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ÐÎÇÄ²Ë 1
ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ-ÅÊÎÍÎÌ²×Í² ÀÑÏÅÊÒÈ
ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÅÊÎÍÎÌ²ÊÈ
УДК 336

ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÉ ÇÀÕÈÑÒ ÍÀÑÅËÅÍÍß: ÑÒÀÍ
² ÑÓ×ÀÑÍ² ÀÑÏÅÊÒÈ ÏÅÍÑ²ÉÍÎÃÎ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß
У статті проаналізовано стан системи
пенсійного забезпечення в Україні, ви%
значено чинники, що впливають на її
функціонування. Особливу увагу звер%
нено на вплив демографічної ситуації.
Докладно проаналізовано стан і впрова%
дження базового солідарного рівня пен%
сійної системи та надані рекомендації
щодо його вдосконалення.
Ключові слова: соціальний захист;
пенсійна реформа, трирівнева пенсійна
система; солідарний рівень; демогра$
фічна ситуація; старіння населення; кри$
зовий стан; підвищення пенсійного віку;
диверсифікованість пенсійного забез$
печення.
Актуальність дослідження. Аналіз
рівня соціального захисту населення
свідчить, що якість життя в суспільстві
значною мірою залежить від пенсійного
забезпечення людей похилого віку та
впевненості у завтрашньому дні осіб, які
працюють. Тобто, саме пенсійне забезпе$
чення є основною складовою системи
соціального захисту населення. Тим ча$
сом результати аналізу стану пенсійного
забезпечення України свідчать про її кри$
зовий стан, який зумовлюється цілою
низкою проблем, серед яких насамперед
слід назвати невтішні демографічні перс$
пективи разом із мізерним розміром
трудових пенсій абсолютної більшості
українських пенсіонерів (55% громадян
отримують пенсію майже на рівні прожит$
кового мінімуму, а саме 700–1500 грн),
проблеми викривлення в неадекватності
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призначення розмірів пенсій внесеним
страховим внескам та співвідношенням
розмірів мінімальної і максимальних пен$
сій (700 грн та 17 000 грн і більше). Кризо$
вий стан поглиблює існування значних
переваг і пільг у пенсійному забезпеченні
окремих категорій працівників при одна$
ковому рівні відрахувань на пенсійне
забезпечення, що провокує значний річ$
ний дефіцит пенсійного фонду, який
щорічно веде до збільшення розмірів
дотацій з державного бюджету. Не поліп$
шує функціонування фінансового меха$
нізму фонду непрозорий та заплутаний
механізм призначення пенсій, їх супрово$
дження, перерахунку та індексації, що
в цілому зумовлює потребу в актуальнос$
ті поглибленого дослідження пенсійної
системи та її вдосконалення.
Аналіз останніх публікацій. Різні
аспекти системи пенсійного забезпе$
чення населення розглядаються у працях
вітчизняних і зарубіжних економістів —
таких, як С. С. Осадець, В. Д. Базилевич,
К. С. Базилевич, Л. М. Горбач, Н. М. Вну$
кова, В. Геєць, Б. Надточій, А. Нечай,
Е. Ліанова, Н. В. Кузьминчук, С. Кабалкі$
на, А. Михайлова та ін. Але практика про$
ведення пенсійного забезпечення, осо$
бливо на його першому солідарному
рівні, свідчить, що економічні та соціаль$
ні механізми, закладені в сучасній пен$
сійній системі, не є ефективними і ви$
магають доробок як в теоретичному так
і в практичному плані. Причому особливу
увагу слід звернути на питання ефектив$
ності функціонування першого базового
солідарного рівня пенсійної системи.

