відповідних потреб, поваги до культурних традицій 

свого народу. Загалом це буде сприяти економічно-

му зростанню, зміцненню державності, посилен-

ню міжнародного авторитету країни.

Висновки. Організація та функціонування со-

ціально-культурної сфери життєдіяльності насе-

лення України спирається на певні закономірнос-

ті й принципи та вирішує практичні проблеми, 

пов’язані з виробництвом, розподілом, обміном і 

споживанням суспільних і колективних соціаль-

но-культурних благ, а також економічними меха-

нізмами досягнення соціальних цілей і позарин-

ковою взаємодією інтересів населення регіонів.

Пріоритетними напрямами та завданнями 

розвитку соціально-культурної сфери життєді-

яльності на найближчу перспективу мають ста-

ти: підвищення рівня та якості життя населення, 

зокрема забезпечення житлом та комфортності 

проживання, відновлення соціальної інфра-

структури, підвищення рівня освіченості та по-

ліпшення стану здоров’я населення, зниження 

рівня безробіття і вдосконалення функціонуван-

ня ринку праці в цілому, збільшення рівня мате-

ріальної забезпеченості жителів з урахуванням 

регіональних особливостей.
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ І ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ СОНЯШНИКУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Анотація. У статті розглянуто визначення показника економічної стійкості виробництва соняшнику 

і проведено аналіз формування й впровадження обґрунтованої сортової та гібридної структури посівів со-

няшнику в регіонах України.

Ключові слова: олійно-жировий комплекс, показник стійкості, сівозміна, ринок соняшнику.

Summary. The article deals with determination of the stability of sunflower and analyzed the development and 

implementation of reasonable varietal and hybrid structure of sunflower crops.

Key words: oil and fat complex index of resistance, crop rotation, and mizhliniyni sortoliniyni hybrids.

Постановка проблеми. Виробництво та пере-

робка олійної сировини відносяться до провід-

них галузей світового агропромислового вироб-

ництва. Насіння соняшнику та продукти його 

переробки — найбільш привабливі продукти на 

аграрному ринку, попит на які постійно зростає. 

Проблемам підвищення економічної ефектив-

ності функціонування регіонального ринку насін-

ня соняшнику та продуктів його переробки при-

діляється значна увага. Така економічна ситуація 

вимагає об’єктивної оцінки подій в галузі, а отже, 

виникає потреба в проведенні поглибленого до-

слідження питань щодо її подальшого розвитку і 

підвищення ефективності господарювання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Питання щодо виробництва та переробки олій-

них культур в регіонах України, зокрема соняш-

нику, є предметом наукових пошуків значного 

кола вчених. Вагомий внесок у дослідження тен-

денцій розвитку олійно-жирової галузі зроби-

ли С. М. Бойко, О. Г. Волощук, В. М. Гаврилюк, 

О. Г. Дерев’янко, М. В. Зубець, М. В. Калін-

чик, С. П. Капшук, В. В. Лазня, А. В. Мельник, 

A. А. Побережна, М. В. Присяжнюк, П. Т. Саблук, 

О. М. Шпичак та інші. У їхніх працях досліджу-

ються основні аспекти як сучасного стану та пер-

спектив розвитку регіонального ринку соняшни-

ку, так і олійно-жирової галузі в цілому. Особлива 

увага звертається на дослідження світових тен-

денцій у виробництві та переробці соняшнику.

Метою статті є аналіз сучасного стану й осо-

бливостей функціонування ринку соняшнику на 

регіональному рівні, а також визначення показ-

ника стійкості виробництва соняшнику.

Виклад основного матеріалу дослідження. Існу-

ють різні думки відносно кількісного вираження 

стійкості виробництва. Одні автори пропонують 

визначати цей показник за допомогою коефіцієн-

та варіації, інші — за допомогою системи загаль-

них, специфічних і розрахункових показників. На 

нашу думку, найбільш доцільним є визначення 

стійкості виробництва соняшнику в розрахунку 

на 100 га посівної площі. Такий підхід є компро-

місним з урахуванням диференціації форм влас-

ності та господарювання, а також істотної варіації 

врожайності у господарствах, які виробляють со-

няшник. Для визначення показника стійкості ви-

користовується формула:
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де Уст — коефіцієнт стійкості виробництва;

Пt — рівень виробництва, розрахований для 

поточного періоду;

П — фактичний рівень виробництва за роками;

t (або р) — часовий період (або порядковий 

номер господарства, району).

Альтернативно можливо при розрахунку по-

казника стійкості виробництва соняшнику визна-

чити показник мінімальної стійкості:
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Ці показники стійкості показують ступінь 

відхилення фактичних рівнів динамічного ряду 

від теоретичних [1]. Чим більше різниця між 

цими рівнями, тим менший ступінь стійкості. За-

стосування такої методики в динаміці (за період 

з 2005 по 2012 рр.) за кожним районом Запорізь-

кої області виявило, що найвищий ступінь стій-

кості виробництва соняшнику — у господарських 

формувань Новомиколаївського (0,98), Гуляй-

полевського (0,97), Пологівського (0,96), При-

морського (0,95), Вольнянського (0,94) районів, 

а найменша — у Якимівському (0,71), Чернігів-

ському (0,76), Куйбишевському (0,76), Меліто-

польському (0,78) районах.

Дуже важливо знайти правильне співвід-

ношення сортів і гібридів з різним періодом ве-

гетації. У процесі вегетації соняшник поглинає 

елементи живлення нерівномірно. На початку 

вегетації він потребує мало поживних речовин, у 

період від формування кошика до кінця цвітіння 

спостерігається інтенсивне їх споживання, а в пе-

ріод достигання насіння цей процес знову різко 

сповільнюється або зовсім припиняється. У перші 

30 діб після появи сходів засвоєння соняшником 
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елементів живлення випереджає темпи приросту 

органічної речовини [2].

Для південних областей України рекомен-

дуються сорти та гібриди середньостиглої групи. 

Також необхідно поряд з основними в певній про-

порції висівати сорти ранньостиглої групи. Частка 

гібридів і сортів з укороченим періодом вегетації в 

загальних посівах соняшнику залежить не тільки 

від ґрунтово-кліматичних особливостей госпо-

дарства. При обробітку одночасно середньо- та 

ранньостиглих гібридів і сортів різко знижуєть-

ся напруженість збиральних робіт, скорочуються 

строки збирання, що сприяє зменшенню втрат і 

поліпшенню якості насіння.

На сучасному етапі розвитку виробництва со-

няшнику одним із найбільш економічно ефектив-

них та екологічно безпечних напрямів розвитку 

галузі є впровадження селекційно-насінницьких 

прийомів. В Україні насінництво сортів-популя-

цій соняшнику ведеться на основі щорічного сор-

тооновлення. При цьому передбачається первин-

не насінництво: вирощування елітного насіння 

для насіннєвих ділянок, насіння першої репро-

дукції для посіву на всіх виробничих площах.

Насіння другої репродукції використовують 

для промислової переробки. Така система на-

сінництва соняшнику, розроблена академіком 

В. С. Пустовойтом, з 1956 р. впроваджена в усіх 

районах вирощування культури. Робота з пер-

винного насінництва, вирощування елітного та 

суперелітного насіння проводиться в наукових 

установах і в дослідних господарствах. Насіння 

першої репродукції вирощують в господарських 

формуваннях для власних потреб, а також у на-

сінницьких господарствах для реалізації госпо-

дарствам, які обробляють соняшник.

Контроль за посівними якостями здійсню-

ють державні контрольно-насінницькі інспекції. 

Для отримання суперелітного та елітного на-

сіння соняшнику встановлені особливо жорсткі 

вимоги: вони повинні відповідати першій кате-

горії і першому класу посівного стандарту. Інших 

класів і категорій для них не існує, що покладає 

велику відповідальність на науково-дослідні і до-

слідні установи, що займаються вирощуванням 

насіння цієї репродукції.

Необхідно не тільки зберегти природні влас-

тивості, притаманні сорту і придбані на попередніх 

етапах у процесі його поліпшення, але й щоб це 

насіння відповідало вищим значенням показника 

стандарту. Тільки при дотриманні цих умов мож-

на найбільш повно реалізувати закладений в них 

рівень природних властивостей і виростити на ве-

ликих площах високі врожаї товарного соняшнику.

Не можна допускати накопичень в ґрунті 

інфекцій, хвороб, видовий і расовий склад яких 

постійно змінюється, пристосовуючись до нових 

умов і нових сортів. Порушення чергування в по-

лях сівозміни веде до збільшення в посівному ма-

теріалі інфекційного початку багатьох хвороб.

Для насінницьких посівів необхідний висо-

кий аерофон обробки ґрунту. Також великі витрати 

праці потрібні під час прочисток. Для отримання 

й збереження насіннєвого матеріалу соняшнику 

вищих насінних кондицій важливо вчасно і висо-

коякісно його збирати, очищувати і висушувати. 

Збирання необхідно проводити на насіннєвих ді-

лянках двофазно. Післязбиральний етап технології 

виробництва високоякісного насіннєвого матері-

алу соняшнику включає в себе очищення від ор-

ганічних та механічний домішок, сушку. Для збе-

реження посівних якостей щойно зібране насіння 

обробляють в єдиному потоці з прибиранням, очи-

щують і досушують до необхідної кондиції.

Останніми роками широко проводяться ро-

боти з гетерозисної селекції соняшнику, ство-

рення міжлінійних і сортолінійних гібридів. На 

відміну від сортів популяції потужність і життє-

здатність гібридів першого покоління збільшена 

порівняно з батьківськими формами. Гетерозис-

не гібридне потомство соняшнику перевершує 

обидві батьківські форми за урожаєм насіння, 

вирівнянням вегетативних органів, стійкістю до 

несприятливих умов середовища і т. д.

Гетерозис соняшнику має важливе господар-

ське значення. Вирівняність гібридних посівів, 

одночасне дозрівання всієї біологічної маси да-

ють можливість прискорити збирання врожаю і 

зменшити втрати. Якість насіння при своєчасно-

му збиранні вища, отже, поліпшується якість ви-

робленого з нього масла. Технологія оброблення 

орієнтована на підвищення ефективності вироб-

ництва і переробки соняшнику. Але вона повинна 

включати детальний контроль за розвитком рос-

лин, формуванням врожаю, обґрунтовані систе-

ми добрив, засобів захисту рослин і збалансовану 

сорто-гібридну структуру посівів.

Формування й впровадження обґрунтованої 

сортової та гібридної структури посівів соняшни-

ку в Бердянському районі Запорізької області до-

зволить значною мірою підвищити валовий збір 

насіння соняшнику і, отже, ефективність вироб-

ничої діяльності господарських формувань, які 

обробляють цю культуру. На сьогодні найбільшу 

питому вагу в структурі посівних площ соняшни-

ку в господарських формуваннях Бердянського 

району Запорізької області займає сорт Проме-

тей, що дав у 2012 р. врожайність 9,4 ц/га.

Впровадження проектованої сорто-гібрид-

ної структури посівних площ соняшнику на-

віть при рівні врожайності 2012 р. дозволить 

збільшити валовий збір насіння в Бердянському 

районі на 1484 т. Таке зростання обсягів вироб-

ництва досягається головним чином за рахунок 

збільшення питомої ваги високопродуктивних і 

перспективних гібридів і сортів соняшнику. До-
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сить значущим підходом підвищення ефектив-

ності оброблення цієї культури, крім оптималь-

ної сорто-гібридної структури посівів, є чітке 

дотримання місця соняшнику в сівозміні.

Соняшник порівняно з іншими культурами 

найбільш вимогливий до попередників. Багато-

річні дані науки і широкий виробничий досвід 

свідчать про те, що соняшник у сівозміні пови-

нен повертатися на колишнє поле не раніше, 

ніж через 8–10 років, що дозволяє різко знизити 

забур’яненість посівів, поширення хвороб, шкід-

ників, поліпшити водний і харчовий режим рос-

лин і, отже, значно скоротити втрати врожаю. 

На жаль, в сучасних умовах це не дотримується. 

Після культур з глибоко проникаючою кореневою 

системою соняшник потрібно розміщувати не ра-

ніше, ніж через 3–4 роки. Не слід сіяти соняшник 

безпосередньо після томатів, гороху, сої, тому що 

вони мають спільних шкідників і хвороби. Най-

кращими попередниками для соняшнику є куку-

рудза на силос і зелений корм, озима пшениця, 

ярі колосові, кукурудза на зерно, які не викорис-

товують вологу глибоких горизонтів ґрунту.

Соняшник необхідно розміщувати в таких 

ланках сівозміни: чорний пар — озима пшени-

ця — соняшник; зайнятий пар — озима пшени-

ця — соняшник; озима пшениця — озима пшени-

ця — соняшник; кукурудза на силос або зелений 

корм — озима пшениця — соняшник; ярові зер-

нові — кукурудза на силос або зелений корм —со-

няшник; зернобобові (горох, соя) — озима пше-

ниця — соняшник — однорічні трави.

На насіннєвих ділянках соняшник повинен 

розміщуватися в ланці: пар — озима пшениця —

соняшник. Таким чином, повернення соняшни-

ку на попереднє місце в сівозміні в оптимальний 

термін дозволить без додаткових витрат запобігти 

накопиченню в ґрунті інфекцій і знизити уражен-

ня рослин хворобами та шкідниками до належно-

го рівня, майже не знижаючи потенційну врожай-

ність оброблюваних сортів і гібридів.

При беззмінному обробленні соняшнику 

його врожайність знижується як за сортами, так і 

за гібридами в середньому на 6,9 ц/га. Також зни-

жується маса 1000 насінин, вміст жиру в насінні 

зменшується на 1,1–3,2 %, вихід олії з гектара 

знижується на 2,8–4,1 ц. При поверненні соняш-

нику на колишнє поле в сівозміні через десять ро-

ків його врожайність досягне 23,6 ц/га, через чо-

тири роки — 13,7 ц/га, а через два роки — 8,9 ц/га.

Аналіз показників виробництва насіння со-

няшнику у розрізі районів Запорізької області 

свідчить, що природний потенціал земельних 

ресурсів області використовується недостатньо. 

Концентрація виробництва соняшнику в межах 

сировинних зон трьох найбільших олійно-жиро-

вих комбінатів області (Запорізького олійно-жи-

рового комбінату, Мелітопольського і Пологів-

ського олійно-екстракційних заводів) дозволить 

скоротити витрати на транспортування сировини, 

що сприятиме зниженню собівартості продукції.

Так, питома вага посівних площ, зайнятих 

соняшником в господарських формуваннях Запо-

різького району, складає всього 3,9 % від загаль-

ної величини по області, Мелітопольського райо-

ну —4,6 %, Пологівського — 6,0 %. Збільшення 

питомої ваги обсягу виробництва в кожному з цих 

районів до 8–10 % дозволить скорегувати коли-

вання сезонних сировинних потреб переробних 

підприємств області [1].

Концентрацію посівних площ соняшнику в 

господарствах Запорізького, Мелітопольського 

і Пологівського районів необхідно здійснювати 

комплексно, з урахуванням індивідуальних, тех-

нологічних та екологічних умов виробництва. 

Принципова відмінність ефективної технології 

від традиційної полягає у тому, що вона передба-

чає проведення не тільки необхідних механізова-

них операцій при суворій регламентації термінів 

і постійному, чіткому контролі якості проведення 

робіт. Застосування інтенсивної технології перед-

бачає впровадження системи оцінки та контролю 

якості роботи всіх здійснюваних прийомів.

Якість основного обробітку ґрунту оціню-

ється і контролюється за такими показника-

ми, як відхилення від заданої глибини оранки, 

гребнистості, глинистості, висоти звальних і 

глибини розвальних борозен, глибини обробки, 

підрізання бур’янів. Контроль якості внесення 

мінеральних добрив здійснюється шляхом оцін-

ки відхилення фактичної дози від заданої, фак-

тичної ширини розкидання від оптимальної, 

відхилення від заданої дози внесення і глибини 

закладення добрив [3].

Оцінка якості сівби включає в себе визначен-

ня відхилень від норми посіву насіння на 1 м рядка, 

від заданої глибини закладення і ширини стикових 

міжрядь. Контроль якості прибирання включає в 

себе такі заходи: огляд стану соняшника перед агре-

гатом, спостереження за роботою пристосувань, пе-

ревірка розміру втрат вільними насінням, зрізаними 

і не зрізаними кошиками, втрати від недомолоту, 

перевірка якості оберемка в бункері.

Для підвищення ефективності вирощуван-

ня соняшнику серед основних напрямів можна 

виок ремити: удосконалення регіонального розмі-

щення посівів соняшнику, виходячи з ботанічних 

і біологічних особливостей культури, технології 

вирощування, підбору ефективних засобів захис-

ту; дотримання чергування соняшнику в полях сі-

возмін; застосування інтенсивних технологій ви-

рощування і збирання, що сприятиме зниженню 

витрат на одиницю продукції; впровадження ви-

соковрожайних гібридів з високим вмістом олії, 

залучення необхідних для розвитку галузі коштів 

та матеріальних ресурсів через пошук потенцій-
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них інвесторів та кредиторів; інтегрування в аг-

ропромислові та кооперативні формування для 

вирішення проблем виробництва і раціонального 

використання врожаю. Все це в комплексі спри-

ятиме ефективному функціонуванню внутрішніх 

і зовнішніх ринків соняшнику та продуктів його 

переробки, а також попередить можливі подальші 

руйнівні процеси в галузі [4].

Висновки з проведеного дослідження. Дослі-

дження ефективності олійного виробництва ре-

гіону і впливу на неї різних факторів показало, 

що підвищення ефективності можна досягти в 

результаті реалізації заходів як за напрямами ін-

тенсивного, так і за напрямами екстенсивного 

розвитку. Нові технології повинні передбача-

ти можливість меншої кількості технологічних 

операцій, забезпечувати максимальний вихід 

продукції з одиниці сировини, мати ресурсо-

зберігаючий характер.
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УДК 332.122 Н. В. Рунчева

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО РУХУ 
В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Анотація. У статті розглянуто особливості організації кооперативного руху у сільському господарстві 

регіонів України.

Ключові слова: сільськогосподарські кооперативи, фермерські господарства, кооперація, виробництво.

Summary. The article discusses the features of the cooperative movement in agriculture regions of Ukraine.

Key words: agricultural cooperatives, farms, cooperatives, production.

Постановка проблеми. Колективізація сіль-

ського господарства допоможе світові ефективно 

боротися з голодом і бідністю. Сільськогосподар-

ські кооперативи «грають життєво важливу роль» 

у забезпеченні продовольчої безпеки. За даними 

Продовольчої і сільськогосподарської організації 

ООН (ФАО), у період з 2010 по 2012 рр. від хро-

нічного голоду страждали майже 870 млн. осіб, 

тобто кожен восьмий житель планети. Сільсько-

господарські кооперативи «володіють іншим 

баченням, ніж економічні моделі, які єдиними 

своїми цілями ставлять отримання прибутку і за-

доволення своїх ринкових інтересів». Конкретні-

ше, створення кооперативів здатне надати під-

тримку зусиллям з боротьби зі спекуляцією на 

ринку продовольства. «Вони дозволяють ство-

рювати робочі місця, скорочувати злидні і да-

вати можливість ізольованим бідним верствам 

населення в сільській місцевості, в першу чергу 

жінкам, можливість самим обирати свою долю». 

Сільськогосподарські кооперативи, будучи на-

діленими суспільною свідомістю, «підтвердили 

свій статус ефективного інструменту соціальної 

інтеграції, просуваючи принципи рівності ста-

тей і залучаючи в сільське господарство молодь». 

Сільськогосподарським кооперативам відведе-

на одна з головних ролей в ініціативі ООН, що 

отримала назву «Нульовий голод» (Zero Hunger). 

Вона ставить перед міжнародним співтовари-

ством низку ключових завдань, зокрема, забез-

печення кожної людини достатньою кількістю 

продовольства, захист вагітних жінок і дітей від 

недоїдання, створення стійких агропромислових 

систем у всьому світі і підтримку фермерства [1].
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Де-

які аспекти зазначеної проблеми висвітлені в 

працях Г. Газіна, В. Євтушевського, В. Кондра-

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

Б. Щербакова.

Мета статті полягає у розкритті сутності коо-

перативного розвитку, зокрема специфічних осо-

бливостей його у сільському господарстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сіль-

ськогосподарські та продовольчі кооперативи ста-

новлять значний сегмент глобального кооператив-

ного сектору в розвинених країнах і країнах, що 

розвиваються; 30 відсотків з 300 найбільших коо-

перативів зайняті в аграрній галузі. Вони можуть іс-

нувати в різноманітних формах, починаючи з асо-

ціацій дрібних виробників і закінчуючи спілками, 

федераціями та сільськогосподарськими палатами. 

Кооперативи налічують понад мільярд членів, знач-

на частка яких працюють в аграрному секторі [2].

На частку кооперативів припадає 37 відсотків 

сільськогосподарського ВВП Бразилії; в Єгипті 4 

мільйони фермерів заробляють на життя в коопе-

ративах; в Ефіопії працюють 900 тисяч членів ко-

оперативів; в Індії 12 мільйонів членів молочних 

кооперативів виробляють щодня 16,5 млн. літрів 

молока. Ринкову частку сільськогосподарських 

кооперативів Європи становить близько 60 від-

сотків усіх перероблених і продаваних сільсько-

господарських товарів і близько 50 відсотків сіль-

ськогосподарських активів.

Стосовно вітчизняного кооперативного руху 

слід зазначити, що існують певні особливості фор-

мування сільськогосподарських обслуговувальних 

кооперативів (СОК) в регіонах України. Розвиток 

конкуренції в сільському господарстві обмежує 

низка факторів: нестача матеріальних і фінансових 

ресурсів, низький рівень розвитку кооперації, зайві 

адміністративні бар’єри, а також відсутність роз-

виненої інфраструктури (недолік сховищ, складів, 

пунктів первинної переробки продукції, засобів 

зв’язку, незадовільний стан дорожньої мережі) [3].

Сільське господарство є однією з найваж-

ливіших галузей матеріального виробництва, в 

якій, за попередніми розрахунками, у 2012 р. було 

створено 7,9 % валової доданої вартості усіх галу-

зей економіки (за 2011 р. — 8,5 %), а обсяг сіль-

ськогосподарського виробництва становив 258,3 

млрд. грн. (у фактичних цінах).

Одним із основних факторів розвитку аграр-

ного сектору є земля. За даними земельного обліку, 

загальна площа сільськогосподарських угідь на по-

чаток 2013 р. становила 41,5 млн. га (69 % території 

України), з яких 32,5 млн. га — площа ріллі. Із за-

гальної площі сільськогосподарських угідь 49,8 % 

припадало на сільськогосподарські підприємства, 

38,1 % — на громадян, 10,6 % — на землі запасу та 

землі, не надані у власність і постійне користуван-

ня, 1,5 % — на інших користувачів.

У 2012 р. виробництвом сільськогосподар-

ської продукції займалося майже 56 тис. підпри-

ємств різних організаційно-правових форм гос-

подарювання, якими використовувалося близько 

22 млн. га сільськогосподарських угідь. Більше 

половини цих угідь (11,2 млн. га) зосереджено в 

господарських товариствах, 20,0 % — у фермер-

ських господарствах, 15,7 % — у приватних під-

приємствах, 3,4 % — у виробничих кооперативах, 

2,3 % — у державних підприємствах, 7,4 % — у під-

приємствах інших форм господарювання (табл. 1). 

Із загальної кількості підприємств 48 тис. мають 

сільськогосподарські угіддя. З них 67,8 % підпри-

ємств мають площу до 100 га, 15,2 % — від 100 до 

500 га, 5,5 % — від 500 до 1000 га, 5,4 % — від 1000 

до 2000 га, 6,1 % — понад 2000 га. Середній розмір 

підприємства з урахуванням фермерських госпо-

дарств у 2012 р. збільшився порівняно з 2011 р. на 

2,1 % і становив 392 га сільськогосподарських угідь, 

без урахування фермерських господарств середній 

розмір підприємства зменшився на 1,5 % (1158 га).

Таблиця 1

Кількість діючих сільськогосподарських підприємств 
за організаційно-правовими формами господарювання 

у 2012 р. (на 1 липня)
Одиниць У % до загальної кількості 

Усього 55866 100,0
Господарські товариства 8121 14,5
Приватні підприємства 4183 7,5
Виробничі кооперативи 856 1,6
Фермерські господарства 40732 72,9
Державні підприємства 294 0,5
Підприємства інших 

форм господарювання 
1680 3,0

Джерело: [4].

На 1 листопада 2012 р. налічувалося майже 41 

тис. фермерських господарств, у власності та корис-

туванні яких знаходилося 4,4 млн. га сільгоспугідь, у 

тому числі 4,3 млн. га ріллі. У 2012 р. відбулося по-

дальше укрупнення фермерських господарств: на 

одне господарство в середньому припадало 108 га 

сільськогосподарських угідь (на 21,7 % більше, ніж у 

попередньому році) та 105 га ріллі (на 1,5 % більше). 

Орендовані землі фермерських господарств станом 

на 1 листопада 2012 р. складали 81,4 % загальної 

площі землі в їх користуванні [4].

У цьому зв’язку стійкість сільськогосподар-

ського виробництва нижче, ніж в інших галузях, 

що визначає наявність високого рівня підприєм-

ницьких ризиків у галузі. Тривалий виробничий 

цикл визначає інерційність пропозиції сільсько-

господарської продукції при зміні цін. Істотним 

обмежувачем є невизначеність ситуації у зв’язку 

із сезонністю виробництва. Це призводить до не-

рівномірності пропозиції продовольчої продукції 

протягом року і труднощів у прогнозуванні дов-

гострокової ринкової кон’юнктури. Значна част-

ка продукції (овочі, молоко) є швидкопсувною, 
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вимагає спеціальних умов зберігання і термінової 

реалізації, що істотно змінює конкурентну ситу-

ацію в період її масового надходження на ринок.

Становлення СОК в Україні відбувалося у три 

етапи. Сьогодні у розрізі новітньої обслуговуваль-

ної сільськогосподарчої кооперації спостеріга-

ється третій етап становлення. Перший етап роз-

витку СОК припадає на 1993–1995 роки, перший 

сільськогосподарський обслуговувальний коопе-

ратив був створений у грудні 1993 року. Перший 

спад у розвитку СОК відбувся у 1996–1997 роках. 

У 1998–2001 рр. розпочинається другий етап, або 

друга хвиля, розвитку сільськогосподарчої обслу-

говувальної кооперації. Цьому сприяло прийнят-

тя Закону України «Про кооперацію» (1998 р.), де 

окремим розділом було призначено законодавче 

забезпечення розвитку сільськогосподарчих ко-

оперативів. Також другий етап був підкріплений 

реформуванням аграрного сектору, який почався 

у 1999 році після виходу Указу Президента Украї-

ни «Про невідкладні заходи щодо прискорення 

реформування аграрного сектору економіки» 

№ 1529/99. Відбулися серйозні зміни у структурі 

сільськогосподарського виробництва. З’явилася 

велика кількість нових фермерських господарств, 

людей, які почали самостійно працювати на зе-

мельних паях, що стало підґрунтям для утворен-

ня СОК. З 2001 року починається помітний спад 

у розвитку сільськогосподарчої обслуговувальної 

кооперації. У 2009 році в Україні була прийнята 

«Державна цільова програма розвитку сільсько-

господарчих обслуговувальних кооперативів до 

2015 року», що стало серйозним поштовхом для 

третього етапу розвитку СОК в Україні. Особли-

вість цієї державної цільової програми полягала у 

тому, що вперше у новітній історії України із держ-

бюджету було виділено 90 млн. гривень, які були 

направлені у регіони на підтримку СОК. Важли-

вість цих коштів у тому, що з’явилася можливість 

утвореним сільгоспкооперативам відшкодувати 

90 % вартості придбаних технічних ресурсів. Вна-

слідок цього у 2009 році відбулося зростання кіль-

кості сільгоспкооперативів із 400 до 655. У 2010 

році трапився черговий спад — до 430 об’єднань 

у зв’язку із відсутністю реалізації програми та дер-

жавної підтримки. І вже 2011 рік характеризуєть-

ся черговим зростанням кількості СОК. Сьогодні 

нараховується 565 обслуговувальних сільськогос-

подарчих кооперативів. Це обумовлено підтрим-

кою регіональних органів влади, виділенням ко-

штів з обласних бюджетів на підтримку розвитку 

сільськогосподарської кооперації.

Прикладів досить успішних кооперативів ба-

гато. Є кооперативи, які вже 16–18 років вико-

нують свою місію, надають послуги, покращують 

економіку фермерських селянських господарств. 

Наприклад, СОК «Ратай» у Заліщицькому районі 

Тернопільської області, у складі якого 250 фермер-

ських та особистих селянських господарств, СОК 

«Західний» Рівненської області, що нараховує 30 

членів в особі фермерів та ОСГ, сільгоспкоопера-

тив «Енеїда» у м. Херсон та ціла низка інших, що 

були утворені у перші роки становлення сільсько-

господарської кооперації. Пізніше утворені коопе-

ративи також успішно розвиваються. Наприклад, 

сільськогосподарський кооператив з виробництва 

овочів Каховського району на Херсонщині нара-

ховує 12 фермерських господарств або молочний 

кооператив у Херсонській області, який сформо-

ваний після 2000 року та демонструє позитивні ре-

зультати протягом усього періоду діяльності.

Загалом, СОК зорієнтовані не стільки на 

збільшення валового виробництва, скільки на 

задоволення потреб своїх співучасників. У плані 

покращення просування та реалізації продуктів 

вони досить успішно стоять на ринку сільгосп-

продукції. Якщо характеризувати динаміку 

зростання СОК, вона стрімко зростає в умовах 

цілої низки перешкод у їхній діяльності. Розви-

ток СОК серйозно стримує законодавча невре-

гульованість питання неприбуткової діяльності 

та системи оподаткування.

СОК мають набагато більше навантажен-

ня, ніж сільськогосподарські підприємства або 

фермери. Кооператив має набагато складніший 

склад обов’язкових платежів, ніж в окремо взя-

тих фермерських чи особистих господарствах, 

сільгосппідприємствах.

Це є головною перешкодою щодо створення 

СОК, бо кожен фермер має привілей у системі 

сплати податків, а якщо вони об’єдналися, тобто 

надають послуги, то потрапляють в іншу систему 

оподаткування, яка набагато складніша. Це спо-

вільнює значне поширення розвитку сільськогос-

подарської кооперації, а ті кооперативи, що утво-

рилися, мусять маневрувати.

Однак статистика свідчить, що за 2011 рік 

кількість СОК зросла на 135 одиниць, що демон-

струє позитивну динаміку розвитку. Безумовно, 

ще не отримано таких регіональних масштабних 

кооперативів, які серйозно впливають на ринки 

продукції та на формування цінової політики. Це 

відбувається внаслідок того, що податкова по-

літика сьогодні і новий прийнятий Податковий 

кодекс не дають таких можливостей, а також від-

сутня державна підтримка у виді дотацій та субси-

дування процентних ставок кредитів.