ніж за 20 років, бо суттєвий вплив на роз$
мір пенсії має розмір зарплати, а не стажу.
Викликає питання і система сплати
внесків до Пенсійного фонду, що склала$
ся. По$перше, вона є однією із найвищих
у світі (якщо в Росії — це 20%, у Грузії —
25%, у Словаччині — 18%, у Франції —
16,5%, в Німечинні — 9,95%, то в Украї$
ні — 35,2%) і передбачає преференції
для цілої низки платників податків,
а тому відсутня адекватність між внеска$
ми та видатками. Так, якщо на одного
працюючого — платника податків на
загальних засадах в 2007 р. до Пенсій$
ного фонду середній розмір місячних
внесків становив 485 грн, то на платника
єдиного податку — 57 грн, а фіксованого
податку — 7 грн. Аналогічний стан збері$
гався (і зберігається) в наступні роки.
Потребує змін система індексації
пенсій. Адже якщо постійно підвищується
лише мінімальний розмір пенсії у зв’язку
зі зростанням прожиткового мінімуму, то
відбувається зрівнялівка в розмірах пен$
сій і дедалі більше їх переходить на
рівень мінімальних.
Відомо, що ефективність солідарного
механізму пенсійного забезпечення ба$
гато в чому залежить від співвідношення
працездатного населення і кількості
пенсіонерів. Механізм працює ефектив$
но, якщо це співвідношення становить
таку відповідність: один працездатний
до 4–6 і більше пенсіонерів. Але, на жаль,
сьогодні розвинутим країнам Європи
притаманна демографічна криза. Слід
зазначити, що кризові явища у функціо$
нуванні системи пенсійного забезпечен$
ня, її розвитку були закладені ще в ра$
дянські часи, коли почала проявлятися
тенденція до зменшення народжувано$
сті населення. Тоді, в 60–80$ті рр. ХХ ст.,
з’явилися ознаки нинішньої демографіч$
ної кризи. Потім демографічні проблеми
гостро виявились уже в 90$х рр. минуло$
го століття, коли сповільнився приріст
працездатного населення. При цьому
демографічні прогнози показують, що
до 2025 р. співвідношення пенсіонерів
і працездатних громадян становитиме:
у країнах Європи —1:2,5; у США —
1:3,55; в Україні 1: 2,3.
Отже, однією з основних проблем по$
гіршення демографічної ситуації в Укра$
їні є старіння населення, про що свідчить
збільшення частки осіб похилого віку та
зміна співвідношень між поколіннями.
За період з 1959 до 2001 року за даними
перепису населення співвідношення

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» № 1, 2011

Отже, метою статті є дослідження
стану пенсійного забезпечення, аналіз
результатів впровадження пенсійної
реформи в Україні та розроблення реко$
мендацій щодо вдосконалення основно$
го базового солідарного рівня пенсійної
системи.
Виклад основного матеріалу. До$
слідження пенсійного забезпечення
в країнах СНД свідчить, що на його фі$
нансові механізми впливає тягар Ра$
дянського Союзу, коли у свідомості гро$
мадян залишилися думка, а саме: про їх
гідну старість мусить турбуватися дер$
жава. Але перехід до економіки ринко$
вого типу руйнує ці надії, вимагаючи
активної участі кожного громадянина
у створенні гідних умов майбутнього
життя в похилому віці. Так, у солідарній
пенсійній системі, колишній спадщині
від Радянського Союзу, протягом остан$
ніх років розмір пенсій неодноразово
переглядався, однак їх розміри залиша$
лися низькими: в Білорусі середня пен$
сія становить 161 долар, в Росії — 214 до$
ларів, а в Україні — 125 доларів.
У 2004 р. введено в дію Закон України
«Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування», яким замінено
діючу до цього систему пенсійного за$
безпечення на страхову трирівневу пен$
сійну систему. На теперішній час запро$
ваджено солідарну систему загальноо$
бов’язкового державного пенсійного
страхування та незначною мірою — сис$
тему недержавного пенсійного забезпе$
чення. Проаналізуємо перший солідар$
ний рівень пенсійної системи.
На думку фахівців [1; 2], в Україні
створено неефективний, непрозорий,
а деякою мірою й несправедливий солі$
дарний рівень пенсійної системи. Пере$
дусім він зумовлений дією 30 пенсійних
законів, по окремих з яких пенсії призна$
чаються на рівні 40–60%, а по інших —
80$90% заробітку. Як наслідок, різниця
в пенсіях сягає десятків разів (800 грн на
рівні прожиткового мінімуму та 17 000 грн
пенсії народного депутата і більше). Не$
справедливим є і положення ст. 26 Зако$
ну України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування», в якій
визначено право особи на призначення
пенсії за віком після досягнення чолові$
ками 60 років, жінками — 55 років за
наявності страхового стажу не менше
п’яти років. Порушені гендерні умови,
а також розмір пенсії за 5 років страхо$
вого стажу може, що бути ще більшим,
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осіб пенсійного віку і населення працез$
датного віку збільшилося майже вдвічі
(з 22,7 до 41,1 %).
За прогнозом Інституту демографії та
соціальних досліджень Національної
академії наук, протягом 2010–2025 рр.
це співвідношення в Україні досягне 50 %,
а до 2050 р. — 76 %. Уже нині пенсіонери
становлять майже 30 відсотків загальної