Узагальнюючи вищезазначене, можна ви-

окремити чотири основні перешкоди на шляху 

розвитку СОК. Перша — недосконалість подат-

кової політики, друга — відсутність державної 

підтримки, третя — низький рівень навчання, 

інформаційної роботи, дорадництва серед по-

тенційних груп, які можуть створити сільгоспко-

оперативи, четверта — відсутність менеджерів, 

активістів, лідерів серед кооперативного руху.
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Сільськогосподарська кооперація є найбільш 

успішною у молочній галузі. Дрібні виробники 

зай мають 82 % молочного ринку, і без кооперації 

говорити про безпеку продуктів, про їх якість, про 

конкурентоспроможність безперспективно. Не сек-

рет, що у селянських господарствах молоко низької 

якості і дотримання стандартів не завжди виконуєть-

ся. Переваги СОК у тому, що є можливість забезпе-

чити охолодження, контроль за якістю і доведення 

цієї продукції до споживача. За таких умов зростає 

закупівельна ціна на молоко, і це є основ ним стиму-

лювальним фактором для збільшення виробництва 

та участі у кооперативах. Наприклад, закупівельні 

ціни на ринку молока. Так, переробні підприємства 

пропонують ціну 1,8–2 грн./л. А сільськогосподар-

ські кооперативи, які створили свою інфраструк-

туру (тобто мають охолоджувальні камери, налаго-

джену логістику), пропонують закупівельну ціну на 

рівні 3–3,5 грн./л. У наявності результат діяльності 

кооперації. Це є шлях формування ціни, що відпо-

відає інтересам виробника.

Якщо охарактеризувати цей показник, то 

він найкращий у Вінницькій області, де нарахо-

вується 50 СОК молочного спрямування із 70 іс-

нуючих. У 2009 за підтримки уряду Державної ці-

льової програми молочні кооперативи вийшли за 

загальною кількістю на перше місце.

Тип багатофункціональних кооперативів також 

набув значного поширення. Такі кооперативи за-

діяні у багатьох напрямках сільськогосподарського 

виробництва, диверсифікуючи свою діяльність.

Стосовно переваг сільськогосподарських 

обслуговувальних кооперативів перед приват-

ним господарством, то тут не йдеться про конку-

ренцію. Основною ціллю СОК є вирішення про-

блем дрібних фермерів, що об’єднуються. Вони 

налагоджують (умовно) зберігання зерна, його 

транспортування, формування оптової партії та 

її продаж на вигідних умовах. У результаті цього 

відбувається формування прибутку, котрий отри-

мує фермер. Суть у тому, що через об’єднання 

спільних зусиль кожне фермерське господарство 

повинне отримати позитивний фінансовий ре-

зультат. Сільгоспкооператив не переслідує цілі 

прибутковості як посередник, котрий ставить за 

мету саме отримання прибутку.

Тобто учасники СОК домагаються як покра-

щення якості продукції, її переробки, фасування, 

зберігання, транспортування, так і підвищення 

ціни реалізації. У цьому сутність сільськогоспо-

дарської обслуговувальної кооперації, яка сприяє 

покращенню дохідності [5].

Альтернативою агрохолдингів для підтрим-

ки розвитку сільської місцевості є розвиток фер-

мерства. Особисті селянські господарства мають 

укрупнювати своє дрібнотоварне виробництво. 

Перехід до фермерських господарств відіграє важ-

ливу соціальну роль на селі з точки зору створен-

ня нових робочих місць, розвитку сільської місце-

вості і зростання виробництва сільгосппродукції.

З розвитком кооперативного духу у контекс-

ті конкурентоспроможності повинна враховува-

тися стратегія країни як експортно-орієнтованої 

держави. Особливо це стосується групи зернових 

культур. У цьому випадку повинна бути довго-

тривала прогнозована політика держави щодо 

підтримки виробництва, розвитку інфраструк-

тури і реалізації зернового господарства, а не 

створення бар’єрів стримання, які ми маємо на 

сьогодні: експортні мита, невідшкодування або 

ліквідація ПДВ, монополізація ринку зерна та 

інший ряд перешкод, що не дають можливості 

товаровиробнику отримати нормальну ціну на 

внутрішньому ринку та ставить нашу продук-

цію у неконкурентні умови з іншими країнами 

(Польща, Франція, Німеччина, Росія). Ці фак-

тори серйозно стримують нарощування вироб-

ництва зерна. Відносно інших категорій продук-

тів також існує низка перешкод, які гальмують 

нарощування великотоварного виробництва.

Враховуючи закордонний досвід, зазначимо, 

що у Польщі сільськогосподарська кооперація 

динамічно розвивається. Значний обсяг товарних 

потоків здійснюється саме через кооперативи. 

При тому, що територія Польщі удвічі менша від 

території України, кількість СОК там у десять ра-

зів більша. Можна стверджувати, що Польща по-

переду на десятиліття у плані розвитку сільсько-

господарських обслуговувальних кооперативів.

Спостерігається розвиток виробництва яло-

вичини в сільськогосподарських фермерських 

господарствах в країнах Північної Європи. На-

приклад, у Фінляндії кооперативи реалізують 

майже 90 % товарного молока. У Швеції та Нор-

вегії на них припадає до 100 % переробки і збуту 

молока, близько 60 % продажів яєць, зерна та ін-

шої продукції, до 90 % забою та переробки худоби. 

Цей досвід можна використовувати у вітчизняній 

практиці. Зокрема, спільні забійні пункти худоби 

можуть бути створені за підтримки вже існую-

чих великих агрохолдингів, де є успішний досвід 

розвитку, налагоджені канали збуту продукції. 

Наприклад, у Швеції нині спостерігається поси-

лення взаємодії кооперативів з великими моно-

поліями, держструктурами. Кооперація у сфері 

вирощування та переробки ВРХ в країні дозво-

лить об’єднати зусилля фермерів, створити єди-

ні стандарти якості продукції, що випускається. 

Крім того, з’являться нові можливості поділу пра-

ці між фермерами одного кооперативу (молочний 

напрямок, дорощування бичків), виходу на ринки 

інших регіонів і т. д.

Основні перешкоди, які можуть стати на 

шляху успішної реалізації подібного проекту:

— розкид фермерських господарств по вели-

чезній території країни;
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— у більшості господарств, в кращому випадку, 

міститься всього по кілька десятків голів худоби.

У той же час для перших пілотних про-

ектів можна вибрати регіони, де концентрація 

поголів’я на фермах є найбільшою, а при вирі-

шенні завдань, пов’язаних з укрупненням ферм, 

доцільно використовувати досвід Японії, де також 

існувала подібна проблема. Держава заохочувала і 

продовжує заохочувати укрупнення виробництва 

на принципах оптимізації. Зокрема, визначені 

мінімальні розміри підприємств, які мають право 

отримувати державні субсидії [6].

Однак кооперативи здатні розвиватися і спри-

яти ринковій інтеграції своїх членів тільки за умо-

ви розширення їх прав та створення сприятливих 

умов для їх діяльності. Вони потребують раціональ-

ної політики, економічних стимулів, сприятли-

вої нормативно-правової базі, а також механізмів 

участі, що дозволяють їм консультуватися і брати 

участь у діалозі з різними зацікавленими сторона-

ми, особливо з особами, що приймають рішення.

У минулому році Міністерство аграрної по-

літики і продовольства розробило і подало стра-

тегію соціально-економічного розвитку сільських 

територій «Рідне село». Ця ініціатива орієнтована 

на створення сільськогосподарських кооперати-

вів та підтримку державою дрібних і середніх то-

варовиробників [7].

Висновки з проведеного дослідження. Роз-

виток кооперативного руху і підтримка його з 

боку держави є необхідною умовою відроджен-

ня українського села. І світовий досвід підтвер-

джує, що саме завдяки об’єднанню в кооперати-

ви дрібно- і середньотоварні виробники можуть 

підвищити конкурентоспроможність своєї про-

дукції. Тому інтерес селян до таких об’єднань 

поступово зростає.

Література

1. Устойчивые продовольственные системы 

как инструмент обеспечения продовольственной 

безопасности и питания [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа : http://www.fao.org/getinvolved/

worldfoodday/ru/.

2. Кооперативы и организации производите-

лей [Электронный ресурс] / Продовольственная 

и сельскохозяйственная организация Объединен-

ных Наций. — Режим доступа : http://www.fao.org/

partnerships/cooperatives/ru/.

3. О развитии конкуренции на агропродоволь-

ственных рынках [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа : http://agroobzor.ru/article/a-351.html.

4. Статистичний щорічник України за 2011 

рік / Держ. ком. стат. України ; [за ред. О. Г. Осау-

ленко]. — К. : Консультант, 2011. — С. 138.

5. Томич І. Розвиток сільськогосподарських 

обслуговувальних кооперативів — магістральний 

шлях для АПК України [Електронний ресурс] / 

Іван Томич // Новини УАК. — Режим доступу : 

http://www.fao.org/partnerships/cooperatives/ru/.

6. В России растёт производство свинины 

и мяса птицы, падает производство говядины 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://

agroobzor.ru/mms/a-132.html.

7. Арбузов. До 2020 р. сільські кооперативи 

створять 1,6 млн. робочих місць в Україні [Елек-

тронний ресурс]. — Режим доступу : http://news.

finance.ua/ua/~/1/0/all/2013/03/25/299095.



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 2 (22) 2013

118

© К. М. Шило, 2013

УДК 331.552 К. М. Шило

КІЛЬКІСНА ТА ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ: 
РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Анотація. У статті проаналізовано статистичні та динамічні особливості формування трудово-

го потенціалу регіонів України. Визначено методи та підходи щодо оцінки трудового потенціалу. Зробле-

но аналіз трудового потенціалу за кількісними та якісними показниками, що дозволило вирішити проблему 

об’єктивної оцінки трудового потенціалу регіону як необхідної умови державного управління.

Ключові слова: населення, трудовий потенціал, формування трудового потенціалу, методи оцінки тру-

дового потенціалу, кількісні та якісні характеристики трудового потенціалу.

Summary. This article presents the static and dynamic features analysis of Ukrainian regions workforce poten-

tial’s formation; the finding of the workforce potential estimation methods and approaches; the analysis of the work-

force potential by quantity and qualitative characteristics, what helps to solve the problem of the region’s workforce 

potential objective estimation as a state administration requirement.

Key words: population, workforce potential, workforce potential formation, workforce potential estimation methods, 

workforce potential quantity and qualitative characteristics.

Постановка проблеми. У сучасній економічній 

системі держави відбуваються трансформаційні 

процеси, які впливають на відтворення та розви-

ток трудового потенціалу регіонів. Розвиток со-

ціально-економічного середовища, в якому від-

бувається формування трудового ресурсу, йде в 

умовах відкритості економіки України та супрово-

джується дією світової економічної кризи.

Питання дослідження трудового потенціалу ре-

гіону та умов його формування актуальні, оскільки 

трудовий ресурс — один із основних елементів еко-

номічної структури регіону, відповідно, вивчення 

факторів, які впливають на його формування, по-

требують комплексного та системного підходу.

Одним із ключових елементів концепції 

ефективного формування трудового потенціалу 

є його економічна оцінка та визначення підходів 

до його продуктивного використання. У зв’язку з 

цим саме кількісні та якісні параметри трудового 

потенціалу стають вагомим чинником результа-

тивності економічних перетворень.

Аналіз основних напрямів досліджень і пуб-
лікацій. Проблеми реалізації підходів форму-

вання трудового потенціалу активно вивчали-

ся україн ськими економістами, демографами: 

І. І. Бажан, І. К. Бондар, С. Й. Вовканичем, 

М. І. Долішнім, С. М. Злупком, В. П. Міклов-

дою, С. М. Писаренком, М. І. Пітюличем, які 

розробили теоретичні та методичні підходи фор-

мування трудового потенціалу. В дещо іншому 

напрямку аналізують демографічні та соціально-

економічні аспекти трудового потенціалу вчені 

Д. П. Богиня, О. М. Левченко, С. І. Пирожков. 

Важливі досягнення у вивченні проблем зайня-

тості та регулювання ринку праці викладені в 

працях С. І. Бандура, Е. М. Лібанової, В. В. Оні-

кієнка, В. П. Онищенка, Ю. І. Саєнка та ін.

Мета статті полягає у визначені підходів до 

аналізу трудового потенціалу регіонів як за якіс-

ними, так і за кількісними характеристиками.

Виклад основного матеріалу. Комплексне до-

слідження трудового потенціалу передбачає збір, 

систематизацію, узагальнення й аналіз інфор-

мації. Отже, точність і повнота вивчення об’єкта 

аналізу залежить перш за все від джерел інформа-

ції. Детальну демографічну та соціально-еконо-

мічну характеристику населення дають переписи 

населення, поточний облік природного і механіч-

ного руху населення, спеціальні вибіркові обсте-

ження населення, а також реєстри, які ведуться 

далеко не в усіх країнах. При вивченні трудового 

потенціалу важливими є не тільки демографічні 

характеристики населення, а й економічні. Поява 

в країні такого явища, як безробіття диктує необ-

хідність систематичних вибіркових обстежень 

населення і забезпечення вільного доступу до ре-

зультатів цих обстежень.

Отже, на основі узагальненого аналізу щодо 

існуючих методик оцінки трудового потенціалу 

отримано систему оціночних показників та алго-

ритм розрахунку (табл. 1).

Аналіз наведеної матриці показує, що такі по-

казники, як кількісні та міграційні доцільно роз-

раховувати з використанням натурального і вар-

тісного підходів. Якісні та інтегральні показники 

найбільше відображає система індексів як основа 

відносного підходу. Узагальнені показники трудо-

вого потенціалу визначаються через комбінацію 

інтегральних показників з урахуванням зовнішніх 

і внутрішніх факторів. Слід зазначити, що біль-

шість відомих методів оцінки трудового потенціа-

лу відносяться до рівня підприємства, і при цьому 

існує дуже мало методичних напрацювань оцінки 

потенціалу регіону та країни в цілому.
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Таблиця 1

Матриця методів оцінки трудового потенціалу
Методичні 

підходи

Показники 

Натуральний Вартісний Відносний

Ресурсний Тимчасовий Витратний Результативний Бальний Комбінований 

Кількісні 

Кількість 

трудових 

ресурсів

Фонд робочого 

часу
Заробітна плата Додана вартість

Кількісні 

градації

Ефективність 

трудових

ресурсів

Якісні 
Кваліфікація 

чисельності

Якість фонду 

робочого часу

Вартість 

підвищення 

кваліфікації

Інноваційність 

продукції

Якісні гра-

дації

Підвищення 

ефективності

Міграційні 
Трудові ресурси 

мігрантів

Фонд робочого 

часу мігрантів

Вартість 

залучення 

мігрантів

Додана вартість 

міграції

Заміщення 

трудових 

ресурсів

Ефективність 

міграційних 

ресурсів

Інтегральні 
Загальна 

чисельність

Загальний фонд 

робочого часу

Загальні 

витрати

Загальна додана 

вартість

Загальний 

бал оцінки

Загальна 

ефективність

Узагальнені Розрахунок інтегрального показника трудового потенціалу

Джерело: узагальнено автором.