Таблиця 1 — Частка пенсіонерів серед населення розвинутих країн світу та України
Країна

Велика Британія
Італія
Канада
Німеччина
США
Франція
Швеція
Японія
Україна

Значення показника по роках, %
1995

2000

2008

24,3
23,8
17,5
22,3
19,2
22,1
17,4
20,3
28,0

24,4
26,5
18,2
23,8
19,0
23,6
26,9
24,3
29,3

25,2
29,0
19,4
27,9
20,0
24,1
28,0
28,5
29,8

Крім того, Міжнародна асоціація со$
ціального забезпечення акцентує увагу
на величезних викликах, спричинених
старінням населення, відмітивши, що до
«2030 р. половина населення Західної
Європи буде старша за 50 років, причому
очікувана тривалість життя в цьому віці
складатиме 40 років». Політичні уроки
у світлі старіння населення зосереджу$
ють увагу навколо розроблення широ$
ких, логічно послідовних і комплексних
багаторівневих підходів до ринків праці,
соціального забезпечення й охорони здо$
ров’я та соціальної допомоги. З$поміж
іншого, ця політика повинна «надати
можливість людям продовжити трудове
життя і сприяти цьому», а також поступо$
во переглядати пенсійний вік відповідно
до зростання тривалості життя.
Зростання кількості пенсіонерів та
зменшення платників внесків уже в 2015 р.
додасть додаткового тиску на бюджет
Пенсійного фонду та на Державний
бюджет України. За таких умов українсь$
ке суспільство постане перед вибором:
в який спосіб підтримувати фінансову
спроможність пенсійної системи:
а) підвищувати розмір пенсійного внес$
ку для працівників та/або роботодавців;
б) збільшити дотації з бюджету або
запровадити додаткові податки;
в) допустити зниження розмірів пен$
сій порівняно з доходами працюючого
населення;
г) підвищувати пенсійний вік.
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чисельності населення. Загалом у най$
ближчі 30 років частка світового насе$
лення віком 60 років збільшиться майже
вдвічі, але в Україні ситуація значно
гірша, ніж в Америці, Європі, Японії.
Якщо в них демографічну ситуацію
можна назвати кризовою, то в Україні
вона більш підходить до катастрофічної
(табл. 1).

Ухвалений у жовтні 2009 р. Закон
України «Про встановлення прожитко$
вого мінімуму та мінімальної заробітної
плати» ставить нові виклики фінансовій
спроможності пенсійної системи. Як по$
казує досвід 2005 р., різке підвищення
мінімального розміру пенсії неодмінно
супроводиться дефіцитом власних кош$
тів Пенсійного фонду, відтак тягар до$
даткових пенсійних зобов’язань пе$
рейде до бюджету держави. Порівняно
з 2005 р. ситуація ускладнюється не$
певною динамікою заробітної плати,
пов’язаною з наслідками фінансово$
економічної кризи. Пенсійні видатки на
2010 р. прогнозування на рівні 17%
ВВП. У цій ситуації найменш болісним
і найбільш ефективним, а головне —
перевіреним практикою багатьох країн
варіантом розвитку пенсійної системи
є підвищення пенсійного віку.
Тим часом, відсутність позитивної
динаміки очікуваної тривалості життя
за останніх 20 років є головною ознакою
демографічної кризи в Україні. Очікувана
тривалість життя від народження трима$
ється на рівні близько 74 років для жінок
та 63 років для чоловіків. Це найнижчий
показник у Європі, гірша ситуація лише
в Російській Федерації.
Слід зазначити, що для українських
пенсіонерів пропорції між терміном жит$
тя, проведеним за роботою, та терміном
життя, проведеним на пенсії, відрізня$
ються від середніх європейських стан$