Тому для комплексного дослідження трудо-

вого потенціалу врахуємо визначені підходи до 

кількісної характеристики трудового потенціалу, 

а саме: загальна кількість населення; кількість на-

селення працездатного віку; кількість економічно 

активного населення. Кількість зайнятих відобра-

жає реалізовану на ринку праці частину трудово-

го потенціалу і кількісно виражає не потенційно 

можливу сукупну пропозицію праці, а фактично 

реалізовану на даний момент. Тому зайнятість 

необхідно досліджувати окремо, враховуючи всю 

складність та багатогранність відносин сучасного 

ринку праці та те, що вона відображає процес ви-

користання трудового потенціалу.

Отже, аналізуючи загальну кількість населення 

країни як кількісну характеристику трудового потен-

ціалу, відомо, що за чисельністю населення Україна 

займає 6 місце в Європі. Станом на початок 2012 року 

на території країни проживало 45,6 млн. осіб.

Слід зазначити, що абсолютна й відносна чи-

сельність перспективного з позиції демографічного 

відтворення трудового потенціалу населення, віко-

вих контингентів в Україні скорочуватимуться, що 

загрожує появою дефіциту кваліфікованої робочої 

сили через активізацію міграційних процесів. Поси-

лення інтенсивності трудової еміграції обумовлено 

низьким рівнем оплати праці в Україні, наявність 

безробіття перетворює трудові міграції на основний 

засіб забезпечення прийнятного рівня життя знач-

ної частини населення країни. Трудові міграційні 

поїздки з України до країн СНД, Західної і Цен-

тральної Європи стали масштабним явищем: їх об-

сяги, за найбільш вірогідними оцінками, становлять 

близько 3,5 млн. осіб у середньорічному обчисленні. 

Але це тільки експертні оцінки, оскільки точні ста-

тистичні дані відсутні. В умовах глобалізації трудова 

міграція є природним явищем, але не у таких масш-

табах, як в Україні, де вона передусім має економічні 

передумови. Зокрема, зросла інтенсивність трудової 

міграції від 2,5 млн. до 6,5 млн. осіб працездатного 

віку, із них 70,2 % — у віці 30–55 років.

Щодо динамічних характеристик забезпе-

чення трудовим потенціалом країни, то слід від-

значити щорічне скорочення загальної кількос-

ті населення країни. Якщо порівняти фактичну 

кількість населення України із прогнозованими 

показниками, що розроблялися в Україні і за кор-

доном на початку дев’яностих років, то можна ді-

йти висновку, що країна втрачає свій трудовий по-

тенціал швидше, аніж прогнозувалося найбільш 

песимістичними прогнозами. Крім того, про-

гнозується погіршення статево-вікової структури 

населення, що також негативно вплине на обсяг 

сукупної пропозиції на ринку праці України. Як 

бачимо із табл. 2, для всіх регіонів України без ви-

ключень характерним є скорочення населення, 

абсолютний та відносний приріст населення для 

всіх регіонів України є від’ємним.

Для більш повного аналізу порівняємо від-

носний приріст населення кожного регіону із за-

гальним по Україні і визначимо ті регіони, в яких 

процес скорочення населення іде повільніше, ніж 

в середньому по країні. Для цього визначимо від-

носно порівняльний приріст населення регіону 

(ВППнр) за формулою:

ВППнр = 
Нр Нр Н Н

Нр Н
2011 2006 2011 2006

2006 2006

*100% *100%
 

 , (1)

де Нр — загальна кількість населення регіону, осіб;

Н — загальна кількість населення України у 

відповідних роках, осіб.

Значення відносно-порівняльного показника 

демонструє, що в Закарпатській області відбулося 

збільшення населення на 2,0 млн. осіб, а у Волин-

ській, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській 

та Чернівецькій областях процес скорочення насе-

лення іде значно повільніше, ніж в середньому по 

Україні. У Кіровоградській, Луганській, Сумській 

та Чернігівській областях кількість населення ско-

рочується значно швидше, ніж в цілому в Україні.

Особливості забезпечення трудовим потенці-

алом оцінюються за допомогою групування; ви-

значимо інтервал групування:
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Таблиця 2

Динаміка загальної чисельності населення по Україні та її регіонах у 2006–2011 рр. (на початок року)

Територія

Роки приріст

2006 2007 2008 2009 2010 2011

а
б

с
о

л
ю

т
н

и
й

,

м
л

н
. 

о
с

іб

в
ід

н
о

с
н

и
й

, 
%

в
ід

н
о

с
н

о
-

п
о

р
ів

н
я

л
ь

н
и

й
,

%

Україна 46929,5 46646,0 46372,7 46143,7 45962,9 45778,5 -1151,0 -2,453 х
АР Крим 1983,8 1977,1 1971,1 1967,3 1965,3 1963,5 -20,3 -1,023 1,429
Вінницька 1701,6 1686,5 1672,2 1660,0 1650,6 1641,2 -60,4 -3,550 -1,097
Волинська 1040,4 1038,0 1036,4 1036,2 1036,7 1037,2 -3,2 -0,308 2,145
Дніпропетровська 3447,2 3422,9 3398,4 3374,2 3355,5 3336,5 -110,7 -3,211 -0,758
Донецька 4622,9 4580,6 4538,9 4500,5 4466,7 4433,0 -189,9 -4,108 -1,655
Житомирська 1330,1 1317,1 1305,5 1294,2 1285,8 1279,0 -51,1 -3,842 -1,389
Закарпатська 1245,4 1243,8 1242,6 1243,4 1244,8 1247,4 2,0 0,161 2,614
Запорізька 1861,0 1846,9 1832,9 1821,3 1811,7 1801,3 -59,7 -3,208 -0,755
Івано-Франківська 1388,9 1385,4 1382,6 1381,1 1380,7 1379,8 -9,1 -0,655 1,798
Київська 1763,8 1751,1 1737,3 1727,9 1721,8 1717,6 -46,2 -2,619 -0,166
Кіровоградська 1067,2 1053,1 1039,7 1027,0 1017,8 1010,0 -57,2 -5,360 -2,907
Луганська 2409,1 2381,9 2355,4 2331,8 2311,6 2291,3 -117,8 -4,890 -2,437
Львівська 2577,1 2568,4 2559,8 2552,9 2549,6 2544,7 -32,4 -1,257 1,196
Миколаївська 1219,6 1211,9 1203,6 1195,8 1189,5 1183,3 -36,3 -2,976 -0,523
Одеська 2402,2 2395,5 2394,7 2392,2 2391,0 2388,7 -13,5 -0,562 1,891
Полтавська 1554,9 1540,5 1524,9 1511,4 1499,6 1487,8 -67,1 -4,315 -1,862
Рівненська 1156,5 1154,4 1152,0 1151,0 1151,6 1152,5 -4,0 -0,346 2,107
Сумська 1226,3 1226,3 1196,8 1184,0 1172,3 1161,5 -64,8 -5,284 -2,831
Тернопільська 1112,1 1105,4 1098,6 1093,3 1088,9 1084,1 -28,0 -2,518 -0,065
Харківська 2829,0 2812,1 2795,9 2782,4 2769,1 2755,1 -73,9 -2,612 -0,159
Херсонська 1126,5 1117,1 1107,5 1099,2 1093,4 1088,2 -38,3 -3,400 -0,947
Хмельницька 1373,4 1361,4 1350,3 1341,4 1334,0 1326,9 -46,5 -3,386 -0,933
Черкаська 1341,5 1328,0 1315,5 1304,2 1295,2 1285,4 -56,1 -4,182 -1,729
Чернівецька 908,2 906,3 904,5 904,1 904,4 904,3 -3,9 -0,429 2,024
Чернігівська 1168,5 1151,9 1135,9 1121,3 1109,7 1098,2 -70,3 -6,016 -3,563

Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики України [1].

І = 
Qj Qjmax min

3


=

4433011 904277

3



 
= 1176244,7. (2)

У результаті відокремлюємо три групи ре-

гіонів за кількістю наявного населення: 1) ре-

гіони із мінімальною кількістю населення 

(Qj < Qjmin + I) — регіони із кількістю населення, 

меншою за 2080521,7 осіб (904277+1176244,7); 

2) регіони із середньою кількістю населен-

ня (Qjmin + I < Ij < Qjmin + 2I) — регіони 

із кількістю населення від 2080521,7 осіб до 

3256766,4 осіб (904277 + 2*1176244,7); 3) ре-

гіони із максимальною кількістю населення 

(Qjmin + 2I < Ij < Qjmax) — регіони із кількістю 

населення понад 3256766,4 осіб (табл. 3).

Максимальна кількість населення проживає 

в таких областях, як Донецька (9,68 % від загаль-

ної кількості населення країни) та Дніпропетров-

ська (7,29 %). У цих областях зосереджено 16,97 % 

трудового потенціалу країни. Найменша кількість 

населення характерна для Чернівецької (1,98 %) 

та Кіровоградської (2,2 %) областей тощо.

Групування регіонів за рівнем відносного 

приросту населення проводиться аналогічно з ін-

тервалом групування:

І = 
ВПнj ВПнjmax min

3


=

0,161 ( 6,016)

3

 
 = 2,059. (3)

У результаті відокремлюємо три групи регіо-

нів за рівнем відносного скорочення населення: 

1) регіо ни із мінімальним рівнем відносного ско-

рочення населення (-1,898 % < ВПн); 2) регіони 

із середнім рівнем відносного скорочення насе-

лення (-3,957 % < ВПн < -1,898 %); 3) регіони із 

максимальним рівнем відносного скорочення на-

селення (ВПн < - 3,957 %).

Для одночасної оцінки статистичних і дина-

мічних характеристик трудового потенціалу ре-

гіонів України за загальною кількістю населення 

побудуємо матрицю оцінки статичних та дина-

мічних особливостей формування трудового по-

тенціалу регіонів України за загальною кількістю 

населення, за кількістю економічно активного 

населення, за динамікою населення працездатно-

го віку та за динамікою кількості економічно ак-

тивного населення (табл. 3).

Дослідження проведемо в такій послідов-

ності: 1) дослідимо загальні тенденції по Украї-

ні; 2) згрупуємо регіони за кількістю населення 

працездатного віку; 3) порівняємо результати із 

результатами групування регіонів за загальною 

кількістю населення; 4) згрупуємо регіони за на-

прямами динамічних змін в кількості населення 

працездатного віку; 5) визначимо напрями демо-

графічного розвитку регіонів.
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Таблиця 3

Матриця оцінки статичних та динамічних особливостей формування трудового потенціалу регіонів України

Регіон

Показники
Кількість населення

Відносне

скорочення 

населення

Кількість економічно

активного населення

Відносний

приріст (скорочення)

кількості економічно

активного населення

Відносний приріст 

(скорочення) кількості 

населення 

працездатного 

віку

Відносний

приріст (скорочення)

кількості економічно

активного населення
АР Крим мінімальна мінімальна / відносна сталість скорочення / відносна сталість
Вінницька мінімальна / середнє мінімальна / відносна сталість відносна сталість / скорочення
Волинська мінімальна мінімальна / відносна сталість приріст / скорочення

Дніпропетровська максимальна / середнє максимальна / відносна сталість скорочення / відносна сталість

Донецька максимальна максимальна / скорочення скорочення / відносна сталість
Житомирська мінімальна / середнє мінімальна / скорочення відносна сталість
Закарпатська мінімальна мінімальна / скорочення відносна сталість / приріст
Запорізька мінімальна / середнє мінімальна / відносна сталість скорочення / відносна сталість
Івано-Франківська мінімальна мінімальна / відносна сталість відносна сталість / скорочення
Київська мінімальна / середнє мінімальна / скорочення приріст / відносна сталість
Кіровоградська мінімальна / максимальне мінімальна / скорочення скорочення / відносна сталість
Луганська середня / максимальне середня / скорочення скорочення / відносна сталість
Львівська середня / мінімальне середня / відносна сталість відносна сталість / скорочення
Миколаївська мінімальна / середнє мінімальна / відносна сталість скорочення / відносна сталість
Одеська середня / мінімальне середня / приріст відносна сталість
Полтавська мінімальна / максимальне мінімальна / скорочення скорочення / відносна сталість
Рівненська мінімальна мінімальна / приріст приріст
Сумська мінімальна / максимальне мінімальна / скорочення скорочення / відносна сталість
Тернопільська мінімальна / середнє мінімальна / приріст приріст / відносна сталість
Харківська середня середня / відносна сталість відносна сталість
Херсонська мінімальна / середнє мінімальна / скорочення скорочення / відносна сталість
Хмельницька мінімальна / середнє мінімальна / скорочення відносна сталість
Черкаська мінімальна / максимальне мінімальна / скорочення скорочення / приріст
Чернівецька мінімальна мінімальна / приріст відносна сталість / приріст
Чернігівська мінімальна / максимальне мінімальна / скорочення скорочення / відносна сталість

Джерело: розроблено автором.

Розрахунки свідчать, що кількість населення 

працездатного віку за період 2008–2011 рр. дещо 

знизилась (табл. 4).

Відносний приріст населення працездатного 

віку в 2011 році порівняно з 2008 роком становив 

2,07 %.

За статичними показниками оцінки інтервал 

групування дорівнює (4):

І = 
НПВj НПВjmax min

3


=

2035,6 358,1

3


 = 559,2. (4)

У результаті відокремлюємо три групи регі-

онів за кількістю населення працездатного віку: 

1) регіони із мінімальною кількістю населення 

працездатного віку (917,3 < НПВ); 2) регіони із 

середнім рівнем відносного скорочення насе-

лення (1476,5 < ВПн < 917,3); 3) регіони із мак-

симальним рівнем відносного скорочення насе-

лення (ВПн < 1476,5).

Для групування регіонів за напрямами дина-

мічних тенденцій формування трудового потен-

ціалу за кількістю населення працездатного віку 

отримаємо такий інтервал:

І = 
НПВj НПВjmax min

3

 
=

2,64 ( 8,41)

3

 
 = 3,68. (5)

У результаті відокремлюємо такі групи ре гіонів: 

1) регіони із максимальним скороченням населен-

ня працездатного віку (НПВ < -1,05); 2) регіони 

із відносно сталими тенденціями в кількості на-

селення працездатного віку (-4,73 < НПВ < -1,05); 

3) регіони із максимальним приростом населення 

працездатного віку (-1,05 < НПВ).

Формування в системі освіти високоякісного 

трудового потенціалу має завершуватися гідною 

його реалізацією, тобто розвиток творчих фахів-

ців має сенс тільки за умови їх працевлаштування. 

Відстежимо залежність економічної активності 

працездатного населення від наявного освітньо-

кваліфікаційного рівня (рис. 1).

Очевидно, що максимальний рівень економіч-

ної активності серед працездатного населення ха-

рактерний для осіб з повною загальною середньою 

та вищою освітою, мінімальний — для осіб, що не 

мають освіти або мають початкову загальну освіту.

Для групування регіонів за кількістю еко-

номічно активного населення (ЕАН) протягом 

2005–2011 рр. отримаємо такий інтервал:

І = 
ЕАН ЕАНmax min

3


=

2173,1 419,6

3


 = 584,5. (6)
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Таблиця 4

Динаміка населення працездатного віку України та її регіонів у 2008–2011 рр., тис. осіб

Регіон 2008 2009 2010 2011
приріст

абсолютний відносний
Україна 20675,7 20321,6 20220,7 20247,9 -427,8 -2,1
АР Крим 890,4 894,9 881,9 892,8 2,4 0,3
Вінницька 705,4 697,0 692,5 692,9 -12,5 -1,8
Волинська 441,4 436,3 435,7 440,4 -1,0 -0,2
Дніпропетровська 1543,7 1566,0 1549,8 1541,5 -2,2 -0,1
Донецька 2126,5 2037,6 2017,5 2035,6 -90,9 -4,3
Житомирська 568,5 556,2 552,3 546,9 -21,6 -3,8
Закарпатська 553,2 546,1 543,2 540,7 -12,5 -2,3
Запорізька 828,4 822,9 813,1 813,5 -14,9 -1,8
Івано-Франківська 545,0 535,6 535,8 540,4 -4,6 -0,8
Київська 782,2 755,2 751,2 748,5 -33,7 -4,3
Кіровоградська 458,7 435,9 431,6 436,1 -22,6 -4,9
Луганська 1068,6 1021,4 1009,6 991 -77,6 -7,3
Львівська 1087,2 1090,5 1100,5 1104,2 17,0 1,6
Миколаївська 558,4 539,8 537,4 537,4 -21,0 -3,8
Одеська 1020,2 1026,1 1030,5 1036,1 15,9 1,6
Полтавська 691,8 662,1 661,6 662,9 -28,9 -4,2
Рівненська 490,9 491,0 478,1 492,2 1,3 0,3
Сумська 559,0 501,8 508,7 512 -47,0 -8,4
Тернопільська 427,3 433,6 437,9 438,6 11,3 2,6
Харківська 1282,9 1260,4 1264,0 1272,8 -10,1 -0,8
Херсонська 506,2 497,0 492,7 488,3 -17,9 -3,5
Хмельницька 578,3 576,0 571,5 566,5 -11,8 -2,0
Черкаська 579,3 579,0 578,4 576,6 -2,7 -0,5
Чернівецька 364,7 356,5 353,7 358,1 -6,6 -1,8
Чернігівська 483,3 478,4 469,4 463,2 -20,1 -4,2

Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики України [1].

Рис. 1. Економічна активність працездатного 

населення за рівнем освіти у 2011 р., тис. осіб 

(джерело: складено автором за даними Державної 

служби статистики України [1])

У результаті відокремлюємо такі групи ре-

гіонів: 1) регіони із мінімальною кількістю еко-

номічно активного населення (ЕАН < 1004,1 

(419,6 + 584,5)) — АРК, Вінницька, Волинська, 

Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Іва-

но-Франківська, Кіровоградська, Миколаївська, 

Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, 

Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Черні-

вецька, Чернігівська області; 2) регіони із серед-

ньою кількістю економічно активного населення 

(1004,1 < НПВ < 1588,6 (419,6 + 2*584,5)) — Лу-

ганська, Львівська, Одеська, Харківська області; 

3) регіони із максимальною кількістю економічно 

активного населення (1588,6 < НПВ) — Дніпропе-

тровська, Донецька області.

Для групування регіонів за відносним при-

ростом кількості економічно активного насе-

лення протягом 2005–2011 рр. отримаємо такий 

інтервал:

І = 
ЕАН ЕАНmax min

3

 
=

6,83 ( 6,18)

3

 
 = 4,34 % (7)

і такі групи регіонів: 1) регіони із максимальним 

скороченням кількості економічно активного на-

селення (НПВ < -1,84) — Донецька, Житомирська, 

Закарпатська, Київська, Кіровоградська, Луган-

ська, Полтавська, Сумська, Херсонська, Хмель-

ницька, Черкаська, Чернігівська області; 2) регіони 

із відносно сталими тенденціями в кількості еконо-

мічно активного населення (-1,84 < НПВ < 2,5) — 

АР Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетров-

ська, Запорізька, Івано-Франківська, Львівська, 

Миколаївська, Харківська області; 3) регіони із 

максимальним приростом кількості економічно 

активного населення (2,5 < НПВ) — Рівненська, 

Чернівецька області.

Висновки. Провівши оцінку трудового потен-

ціалу регіонів України за 2005–2011 роки, можна 

зробити висновок про те, що динаміка кількості 

економічно активного населення та населення 

працездатного віку не є пропорційною. Зі зміною 

кількості працездатного населення в регіонах 

України відбуваються такі процеси:

1. При скороченні кількості населення пра-

цездатного віку відбувається: а) його часткове за-



Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

123

міщення населенням непрацездатного віку зі збе-

реженням сукупної пропозиції на ринку праці за 

рахунок підвищення економічної активності серед 

осіб, що раніше відносились до групи економічно 

неактивних, і перш за все — осіб старше праце-

здатного віку (Дніпропетровська, Донецька, Запо-

різька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, 

Полтавська, Сумська, Херсонська, Чернігівська 

області та АР Крим); б) розширення сукупної про-

позиції праці за рахунок населення непрацездат-

ного віку, що відповідає «економічно вимушеній» 

пропозиції праці — Черкаська область.

2. При збільшенні кількості населення праце-

здатного віку відбувається: а) часткове заміщення 

населенням працездатного віку раніше ЕАН непра-

цездатного віку зі збереженням сукупної пропозиції 

на ринку праці (Київська, Тернопільська області); 

б) збільшення кількості населення працездатного 

віку призводить до ще більшого зростання кіль-

кості ЕАН регіону. Це може бути викликане тим, 

що заробітна плата населення працездатного віку, 

як правило, вища, що впливає на заміщення го-

дин праці годинами дозвілля на ринку праці членів 

сім’ї непрацездатного віку, що відповідає відрізку 

«економічно вільної» пропозиції праці (Волинська 

область); в) відбувається пропорційне підвищення 

економічної активності праці (Рівненська область).

3. Відносна сталість у змінах кількості насе-

лення працездатного віку викликає переважно 

відносну сталість у змінах кількості ЕАН регіонів 

(Одеська, Харківська, Житомирська та Хмель-

ницька області), але може викликати як скоро-

чення кількості ЕАН (Львівська, Вінницька та 

Івано-Франківська області), так і підвищення 

(Закарпатська та Чернівецька області) залежно 

від ситуації, що склалася на ринку праці.

Проведене дослідження спрямовано на ви-

рішення завдання отримання достовірних оцінок 

щодо ресурсів економічної системи. Використа-

ні методичні підходи дозволяють вирішити про-

блему об’єктивної оцінки трудового потенціалу 

регіону, що є необхідною умовою державного 

управління. Ці підходи засновані на аналізі відо-

мих наукових положень про економічний потен-

ціал в цілому і про трудовий потенціал зокрема. 

Розрахунок індексних і рейтингових оцінок являє 

сучасний механізм макроекономічного аналізу, їх 

використання обґрунтовує доцільність проведен-

ня подальших наукових досліджень.
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ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПOЛІПШEННЯ ФІНAНCOВOГO CТAНУ ПІДПРИЄМCТВA

Анотація. У cтaтті рoзглянyтo фінaнcoвий cтaн тa йoгo рoль у eфeктивнocті гocпoдaрcькoї діяльнocті 

підприємства. Визначено шляхи пoліпшeння фінaнcoвoгo cтaнy підприємств у сучасних умовах господарювання.

Ключoві cлoвa: фінaнcoвий cтaн підприємcтвa, aнaліз фінaнcoвoгo cтaнy, рeзeрви зрocтaння прибyткy, 

прoдyктивніcть прaці, банкрутство, шляхи пoліпшeння фінaнcoвoгo cтaнy підприємcтвa.

Summary. In the article the financial state and its role of efficiency of economic activity of enterpriseis is considered. 

The ways of improvement of the financial state of enterprises in the modern terms of menage are determined.

Key words: financial state of enterprise, analysis of the financial state, backlogs of growth of income, labour 

productivity, bankruptcy, ways of improvement of the financial state of enterprise.

Постановка проблеми. Кoжнe підприєм-

ство за теперішнього стану економіки мaє за-

безпечити належний стан cвoїх фінaнcoвих 

рecyрcів, зa якoгo воно могло б cтaбільнo 

збeрігати здaтніcть бeзпeрeбійнo викoнyвaти cвoї 

фінaнcoві зoбoв’язaння пeрeд cвoїми діловими 

пaртнeрaми, дeржaвoю, влacникaми, найманими 

прaцівникaми [15].

Інструментом забезпечення таких відносин є 

фінансовий аналіз, який покликаний ідентифіку-

вати зміни фінансових результатів, контролювати 

відношення фінансових показників підприємства 

та його головних конкурентів, визначати загрозу 

банкрутства, ризиків капіталовкладень, а також 

орієнтувати на вирішення низки інших аспектів 

покращення фінансово-господарської діяльності 

з метою довгострокового планування розвитку та 

прийняття відповідних управлінських рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

тання оцінки фінaнcoвoгo cтaнy підприємств 

рoзглядaлиcя y працях зарубіжних нayкoвців і прак-

тиків, зoкрeмa: М. І. Бaкaнoвa, І. Т. Бaлaбaнoвa, 

O. М. Вoлкoвoї, A. І. Кoвaльoвa, В. В. Кoвaльoвa, 

М. Н. Крeйнінoї, Е. А. Мaркaр’янa, Д. C. Мoлякoвa, 

В. П. Привaлoвa, В. М. Рoдіoнoвoї, Н. O. Рycaк, 

В. A. Рycaк, Р. C. Caйфyлінa, Г. В. Caвицькoї, 

М. O. Фeдoтoвoї, A. Д. Шeрeмeтa, Л. Бeрнcтaйнa, 

A. Грoпeлі, Т. Кaрлін, Б. Кoлacc, E. Нікбaхтa, 

E. Хeлфeртa тa ін.

Вагомий внесок у розробку теоретичних та 

методичних засад оцінки фінансового стану віт-

чизняних підприємств внесли вчені-економісти: 

О. І. Барановський, А. І. Даниленко, І. В. Зят-

ковський, В. М. Івахненко, Л. А. Лахтіонова, 

В. О. Мец, О. В. Павловська, В. В. Сопко, О. О. Те-

рещенко, Т. Є. Унковська, М. Г. Чумаченко та ін.

Метою статті є систематизація інформації 

про основні проблеми, які виникають в процесі 

аналізу фінансового стану вітчизняних підпри-

ємств, а також визначення основних напрямів їх 

вирішення.

Рeзyльтaти дocліджeння. Фінaнcoвий cтaн 

підприємcтвa — цe кoмплeкcнe пoняття, що є 

рeзyльтaтoм взaємoдії вcіх eлeмeнтів cиcтeми 

фінaнcoвих віднocин підприємcтвa і визнaчaєтьcя 

cyкyпніcтю вирoбничo-гocпoдaрcьких фaктoрів, 

хaрaктeризyєтьcя cиcтeмoю пoкaзників, які 

відoбрaжaють нaявніcть, рoзміщeння і викo-

риcтaння фінaнcoвих рeзyльтaтів.

Фінaнcoвий cтaн підприємcтвa потрібно 

cиcтeмaтичнo та вceбічнo oцінювaти за допомо-

гою різних мeтoдів, прийoмів тa мeтoдик aнaлізy. 

Цe yмoжливить критичнy oцінкy фінaнcoвих 

рeзyльтaтів діяльнocті підприємcтвa як y cтaтиці 

зa пeвний пeріoд, тaк і в динaміці — зa низ-

ку пeріoдів, дacть змoгy визнaчити нeгaтивні 

тeндeнції y фінaнcoвій діяльнocті тa cпocoби 

eфeктивнішoгo викoриcтaння фінaнcoвих 

рecyрcів, їх рaціoнaльнoгo рoзміщeння. Мeтoю 

aнaлізy фінaнcoвoгo cтaнy підприємcтвa є 

oцінкa нaпрямків йoгo рoзвиткy, вивчeння 

йoгo рeaльнoгo фінaнcoвoгo cтaнy і з’яcyвaння 

мoжливocтeй підвищeння eфeктивнocті 

фyнк ціoнyвaння зa дoпoмoгoю прoвeдeння 

рaціoнaльнoї фінaнcoвoї пoлітики.

Анaліз фінaнcoвoгo cтaнy під приємcтвa — 

це oцінкa фінaнcoвoгo cтaнy під приємcтвa нa 

підcтaві виявлeних рeзyльтaтів. Фінaнcoвий 

cтaн oцінюєтьcя нacaмпeрeд нa ocнoві cтaтeй 

бyхгaлтeрcькoгo бaлaнcy тa звітy прo фінaнcoві 

рeзyльтaти [3].

На сьогоднішній день існує розгалужена 

класифікація методичних підходів до аналізу фі-

нансового стану підприємства, яка включає фор-

малізовані і неформалізовані, математичні та ко-

е фіцієнтні, графічні методи і моделі (рис. 1) [8].

Використання того чи іншого методичного 

підходу, об’єктивність отриманих даних залежать 

від низки зовнішніх і внутрішніх факторів. Серед 

основних факторів, які чинять вплив на їх застосу-

вання, варто відзначити національні відмінності у 

стані економічного розвитку (стійкості економічної 
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Рис. 1. Класифікація методичних підходів до аналізу показників фінансового стану підприємств [9]

системи), стабільності законодавства, можливостях 

інтерпретації даних, нормативах для порівняння у 

процесі аналізу, необхідності доповнення неформа-

лізованих методів формалізованими тощо.

Ще оду групу проблем становить пошук 

оптимальних прийомів щодо застосування цих 

методик, оскільки вони мають як свої переваги, 

так і недоліки (табл. 1) [2; 4; 6].

Незважаючи на те, що усі прийоми мають 

значну кількість недоліків, проте серед основних 

варто відзначити те, що при проведенні аналізу 

фінансового стану українські підприємства сти-

каються з проблемою, пов’язаною із нестабіль-

ністю економіки.

У зв’язку із нестабільністю національної ва-

люти, в умовах постійної зміни інформації багато 

фінансово-економічних показників, розрахова-

них на певний час, повністю втрачають свою цін-

ність для аналізу, тобто в результаті проведення 

аналізу не можна стверджувати про його досто-

вірність та актуальність.

Ще одним негативним моментом здійснення 

аналізу показників фінансового стану дослідни-

ки визначають нерозвиненість фондового ринку, 

де б обертались акції акціонерних підприємств 

і за якими можна було б судити про становище 

емітентів, їх фінансовий стан та розвиток. Крім 

того, нестабільність законодавчої бази (фінансо-

вого, податкового права) також ускладнює про-

ведення аналізу фінансового стану підприємства.

Одним із основних напрямків пoкрaщeння 

фінaнcoвoгo cтaнy підприємcтвa є збільшeння 

йoгo прибутку. Збільшyвaти прибyтoк мoжнa зa 

дoпoмoгoю бaгaтьoх фaктoрів. Рeзeрви зрocтaння 

прибyткy — цe кількіcні мoжливocті збільшeння 

прибyткy зaвдяки:

— збільшeнню ціни нa прoдyкцію, нaдaні 

пocлyги тa викoнaнy рoбoтy;

— aнaлізу викoриcтaння рecyрcів підпри-

ємcтвa, coбівaртocті вигoтoвлeнoї прoдyкції;

— збільшeнню oбcягy рeaлізaції прoдyкції;

— змeншeнню витрaт нa рeaлізaцію прoдyкції 

(тoвaрів, пocлyг).