би, яка досягла віку 60 років (або 55 років
для жінок). За даними Науково$дослідного
інституту праці та зайнятості населення
Міністерства праці та соціальної політики
України, ці цифри на сьогодні становлять
14,7 року для чоловіків і 23,4 року для
жінок. Це означає, що жінка, яка досягне
55 років, в середньому доживе тільки до
78,4 року. Для чоловіків ця цифра не
набагато гірша. Вони в середньому про$
живуть 14,7 року, але, якщо врахувати,
що вони пізніше на 5 років, ніж жінки, вий$
дуть на пенсію, вони в середньому дожи$
вуть до 74,7 року. В середньому українсь$
кі жінки на пенсії перебувають 25 років,
тоді як британки — 23 роки, німкені — 21,
польки — 22, словачки — 18, американ$
ки — 18 років (табл. 2).
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дартів. Так, Україна має найменший пен$
сійний вік у світі: 60 років — для чоловіків
та 55 років — для жінок. При цьому, якщо
українські чоловіки перебувають на пен$
сії приблизно стільки ж, скільки і в інших
країнах — 3,5 року на кожні 10 відпрацьо$
ваних, то українські жінки в цьому відно$
шенні встановили абсолютний світовий
рекорд — в середньому 7,1 року. Так,
у Великобританії жінкам припадає тільки
5,8 року на пенсії, в Угорщині — 4,9,
Німеччині — 4,6, Польщі — 5,5, США —
3,8, Японії — 5,1 року [5].
Зауважимо, що тривалість життя від
народження не є адекватною мірою того,
як довго особа отримуватиме пенсію.
Цифра, яку необхідно в даному разі вико$
ристовувати, — це тривалість життя осо$

Таблиця 2 — Очікувана тривалість життя у віці виходу на пенсію

Країни

Офіційний вік виходу на пенсію,
встановлений в країні чол./жін.

Тривалість життя

Чоловіки

Жінки

Чоловіки

Жінки

Велика Британія

65

60

15,7

23

Італія

65

60

16,9

24,9

Німеччина

65

65

16,8

20,9

Польща

65

60

14

22

Словаччина

62

62

15

18

США

67

67

15,2

17,7

Угорщина

62

61

16

20

Україна

60

55

14/12**

25/19*/16**

Франція

60

60

20

26

Чехія

63

63

15,9

19,2

Швеція

65

65

17,4

20

Японія

65

65

18,2

23

*— Тривалість життя у віці 60 років, ** — тривалість життя у віці 65 років. У табл. 2 очікувана
тривалість життя представлена в офіційному віці виходу на пенсію, законодавчо встановленому
в країні. В Україні у віці 60 років для чоловіків та 55 років для жінок вона становитиме, відповідно,
14 та 25 років, у віці 60 років для жінок —19 років, у віці 65 років: для чоловіків —12 років, для жінок —
16 років відповідно.

За прогнозами даного інституту,
у 2050 р., коли всі сьогоднішні праців$
ники стануть пенсіонерами, жінки в се$
редньому доживатимуть до 80,8 року,
а чоловіки — в середньому до 77,1 року.
Експерти відомого аналітично$до$
радчого центру «Блакитна стрічка» вка$
зують, що збільшення пенсійного віку
навіть у найзаможніших країнах світу
є необхідним, щоб гарантувати май$
бутнім пенсіонерам достойні умови
життя. Тим більше, така бідна країна, як
Україна, не може собі дозволити від$