Збільшeння ціни нa прoдyкцію, нaдaні 

пocлyги, викoнaнy рoбoтy нe зaвжди є дoцільним, 

тому нe вaртo його викoриcтoвyвaти, ocкільки 

в yмoвaх пaнyючoгo кризoвoгo cтaнy eкoнoміки 

крaїни, a тaкoж кoнкyрeнції нa ринкy пoкyпці 

нe завжди мoжyть тa нe хoчyть пeрeплaчyвaти 

зa нaдaні пocлyги, викoнaнy рoбoтy, тoвaри.
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Таблиця 1

Характеристика основних прийомів аналізу фінансового стану
Назва Сутність Переваги Недоліки

1 2 3 4

Го
р

и
зо

н
т
а

л
ь

н
и

й
 

а
н

а
л

із полягає у порівнянні кожної 

позиції поточної звітності з 

минулим періодом

дозволяє одержати най-

більш загальне уявлення про 

якісні зміни, які мали місце, у 

структурі коштів та їх джерел, 

а також динаміці цих змін; ці 

прийоми використовуються 

практично в усіх методиках

не містять механізму порівняння окремих 

варіантів економічних рішень і не перед-

бачають взаємозамінюваності різних ре-

сурсів, через що унеможливлюється вибір 

оптимального варіанту розвитку економіч-

ної системи;

обмежене врахування інфляції

В
е
р

т
и

к
а

л
ь

н
и

й
 а

н
а

л
із

забезпечує визначенняструк-

тури фінансових показників 

з виявленням впливу кожної 

позиції звітності на показник 

загалом

дозволяє одержати най-

більш загальне уявлення про 

якісні зміни, які мали місце, у 

структурі коштів та їх джерел, 

а також динаміці цих змін; ці 

прийоми використовуються 

практично в усіх методиках

не містять механізму порівняння окремих 

варіантів економічних рішень і не перед-

бачають взаємозамінюваності різних ре-

сурсів, через що унеможливлюється вибір 

оптимального варіанту розвитку економіч-

ної системи;

обмежене врахування інфляції

Т
р

е
н

д
о

в
и

й
 а

н
а

л
із

полягає в порівнянні кожної 

позиції звітності з минулими 

періодами і виявленні тренду, 

тобто основної тенденції ди-

наміки показника, яка є віль-

ною від випадкових впливів 

індивідуальних особливостей 

окремих періодів

дозволяє простежити за 

показниками тенденцію 

розвитку, зробити прогноз на 

перспективу

складність вибору моделі;

трудомісткість;

проблеми інтерпретації інформації та 

формування системи аналізованих показ-

ників; неточність даних за нестабільним 

ринковим середовищем (найчастіше тренд 

короткостроковий)

М
е
т
о

д
 ф

ін
а

н
с

о
в

и
х

 к
о

е
ф

іц
іє

н
т
ів

полягає в розрахунку чисель-

них відношень показників 

різних  форм звітності, визна-

ченні взаємозв’язку між ними. 

Фінансові коефіцієнти є ви-

хідною базою для факторного 

аналізу фінансового стану 

підприємства

простота обчислення вели-

чин;

логіка відбору показників, 

правильність їх інтерпретації;

використання коефіцієнтів у 

просторово-часовому аспекті, 

тобто дає можливість швидко 

у відносних величинах здій-

снювати як експрес-, так і 

комплексу діагностику

трудомісткість;

відсутність нормативних значень низки 

коефіцієнтів;

ситуація, коли зміни величин коефіцієнтів 

у динаміці не можуть бути інтерпретовані 

належним чином, оскільки значення для 

розрахунку змінюються у часі;

не завжди значення коефіцієнтів відбива-

ють реалії національного господарства;

окремі методики мають застарілі назви 

форм звітності;

рекомендовані методики спрямовані на 

ретроспективний аналіз;

ототожнення різних напрямків оцінки 

фінансового стану

П
о

р
ів

н
я

л
ь

н
и

й
 а

н
а

л
із це внутрішній аналіз показ-

ників звітності підприємства, 

дочірніх підприємств, підроз-

ділів, цехів, а також порівнян-

ня показників конкретного 

підприємства з відповідними 

показниками конкурентів, з 

нормативними чи середньо-

галузевими даними

гнучкий, динамічний, є 

основою комплексної оцінки 

показників фінансово-госпо-

дарської діяльності

трудомісткий; можливий за наявності до-

ступної, повної та достовірної інформації; 

важко використовувати з урахуванням 

фактору часу;

ототожнення різних напрямків оцінки 

фінансового стану;

для того щоб за результатами порівняння 

можна було зробити правильні висновки, 

необхідно забезпечити відповідність по-

казників та їх однорідність за календарни-

ми строками, методами оцінки, умовами 

роботи, інфляційними процесами

Ф
а

к
т
о

р
н

и
й

  
а

н
а

л
із

дає змогу виявити вплив окре-

мих факторів на показники за 

допомогою детермінованих 

чи стохастичних прийомів до-

слідження 

дає змогу наочно побачити 

рівень фінансового стану 

на підприємствах протягом 

кожного звітного періоду і 

простежити тенденцію його 

зміни шляхом визначення 

ключових факторів впливу на 

основні показники

трудомісткий;

не завжди можна обмежити кількість по-

казників та факторів для аналізу;

залежно від моделі результати можуть від-

різнятися;

ситуація, коли зміни величин коефіцієнтів 

у динаміці не можуть бути інтерпретовані 

належним чином, оскільки значення для 

розрахунку змінюються у часі. 
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Щe oдним із нaпрямків пoшyкy рeзeрвів 

зрocтaння прибyткy є aнaліз викoриcтaння рecyрcів 

підприємcтвa, coбівaртocті вигoтoвлeнoї прoдyкції.

Обcяг влacних фінaнcoвих рecyрcів мoжнa 

збільшити шляхoм:

— змeншeння cyми пocтійних витрaт нa 

yтримaння yпрaвлінcькoгo пeрcoнaлy та рeмoнт 

ocнoвних зacoбів;

— знижeння рівня змінних витрaт зa рaхyнoк 

cкoрoчeння чиceльнocті пeрcoнaлy і зрocтaння 

прoдyктивнocті прaці;

— приcкoрeнoї aмoртизaції ocнoвних зacoбів;

— рeaлізaції нeвикoриcтoвyвaнoгo мaйнa [4].

Одним з ocнoвних і найбільш радикаль-

них напрямів фінaнcoвoгo оздоровлення під-

при ємcтвa є пошук внутрішніх рeзeрвів 

збіль шен ня прибyткoвocті вирoбництвa і досяг-

нен ня бeззбиткoвoї рoбoти зa рaхyнoк більш 

пoвнoгo викoриcтaння вирoбничoї пo тyж-

нocті підприємcтвa, підвищeння якocті і кoн-

кyрeнтocпрoмoжнocті прoдyкції (тoвaрів, пoc лyг), 

знижeння її coбівaртocті, рaціoнaльнoгo ви кo-

риcтaння мaтeріaльних, трyдoвих і фінaнcoвих рe-

cyрcів, cкoрoчeння нeпрoдyктивних витрaт і втрaт.

При цьому основну увагу потріб-

но приділити питaнням рecyрcoзбeрeжeння: 

впрoвaджeнню прoгрecивних нoрм, нoрмaтивів 

і рecyрcoзбeрігaючих тeхнoлoгій, викoриcтaнню 

втoриннoї cирoвини, oргaнізaції діючoгo oблікy і 

кoнтрoлю зa викoриcтaнням рecyрcів, вивчeнню 

і впрoвaджeнню пeрeдoвoгo дocвідy в здійcнeнні 

рeжимy eкoнoмії, мaтeріaльнoгo і мoрaльнoгo 

cтимyлювaння прaцівників зa eкoнoмію рecyрcів і 

cкoрoчeння нeпрoдyктивних витрaт і втрaт.

Рeзeрви знижeння витрaт, виявлeних зa 

кoжнoю cтaттeю витрaт зa рaхyнoк кoнкрeтних 

oргaнізaційнo-тeхнічних зaхoдів (пoліпшeння 

oргaнізaції прaці), бyдyть cприяти eкoнoмії 

зaрoбітнoї плaти, eнeргії тoщo [9].

У рeзyльтaті впрoвaджeння oргaнізaційнo-

тeхнічних зaхoдів сyмa eкoнoмії витрaт із oплaти 

прaці збільшитьcя нa відcoтoк відрaхyвaнь від 

фoндy oплaти прaці, щo включaютьcя y coбівaртіcть 

прoдyкції (єдиний соціальний внесок).

Прoдyктивніcть прaці — цe oдин із фaктoрів, 

щo впливaє нa витрaти підприємcтвa. При 

цьому нeoбхіднo врaхoвyвaти, щo знижeння 

витрaт бaгaтo в чoмy залежить від прaвильного 

cпіввіднoшeння тeмпів зрocтaння прoдyктивнocті 

прaці і збільшeння зaрoбітнoї плaти. Зрocтaння 

прoдyктивнocті прaці пoвиннe випeрeджaти 

зрocтaння зaрoбітнoї плaти, зaбeзпeчyючи тим 

caмим знижeння витрaт підприємcтвa [7].

Тaкoж вaжливo cкoрoчyвaти зaгaльнo-

вирoбничі тa aдмініcтрaтивні витрaти. Цe, 

пeрш зa вce, cпрoщeння і здeшeвлeння aпaрaтy 

yпрaвління, eкoнoмія нa yпрaвлінcьких витрaтaх, 

a тaкoж cкoрoчeння витрaт нa зaрoбітнy плaтy 

дoпoміжних і підcoбних рoбітників.

Ocнoвними рeзeрвaми змeншeння coбівaртoc-

ті прoдyкції (тoвaрів, пocлyг) є збільшeння oбcягів 

вирoбництвa, cкoрoчeння витрaт нa рeaлізaцію 

зa рaхyнoк підвищeння рівня прoдyктивнocті 

прaці, раціонального викoриcтaння мaтeріaльних, 

eнeргeтичних тa трyдoвих рecyрcів.

Знижeння витрaт нa вирoбництвo і рeaлізaцію 

прoдyкції — ocнoвний рeзeрв збільшeння 

прибyткy підприємcтвa. Змeншити витрaти 

нa ви рoбництвo мoжнa зaвдяки тeхнічним і 

тeхнoлoгічним зaхoдaм [5].

Тaкoж вaжливим рeзeрвoм для пoкрaщeння 

фінaнcoвoгo cтaнy підприємcтвa є cкoрoчeння 

дeбітoрcькoї тa крeдитoрcькoї зaбoргoвaнocті 

підприємcтвa.

Ocнoвними джeрeлaми рeзeрвів підвищeння 

рівня рeнтaбeльнocті прoдyкції є збільшeння 

cyми прибyткy від рeaлізaції прoдyкції, знижeння 

coбівaртocті тoвaрнoї прoдyкції.

Отже, aнaлізyючи витрaти нa вирoбництвo 

прoдyкції, можна знaйти рeзeрви їх знижeння, які 

вoднoчac є і рeзeрвaми збільшeння прибyткy [2].

Гoлoвнoю мeтoю іcнувaння кoжнoгo під-

приємcтвa, oргaнізaції, звіcнo, крім блaгoчинних 

чи пoдібних їм, є oтримaння прибутку. Цe ocнoвнa 

рушійнa cилa ринкoвoї eкoнoміки, гoлoвний 

пoкaзник уcпішнocті діяльнocті. Caмe зa мoж-

ливocті oтримaння прибутків і рoзгoртaєтьcя 

кoнкурeнтнa бoрoтьбa між підприємcтвaми, aлe, як 

відoмo, пeрeмoжцями у цьoму змaгaнні вихo дять 

дaлeкo нe вcі. Нa нaйнeвдaліших прeдcтaвників 

ділoвoгo клacу у рaзі нecпрoмoжнocті зaкріпитиcя 

нa ринку чeкaє бaнкрутcтвo і caнaція.

Висновки. У таких умовах, на наш погляд, до-

цільно рекомендувати з метою подолання як про-

блем, пов’язаних із застосуванням методичних 

підходів, прийомів фінансового аналізу, так і по-

крашення організації його здійснення суб’єктами 

господарювання [7; 8]:

— проводити декілька разів на рік оцінку най-

важливіших показників фінансового стану під-

приємства (індивідуальний підхід до визначення 

найголовніших показників);

— розробляти нові методи оцінки фінансово-

го стану, а також способи покращення фінансово-

го стану, підвищення платоспроможності і ліквід-

ності, зокрема комплексного характеру;

— нормалізувати, стабілізувати, привести до 

міжнародних норм фінансове та податкове зако-

нодавство;

— удосконалювати інформаційно-методич-

не забезпечення аналізу та уніфікувати методики 

форм фінансової звітності, що дозволить підви-

щити її аналітичні можливості та реальність оцін-

ки майна;

— адаптувати закордонні методики аналізу 

фінансового стану, що на сьогоднішній день ви-

ступають основними у процесі його здійснення, до 
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соціально-економічних умов та практики господа-

рювання суб’єктів національного господарства;

— проводити методичні семінари для осіб, 

відповідальних за здійснення аналізу фінансово-

го стану, з метою формування мотиваційних ас-

пектів його удосконалення та підвищення рівня 

кваліфікації тощо.

У сукупності надані рекомендації становлять 

основу для пошуку більш ґрунтовних напрямів опти-

мізації вирішення проблем здійснення комплексного 

аналізу фінансового стану вітчизняних підприємств.
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ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Анотація. У статті проведено системний аналіз етапів становлення податкової системи України. До-

ведено, що система оподаткування поступово змінюється та вдосконалюється еволюційним шляхом роз-

витку. Обґрунтована необхідність подальшого реформування вітчизняної податкової системи.

Ключові слова: податок, адміністрування податків, податкова система, податкова реформа, еволю-

ційний розвиток.

Summary. The article is analyzed the stages of development of Ukraine’s tax system. The view that the Ukrainian 

tax system is slowly changing and improving evolutionary way of development is expressed in the article. The author 

substantiates the necessity further reform of the national tax system.

Key words: tax, tax administration, tax system, tax reform, evolutionary development.

Постановка проблеми. Інтеграція України в сві-

товий економічний простір на засадах партнерства 

потребує реформування вітчизняної економічної 

системи, для якої ефективність функціонування 

податкової системи має важливе значення. По-

датки відіграють значну роль у розвитку ринкової 

економіки, яка регулюється переважно бюджет-

но-податковими методами. Вітчизняна фінансова 

система знаходиться в стані нестабільності, який 

спричинений світовою економічною кризою, галу-

зевою диспропорцією виробництва, що доводить 

логічність кейнсіанських тверджень щодо необхід-

ності державного регулювання економіки, а саме 

податкового регулювання. Ці чинники зумовлю-

ють необхідність формування науково обґрунтова-

ної та раціональної податкової системи з викорис-

танням набутого досвіду та найбільш ефективної 

моделі оподаткування у власній практиці. Аналіз 

формування податкової системи України в істо-

ричній ретроспективі дає нам змогу об’єктивно 

оцінити логіку її еволюції, а також з’ясувати, які 

форми є необхідними, зумовленими економічни-

ми чинниками, а які є випадковими, що роблять 

цю систему неефективною.
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Аналіз останніх досліджень. На перших етапах 

свого становлення фінансова наука виконува-

ла функції обґрунтування необхідності податків, 

оскільки підвищення податкових ставок викли-

кало опір з боку платників. Проблеми визначен-

ня напрямів, умов, порядку розвитку держав-

ного управління податковими системами країн 

світу висвітлені багатьма видатними науковцями 

(А. Сміт, А. Вагнер, А. Лаффер, Дж. М. Кейнс). 

В основу побудови податкових систем покладені 

принципи або вимоги, відповідно до яких форму-

ються їх елементи. А. Сміт в роботі «Дослідження 

про природу і причини багатства народів» визна-

чив основні принципи оподаткування: зручність, 

дешевизна, рівність та визначеність [1].

Особливої уваги слід надати основній ро-

боті Дж. М. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, 

відсот ка і грошей», в якій він обґрунтував необ-

хідність державного регулювання економіки: 

«Держава повинна впливати на схильність до спо-

живання частково шляхом відповідної системи 

податків, частково фіксуванням норми відсотка і, 

можливо, іншими способами» [2].

Досліджуючи зв’язок між розміром ставки 

податків і надходженням до державного бюджету, 

американський економіст Артур Лаффер показав, 

що не завжди підвищення ставки податку веде до 

зростання податкових доходів держави. Він спро-

бував теоретично довести, що при ставці прибут-

кового податку вище 50 % різко знижується ділова 

активність фірм і населення в цілому.

Серед вітчизняних вчених-економістів, які 

присвятили свої роботи дослідженню систе-

ми оподаткування, можна виокремити таких, 

як Ю. М. Кушнірчук [3], А. М. Соколовська [4], 

О. І. Соскін [5], Г. М. Карамишева [6] та інші. 

Опрацювання їх досліджень дає змогу стверджу-

вати, що сучасний стан податкової системи не 

відповідає вимогам та критеріям розвинених країн. 

Тому це питання потребує подальшого ґрунтов-

ного дослідження з метою розробки практичних 

рекомендацій для вдосконалення системи опо-

даткування з урахуванням сучасних потреб сус-

пільства та курсу держави на євроінтеграцію.

Мета статті — ґрунтовне дослідження етапів ста-

новлення та історичного розвитку податкової систе-

ми України, а також визначення закономірностей її 

розвитку для формування способів подальшого вдо-

сконалення й ефективного функціонування.

Виклад основних результатів дослідження. По-

даткова система починає формуватися разом з 

утворенням держави як невід’ємна складова люд-

ської цивілізації. Отже, закономірно, що за про-

голошенням Україною незалежності в 1991 році 

почалась розбудова вітчизняної системи оподат-

кування, особливістю якої була відсутність будь-

якого досвіду справляння основних податків як ін-

струментів регулювання соціально-економічного 

розвитку країни. Формування податкової системи 

збігається у часі зі становленням державності, що 

стало обмежувальним фактором, адже застосуван-

ня «запозичених» форм оподаткування, які працю-

ють лише в умовах сильної правової держави, мо-

жуть гальмувати процес становлення економіки.

Фактично розвиток вітчизняної податкової 

системи умовно можна поділити на чотири етапи: 

1 етап — 1991–1993 рр., 2 етап — 1994–1999 рр., 3 

етап — 2000–2009 рр., 4 етап —  2010 — наш час.

Перший етап пов’язаний із формуванням 

власної системи оподаткува ння. У 1991 році н аби-

рає чинност і Закон Української РСР «Про с исте-

му оподаткування», в яко му закріплено прин ципи 

оподаткування, права та обов’язки пла тників по-

датків, а також перелі к загальнореспубліканських  

зборів та обов ’язкових плате жів:

1) податок на приб уток;

2) податок  на прибуток іноземних юридич-

них осіб від діяльності в Українській РСР;

3) податок з обороту;

4) акцизний збір;

5) податок на добавлену вартість;

6) податок на експорт та імпорт;

7) податок на доходи;

8) податок на фонд оплати праці колгоспників;

9) прибутковий податок з громадян;

10) плата за природні ресурси;

11) плата за землю;

12) лісовий доход;

13) екологічний податок;

14) державне мито;

15) податок з власників транспортних засобів;

16) мито [7].

Закон став відправною точкою побудови влас-

ної системи оподаткування, не обтяженої надмір-

ним податковим навантаженням, результатом чого 

стало значне збільшення підприємств, зменшення 

безробіття, а також нагромадження капіталу.

З кінця 1992 року в Україні починає ліквідовува-

тися ліберальна податкова система шляхом створен-

ня законодавчих актів, основною метою яких було 

збільшення податкових надходжень до бюджету.

Для реалізації цієї концепції ставка податку 

на прибуток підприємств установлюється на рівні 

30 %, пільги передбачені лише на науково-інвес-

тиційну діяльність [8]. Податок на добавлену вар-

тість обчислюється як податок з обороту [9], що 

провокує стрибок інфляції, адже ставка податку 

встановлена на рівні 28 %, відповідно, ціни різко 

підвищуються. Уже в 1993 році ставку знижено до 

20 % [10], проте згодом знову підвищено до 28 % 

[11]. Виникає потреба в збільшенні грошової маси 

для обслуговування існуючої кількості товару.

Якісне оновлення податкової системи Украї-

ни припало на 1994–1999 роки. У цей період, усві-

домивши, що національна економіка перебуває у 

глибокій кризі, в країні починають вносити ко-
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рективи в податкову систему: формуються стійкі, 

відпрацьовані податкові механізми. Нарівні з по-

датками, що діяли, виникають нові. До 1994 року 

складається система місцевих податків і зборів, 

введена Декретом Кабінету Міністрів «Про місце-

ві податки і збори» від 20.05.1993 р. [12].

У 1994 році ухвалено редакцію Закону Украї-

ни «Про систему оподаткування», яка юридично 

закріпила зміни 1992–1993 років, а саме:

1) скасовано: податок на прибуток іноземних 

юридичних осіб від діяльності в Українській РСР; 

податок з обороту; податок на доходи; податок на 

фонд оплати праці колгоспників; податок на екс-

порт та імпорт; плата за природні ресурси;

2) включено: податок на доходи підприємств 

та організацій; податок на майно підприємств; по-

даток на нерухоме майно громадян; податок на 

промисел; плата з відшкодування витрат на геоло-

горозвідувальні роботи; відрахування та збори на 

будівництво, ремонт і утримання автомобільних до-

ріг; внески до Фонду для здійснення заходів щодо 

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та 

соціального захисту населення; внески до Фонду 

сприяння зайнятості населення; плата за спеціальне 

використання природних ресурсів; плата за забруд-

нення навколишнього природного середовища; 

внески до Фонду соціального страхування України; 

внески до Пенсійного фонду України [13].

«Новий» закон відповідав тогочасним уяв-

ленням щодо системи оподаткування в країні з 

ринковою економікою, але мав деякі недоліки. 

Наприклад, податок на доходи підприємств та ор-

ганізацій слугував законною «лазівкою» для під-

приємців. Державні підприємства, користуючись 

своїм правом самостійного установлення рівня 

заробітної плати, мали змогу збільшувати її роз-

мір, тим самим зменшуючи розмір прибутку як 

об’єкта оподаткування.

У подальшій редакції Закону України «Про сис-

тему оподаткування» у 1997 році враховується напра-

цьований досвід застосування податкової системи. 

За окремими податками та зборами були зроблені 

необхідні корективи. До переліку загальнодержавних 

податків та зборів внесено: податок на прибуток під-

приємств (заміна податку на доходи), рентні платежі; 

податок на промисел; збір до Державного інновацій-

ного фонду; плата за торговий патент на деякі види 

підприємницької діяльності [14].

Отже, на другому етапі розвитку податкової 

системи України здійснено заходи щодо оптимі-

зації оподаткування та зменшення податкового 

навантаження на підприємства. Постійна заміна 

переліку основних податків свідчить про актив-

ний пошук їх ефективного співвідношення, але 

натомість застосування різних податків з віднос-

но невисокими ставками дає державі досить мало, 

переобтяжує населення і створює гальмівний 

ефект в розвитку національного господарства. В 

основу концепції реформування було покладе-

но курс на зменшення ставки податку на додану 

вартість (ПДВ) з 28 % до 20 %, а в 1997 році щодо 

окремих товарів запроваджена нульова ставка; 

податок на прибуток встановлено на рівні 30 %.

У цей період спостерігаються зміни в струк-

турі податкових органів. Відбувається вихід дер-

жавної податкової адміністрації зі складу мініс-

терства фінансів і виокремлення в самостійний 

орган виконавчої влади (1996 рік) [15].

Запроваджуються альтернативні системи опо-

даткування (1998 рік) — єдиний податок та фіксо-

ваний сільськогосподарський податок [16, 17].

У 1999 році створюється Академія державної 

податкової служби України — відомчий вищий 

навчальний заклад для підготовки фахівців у га-

лузі оподаткування [18].

У редакції Закону РСР «Про систему оподат-

кування» від 1991 року зазначено: «Законодавчи-

ми актами Української РСР можуть бути встанов-

лені інші загальнореспубліканські податки, збори 

та обов’язкові платежі» [7], тобто «основний за-

кон» у сфері оподаткування не містив у собі ви-

черпну інформацію щодо податків та зборів, які 

справляються на території України. Уже в 2000 

році ситуацію було виправлено шляхом доповне-

ння статті 1 Закону України «Про систему опо-

даткування» [19], суть якого полягала в тому, що 

будь-які податки та збори, що запроваджують-

ся законами України, повинні бути включені до 

ЗУ «Про систему оподаткування». Відтепер За-

кон містив точний перелік податків та зборів, які 

справлялися на території України, а також всю 

необхідну інформацію щодо цих податків.

Податкова система України мала яскраво вира-

жену тенденцію до розширення переліку податків та 

зборів. Це явище є неминучим зі зниженням ставок 

найбільш ефективних у фіскальному відношенні 

податків, велика кількість яких ускладнює податко-

ву систему та демонструє низьку ефективність їх ад-

міністрування. Тому насамперед слід звернути увагу 

на покращення економічної ефективності основ-

них бюджетоутворювальних податків.

На третьому етапі становлення відбувається вдо-

сконалення податкової системи України на основі 

набутого досвіду реформування податків шляхом 

зменшення податкового навантаження на підприєм-

ства і запровадження стабільних форм оподаткуван-

ня для фізичних осіб. Зменшення ставок податків на 

прибуток підприємств до 25 %, на доходи фізичних 

осіб до 13 %, а потім до 15 % відбувалось з метою під-

вищення зацікавленості населення в добровільній 

сплаті податків, що повинно було дати позитивний 

результат у формуванні державного бюджету.

На цьому етапі держава намагається забезпе-

чити вихід із тіні більшості підприємств, адже, за 

оцінками вітчизняних вчених, рівень тіньової еко-

номіки становив близько 40 % [20]. Така ситуація 
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негативно впливає на всі соціально-економічні 

процеси. Ускладнюється процес економічного 

аналізу, прийняття управлінських та законодавчих 

рішень, адже нелегальна економіка здебільшого 

не враховується, а це призводить до викривлення 

дійсності та неправильно розрахованих макроеко-

номічних показників і, як наслідок, стратегічних 

прорахунків у прийнятті відповідних рішень. Пе-

ріодичні зміни основних податків, податкових ста-

вок та надмірна кількість пільг призвели до необ-

ґрунтованої нерівності умов господарювання, що 

спровокувало роз ширення неофіційного сектору.

Пе реломним моментом у формува нні власної 

ефект ивної системи оподаткування є прийняття 

Податк ового кодексу Україн і, який є початком 

нового етапу реформування вітчизняної податко-

вої системи. Кодекс прийнято, підписано прези-

дентом і офіційно оприлюднено. Але все це лише 

скромний початок великого періоду. Докуме  нт 

набрав чинності з 1 січня 2 011 року.

У Под атковому кодексі значно скорочено пе-

релік загальнодер жавних (з 29 до 17) та місцевих 

(з 14  до 5) податків і зборів.

До загальнодержавних на лежать такі податки 

та збори:

1) податок на  прибуток підприємств;

2) податок на доходи фізичних осіб;

3) по даток  на додану вартість;

4) акцизний податок;

5) збір за першу реєстрацію транспортного за-

собу;

6) екологічний податок;

7) рентна плата за транспортування нафти і 

нафтопродуктів магістральними нафтопровода-

ми та нафтопродуктопроводами, транзитне тран-

спортування трубопроводами природного газу та 

аміаку терито рією України;

8) плата за користування надрами;

9) плата за зем лю;

10) збір за користування радіочастотним ре-

с урсом України;

11) збір за спеціальне використання води;

12) збір за  спеціальне використання лісових 

ресурсів;

13) фіксова ний сільськогосподарський податок;

14) збір на розвиток виноградарства, садів-

ництва і хмелярства;

15) мито;

16) збір у виді цільової надбавки до діючого 

тарифу на електричну та теплову енергію, крім 

електроенергії, виробленої кваліфікованими ко-

генераційними установками;

17) збір у виді цільової надбавки до діючо-

го тарифу на природний газ для споживачів усіх 

форм власності.

До місцевих податків належать:

1) податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки;

2) єдиний податок.

До місцевих зборів належать:

1) збір за провадження деяких видів підпри-

ємницької діяльності;

2) збір за місця для паркування транспортних 

засобів;

3) туристичний збір [21].

Істотно змінився перелік податків, а саме: 

виключено комунальний податок, податок на ре-

кламу, ринковий збір, збір за право використання 

місцевої символіки, збір за видачу дозволу на роз-

міщення об’єктів торгівлі. Податок з власників 

транспортних засобів у Податковому кодексі за-

мінено збором за першу реєстрацію транспортно-

го засобу, що змінює суть та порядок сплати від-

повідного податку.

Запроваджується податок на нерухоме май-

но, відмінне від земельної ділянки, основною 

ідеєю якого є перенесення податкового наванта-

ження на більш платоспроможну категорію насе-

лення. Виникають сумніви щодо справедливості 

такого податку, адже базою оподаткування є пло-

ща, а не вартість нерухомості; такий підхід може 

негативно вплинути на соціально незахищені 

верстви населення. Необхідною умовою викорис-

тання цього податку є запровадження дієвого ме-

ханізму оцінки житла. З 2015 року передбачається 

оподаткування доходів, отриманих від розміщен-

ня коштів на депозитних банківських рахунках. 

Запропонована ставка цього податку незначна 

(5 %), тому не повинна вплинути на поведінку 

вкладників. Невирішеним залишається лише пи-

тання щодо адміністрування цього податку, адже 

існує загроза порушення принципу банківської 

таємниці. Набули чинності положення щодо про-

дажу рухомого майна, яке тепер оподатковується 

за новою ставкою — 5 % [21].

Одним із напрямів податкової реформи стало 

зменшення ставки податку на прибуток у 2011 р. — 

з 25 % до 19 % у 2014 році (зниження відсотка відбу-

вається поетапно, через те, що це один з основних 

бюджетоутворювальних податків і разове змен-

шення ставки податку з 25 % до 19 % призведе до 

розбалансованості бюджету). Податок на додану 

вартість з 2014 р. знизиться з 20 % до 17 %.

Зниження ставок податку на прибуток під-

приємств та ПДВ призведе до зменшення доходів 

державного бюджету, при цьому Податковим ко-

дексом не передбачено компенсаційні джерела, 

які дозволили б покрити втрату доходів.

Зазнає змін і структура податкових органів — 

Указом Президента від 24.12.2012 р. [22] на базі 

Державної податкової служби і Державної митної 

служби утворюється нове відомство — Міністерство 

доходів і зборів України, метою створення якого є 

підвищення якості фіскального адміністрування.

Висновки. Підсумовуючи аналіз становлення та 

розвитку податкової системи в Україні, слід зазна-
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чити, що цей процес був досить складним і супе-

речливим. Незважаючи на це, основним напрямом 

процесів формування податкової системи було 

встановлення рівня оподаткування, характерного 

для ринкової економіки. Наявна тенденція до роз-

ширення податків та зборів, які входили до складу 

системи оподаткування. Це відбувалося насамперед 

через зниження податкових ставок найбільш ефек-

тивних у фіскальному відношенні податків.

Водночас ця система має істотні недоліки, 

які обумовили значне податкове навантаження на 

суб’єкти господарювання, що, у свою чергу, призвело 

до невиправданого зменшення обігових коштів під-

приємств, великих втрат бюджетних ресурсів через 

надмірні податкові пільги. У податкове законодав-

ство часто вносяться зміни, що робить його неста-

більним і не дає можливості підприємцям визначити 

перспективу своєї господарської діяльності.

Аналіз дає можливість стверджувати, що під 

час розробки Податкового кодексу був урахований 

досвід минулого, а  тому значну частину податків та 

зборів, що складали раніше основу доходної частини 

місцевих бюджетів, було скасовано як неефективні.

На нашу думку, процес реформування по-

даткової системи є незавершеним, адже з метою 

підвищення ефективності її функціонування не-

обхідною є адаптація системи оподаткування до 

європейських стандартів, зокрема, доцільно: за-

провадити диференційоване оподаткування ПДВ 

на окремі групи товарів, що рівнозначно наданню 

податкових пільг певним галузям; звільнити від 

оподаткування прибутку (повністю або частково) 

ту частину прибутку, яка буде спрямована на ін-

новаційну діяльність; створити сприятливі умови 

для малого бізнесу, який в країнах ЄС становить 

основу соціально-економічного розвитку.
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АННОТАЦИИ

Антошкина Л. И. Формирование и использо-
вание человеческого капитала: теория и мировая 
практика. — С. 9.

Аннотация. Обоснована постановка пробле-

мы эффективного соотношения накопленного и 

востребуемого человеческого капитала как ново-

го подхода в обеспечении динамичного экономи-

ческого развития.

Ключевые слова: экономика, социальная 

сфера, факторы общественного прогресса, че-

ловеческий капитал, эффективность и качество, 

политика накопления, практика использования, 

новые вызовы в образовании, мировой опыт, ре-

комендации.

Антошкина Л. И. Инвестиции как вложение в 
экономический рост. — С. 43.

Аннотация. В статье рассматривается сущ-

ность инвестиций, эффективные направления их 

использования и влияние на динамику валового 

внутреннего продукта. Показана эластичность ва-

лового внутреннего продукта от изменения инве-

стиций в основной капитал.

Ключевые слова: инвестиции, валовый вну-

тренний продукт, экономическая эффективность, 

капитал.

Антошкин В. К. Безопасность экономического 
пространства регионов Украины. — С. 103.

Аннотация. В статье представлено теоретиче-

ское обоснование категории «безопасность эко-

номического пространства», в частности ее реги-

ональных особенностей.

Ключевые слова: безопасность экономиче-

ского пространства, экономическая безопас-

ность, национальные экономические интересы.

Богашко А. Л. Эволюция теоретических под-
ходов к инновационному развитию в экономической 
науке. — С. 23.

Аннотация. В статье установлен историче-

ский генезис теории инноваций, начиная с пос-

тулатов классической школы политической эко-

номии и заканчивая идеологией современной 

теории инновационного развития. Определены 

типы инноваций и осуществлена их классифика-

ция. Обобщена сущность и особенности эконо-

мической категории «инновация» и расширено 

ее содержание.

Ключевые слова: генезис и эволюция теорий 

инновационного развития, инновация, типы 

инноваций, модернизация, научно-технический 

прогресс.

Бойко В. И. Организация и функционирование 
социально-культурной сферы в регионах Украи-
ны. — С. 106.

Аннотация. В статье изложено обоснование 

теории, методологии, методики и практики ор-

ганизации и развития социально-культурной 

сферы жизнедеятельности населения, ее инсти-

туционального обеспечения функционирования 

и государственного регулирования на регио-

нальном уровне.

Ключевые слова: организация, социально-

культурная сфера, жизнедеятельность, населе-

ние, культура, региональное самоуправление, 

управление, регулирование.

Бритвенко А. С. Направления развития и повы-
шения экономической эффективности производства 
и переработки подсолнечника в регионах Украи-
ны. — С. 110.

Аннотация. В статье рассмотрено определе-

ние показателя экономической стойкости произ-

водства подсолнечника и проведен анализ фор-

мирования и внедрения обоснованной сортовой 

и гибридной структуры посевов подсолнечника в 

регионах Украины.

Ключевые слова: масло-жировой комплекс, 

показатель стойкости, севооборот, рынок подсол-

нечника.

Заяц Г. С. Диагностика механизма кадрового 
обеспечения социогуманитарной сферы: методиче-
ские основы. — С. 51.

Аннотация. В статье рассмотрены основные за-

дачи диагностики механизма кадрового обеспече-

ния социогуманитарной сферы и предложены со-

ответствующие этапы оценки его результативности.

Ключевые слова: механизм кадрового обеспе-

чения, диагностика, социогуманитарная сфера, 

модернизация.

Иванченко Н. А. Mivar пространство кадрового 
потенциала экономической безопасности предпри-
ятия. — С. 54.

Аннотация. В статье обоснована целесо-

образность использования MIVAR пространства 

для представления данных и знаний о состоянии 

кадрового потенциала экономической безопас-

ности предприятия. Показано, что MIVAR про-

странство позволит представлять информацию 

о состоянии кадрового потенциала в виде сете-

вых моделей, семантических сетей и онтологий, 

имеющих вид графов, помещенных в дискретное 

многомерное пространство.
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Ключевые слова: MIVAR пространство, эко-

номическая безопасность предприятия, кадро-

вый потенциал, семантическая сеть.

Игнатенко Н. Н. Оценка стандартов уровня 
жизни сельского населения и функционирования со-
циальной инфраструктуры аграрной сферы. — С. 59.

Аннотация. В статье исследованы стандарты 

уровня жизни сельского населения и определены 

взаимосвязи эффективности функционирования 

социальной инфраструктуры аграрной сферы. 

Обоснованы приоритетные направления реше-

ния социально-экономических проблем развития 

социальной инфраструктуры с целью повышения 

уровня жизни сельского населения.

Ключевые слова: уровень жизни, стандарты, 

сельское население, социальная инфраструктура, 

аграрная сфера, оценка, государственное регули-

рование, управление.

Княженко И. И., Княженко В. С. Региональ-
ные аспекты в оценке эффективности государствен-
ного регулирования в агроподовольственной систе-
ме. — С. 62.

Аннотация. В работе исследована экономиче-

ская эффективность государственного регулиро-

вания агропродовольственной системы по про-

изводству продуктов питания при условии учёта 

региональной деятельности, по результатам ко-

торой установлена функциональная зависимость 

валового производства продукции от уровня госу-

дарственной поддержки.

Ключевые слова: агропродовольственная си-

стема Украины, государственное регулирование, 

экономическая эффективность, дисконтирован-

ная интервенционная цена.

Кулинич Ю. М. Оценка типа экономического 
развития отдельных предприятий молочной про-
мышленности Украины. — С. 85.

Аннотация: В статье рассмотрены понятие 

экономического развития предприятия, планиро-

вание экономического развития, типов экономи-

ческого развития. Осуществлена аналитическая 

оценка типа развития отдельных предприятий 

молочной промышленности. Доработана мето-

дика определения типа экономического развития 

предприятия. Определены требования, которые 

необходимо ставить к предприятию для достиже-

ния им оптимального уровня и качества развития.

Ключевые слова: экономическое развитие, 

предприятие, тип развития, промышленность, 

производство.

Логунова Н. А. Мировой рынок круизной ин-
дустрии: особенности формирования и перспективы 
развития. — С. 29.

Аннотация. В статье рассматриваются особен-

ности современного круизного рынка, исходя из 

общемировых тенденций развития посредством 

анализа динамики мирового рынка круизной 

индустрии. Круизный продукт как комплекс ус-

луг представлен в виде трёх основных подсистем: 

услуги, предлагаемые на борту судна, услуги, по-

требляемые туристами на берегу, и услуги, свя-

занные с продвижением и реализацией круизного 

продукта и оказанием содействия пассажирам в 

процессе организации транспортного путеше-

ствия. Определены основные направления ана-

лиза круизного бизнеса и его составляющие эле-

менты. Установлено, что конкурентоспособность 

круизного рынка зависит не только от доли, за-

нимаемой на нем той или иной компанией, но и 

от показателей, характеризующих эффективность 

функционирования любой экономической си-

стемы, основными из которых являются: уровень 

доходов, получаемый в результате осуществления 

предпринимательской деятельности, количество 

работников, занятых в данном направлении биз-

неса, и уровень их производительности труда.

Ключевые слова: круизная индустрия, тенден-

ции, рынок, эффективность, туристы, показатели.

Лойко В. В. Основные направления монито-
ринга реализации государственного регулирования 
экономической безопасности на региональном уров-
не. — С. 69.

Аннотация. В статье рассмотрены основные 

направления усовершенствования мониторинга 

реализации государственного управления эконо-

мической безопасностью на региональном уровне, 

доказана необходимость внедрения экспертной си-

стемы для осуществления мониторинга уровня эко-

номической безопасности на региональном уровне.

Ключевые слова: государственное управле-

ние, экономическая безопасность, регион, мони-

торинг, экспертная система.

Михов Л. И. Усовершенствование системы 
стимулирования труда рабочих. — С. 89.

Аннотация. Совершенствование системы 

стимулирования труда рабочих в направлении ее 

более тесной связи с конечными результатами де-

ятельности предприятия — важное мероприятие, 

которое обеспечивает эффективное функциони-

рование экономики страны.

Ключевые слова: стимулирование труда, пре-

мия, формы и системы оплаты труда, материальные 

и моральные стимулы, тариф, коэффициент трудо-

вого участия, коэффициент трудового вклада.

Орлова Н. С., Иващенко А. И. Анализ повыше-
ния инвестиционной активности в Украине. — С. 73.

Аннотация. Проведен анализ факторов по-

вышения инвестиционной привлекательности 

украинской экономики, разработаны меры по 

повышению инвестиционной активности и укре-

плению инвестиционного климата.

Ключевые слова: инвестиции, инвестицион-

ный климат, инвестиционная привлекательность, 

инвестиционная активность.
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Рудая Р. В. Основные пути улучшения финaн-
coвoгo cостояния предприятия. — С. 124.

Аннотация. В cтaтье рассмотрены финaнcoвое 

cостояние и его рoль в эффeктивнocти хозяй-

ственной деятельности предприятия. Опреде-

лены пути улучшения финaнcoвoгo cостояния 

предприятий в современных условиях хозяйство-

вания.

Ключoвые cлoвa: финaнcoвое cостояние пред-

приятия, aнaлиз финaнcoвoгo cостояния, рeзeрвы 

роста доходов, прoдyктивноcть труда, банкрот-

ство, пути улучшения финaнcoвoгo cостояния 

предприятия.

Рунчева Н. В. Развитие сельскохозяйственного 
кооперативного движения в регионах Украины. — 
С. 113.

Аннотация. В статье рассмотрены особен-

ности организации кооперативного движения в 

сельском хозяйстве регионов Украины.

Ключевые слова: сельскохозяйственные ко-

оперативы, фермерские хозяйства, кооперация, 

производство.

Солодовник Ю. А. Проблематика прогнозиро-
вания в сфере рекреационной деятельности на со-
временном этапе развития. — С. 77.

Аннотация. В статье рассмотрены основные 

факторы, которые негативно влияют на процесс 

прогнозирования в сфере рекреационной дея-

тельности, выделены основные направления пре-

одоления данных явлений.

Ключевые слова: рекреация, рекреалогия, ре-

креанты, рекреационная деятельность, рекреаци-

онные услуги, прогнозирование в сфере рекреа-

ционной деятельности, теневая экономика.

Стасюк Л. С. Особенности анализа финансо-
вых результатов машиностроительных предпри-
ятий. — С. 94.

Аннотация. Рассмотрены особенности фор-

мирования финансового результата от основной 

деятельности машиностроительных предприятий, 

специфика традиционной и нетрадиционной ме-

тодик факторного анализа. Обоснованы преимуще-

ства применения нетрадиционной методики фак-

торного анализа, сформулированы рекомендации.

Ключевые слова: финансовый результат, тра-

диционная методика факторного анализа, нетра-

диционная методика факторного анализа, услов-

но-переменные расходы, условно-постоянные 

расходы.

Тарлопов И. О. Эволюция теории внешнеэко-
номической деятельности: середина XV ст. — нача-
ло XX ст. — С. 34.

Аннотация. В статье исследуется процесс 

формирования теорий внешнеэкономической 

деятельности в соответствии с их эволюцией. Вы-

явлены их особенности, преимущества и недо-

статки. Определены теории, которые значитель-

ным образом повлияли на дальнейшее развитие 

данной деятельности.

Ключевые слова: внешнеэкономическая де-

ятельность, теории внешнеэкономической де-

ятельности, меркантелизм, теория «денежного 

баланса», механизм взаимодействия «цена — золо-

то — потоки», «невидимая рука» А. Смита, теория 

абсолютных преимуществ, теория относительных 

преимуществ, теория международной торговли.

Ткаченко А. В. История становления и разви-
тия налоговой системы Украины. — С. 128.

Аннотация. В статье проведен системный ана-

лиз этапов становления налоговой системы Укра-

ины. Доказано, что система налогообложения 

постепенно меняется и совершенствуется эволю-

ционным путем развития. Обоснована необходи-

мость дальнейшего реформирования отечествен-

ной налоговой системы.

Ключевые слова: налог, администрирование 

налогов, налоговая система, налоговая реформа, 

эволюционное развитие.

Фролова В. Ю. Системный подход к управле-
нию конкурентоспособностью предприятия. — С. 98.

Аннотация. Обобщены исследования ученых, 

которые в своих работах анализировали проблемы 

дефиниции «управление конкурентоспособно-

стью», приведены основные подходы к её трактова-

нию и отражено собственное определение обозна-

ченной проблемы. Обоснована целесо образность 

применения системного похода к управлению 

конкурентоспособностью предприятия.

Ключевые слова: система, конкурентоспо-

собность, управление конкурентоспособностью, 

конкурентные преимущества, потенциал пред-

приятия, стратегии развития.

Фролова Г. И. Инвестиционно-инновационная 
стратегия развития экономики страны. — С. 80.

Аннотация. Раскрыта сущность влияния ин-

вестиционно-инновационной стратегии на раз-

витие экономики Украины. Определены и про-

анализированы проблемы инвестиционного и 

инновационного развития, требующие стратеги-

ческого подхода. Предложен механизм формиро-

вания инвестиционно-инновационной деятель-

ности государства.

Ключевые слова: инновации, инвестиции, 

стратегия, инновационная сфера, конкуренто-

способность, инновационная модель, иннова-

ционная стратегия, инвестиционная стратегия, 

стратегические направления, государственное 

регулирование.

Чернелевская Е. Л. Парадигмы продоволь-
ственной безопасности. — С. 38.

Аннотация. В статье проведен анализ между-

народных актов в сфере регулирования продо-

вольственного обеспечения населения отдельных 

государств согласно требований Организации по 
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вопросам продовольствия и сельского хозяйства 

ООН (FAO).

Ключевые слова: голод, продукты питания, 

государственная политика, продовольственная 

безопасность.

Шило К. М. Количественная и качественная 
характеристика трудового потенциала: региональ-
ный аспект. — С. 118.

Аннотация. В статье проанализированы 

статистические и динамические особенности 

формирования трудового потенциала регионов 

Украины. Определены методы и подходы отно-

сительно оценки трудового потенциала. Сделан 

анализ трудового потенциала по количественным 

и качественным показателям, что позволило ре-

шить проблему объективной оценки трудового 

потенциала региона как необходимого условия 

государственного управления.

Ключевые слова: население, трудовой потенци-

ал, формирование трудового потенциала, методы 

оценки трудового потенциала, количественные и ка-

чественные характеристики трудового потенциала.
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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/.
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