правляти на пенсію працездатних лю$
дей. На їхню думку, оптимальний варі$
ант — підвищити пенсійний вік для
чоловіків і жінок до 65 років, але посту$
пово, по півроку на кожен календарний
рік впродовж 10 років для чоловіків та
20 — для жінок. Цієї м’якої формули бу$
де достатньо, щоб, починаючи з 2011 р.,
щороку, впродовж десяти років, кіль$
кість нових пенсіонерів була приблизно
наполовину менша, ніж за нинішньої
схеми, а впродовж чергових десяти
років — меншою на 25%.
13
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Слід зауважити, що виконання зазна$
чених умов значно скоротить дефіцит
пенсійного фонду та надасть можливість
проводити індексацію пенсій не тільки
в розмірах мінімального прожиткового
мінімуму. Підвищення розміру внеску для
всіх категорій платників неможливе,
оскільки він сьогодні і так дуже високий
(навіть порівняно з іншими країнами
світу), а можливо лише для окремих кате$
горій платників, які сплачують пенсійні
внески на пільгових умовах (частково).
Збільшення дотацій з бюджету неможли$
ве, оскільки вони витісняють інші програ$
ми економічного та соціального розвитку
(охорона здоров’я, освіта, інфраструкту$
ра, безпека тощо). Якщо не збільшиться
розмір внесків і дотацій, існуюче співвід$
ношення пенсії та заробітної плати зни$
зиться з 40% у 2009 р. до 28% у 2050 р.
Таким чином, підвищення пенсійного
віку дає змогу на довгий час послабити
вплив демографічного тиску на пенсійну
систему. Ефект від нього відчутний
одразу після запровадження, і тому цей
захід набуває особливого значення в пе$
ріод кризи. Відмінністю підвищення віку
від інших заходів є простота реалізації та
мінімальний організаційний супровід.
Зауважимо, що, починаючи з 2004 ро$
ку по теперішній час, кожен уряд турбу$
вався про поліпшення соціального захи$
сту та визначав напрями впровадження
пенсійної реформи (Стратегія розвитку
пенсійної системи (від 15 грудня 2005 ро$
ку), Концепції подальшого проведення
пенсійної реформи (жовтень 2009 ро$
ку) та Програма економічних реформ
2010–2014 рр. (червень 2010 року).
Останній документ передбачав ви$
рівнювання пенсійного віку для жінок
і чоловіків. Згідно з Програмою еконо$
мічних реформ на 2010–2014 рр. пен$
сійний вік має вирівнюватися поступово
з кроком 0,5 року протягом 10 років.
Також у програмі наголошується, що
для «стабілізації солідарної пенсійної
системи необхідно підвищити мінімаль$
ну тривалість страхового стажу для
одержання пенсії за віком з поточних
5 до 15 років». Концепція передбачає на$
ближення пенсійного віку до «євро$
пейських стандартів (65 років) для уча$
сників II рівня пенсійної системи».
Підвищення пенсійного віку для жінок
повинно було початися на I$му етапі,
в 2010 р.

Але на брифінгу в жовтні 2010 року
Прем’єр$міністр України Микола Азаров
заявив: «У міру того, як буде збільшува$
тися тривалість життя в нашій країні,
буде розглядатися питання про можливу
зміну виходу на пенсію для певних кате$
горій осіб». Тобто Кабмін не бачить до$
цільності підвищувати пенсійний вік, і тер$
міни щодо збільшення пенсійного віку
для жінок знов переносяться на неви$
значений срок.
Отже, експерти [1; 2; 3] сумнівають$
ся, що влада зможе приступити до реа$
лізації реформи навіть до 2012 року,
тому що за останні п’ять років було
прийнято багато пенсійних концепцій
і стратегій, але жодна з них не була реа$
лізована. Україна, за словами завідувач$
ки відділом соціальної політики Націо$
нального інституту стратегічних дослі$
джень Ольги Пищуліной, є чи ледве не
єдиною країною у світі, де не проводить$
ся пенсійної реформи. За її словами,
Пенсійний фонд перестає виконувати
свої функцій, лише одержує дотації з держ$
бюджету, тому недостатньо тільки збіль$
шення зарплат для збалансування його
дохідної та видаткової частин.
Загалом аналіз функціонування сис$
теми пенсійного забезпечення в Україні
показує, що вона знаходиться в критич$
ному стані та потребує вдосконалення.
На погляд автора та інших авторів [1; 2;
3; 4], на кризовий стан впливають кілька
основних чинників, а саме:
– нестабільна економічна ситуація
в Україні та низький економічний рівень
життя населення. Пенсійні видатки, що
зростають випереджальними темпами
порівняно з можливостями економіки
щодо їх забезпечення: питома вага пен$
сійних видатків у ВВП в Україні — одна
з найвищих у світі й має тенденцію до
збільшення. У кризовому 2009 р. цей
показник досяг 18,2% ВВП. Масштаби
пенсійних видатків в Україні досягли кри$
тичної межі по відношенню до можливо$
стей системи суспільних фінансів та еко$
номіки (рис. 1);
– наслідки світової фінансової кризи,
які ще впливають на розвиток економіки
України;
– складний непрозорий механізм
призначення та коригування розміру
пенсій, дуже велика невідповідність пен$
сійних виплат окремим верстам насе$
лення їх попереднім страховим пенсій$

плату (до речі, загальний рівень цих збо$
рів — чи не найвищий у світі). Вдруге —
через механізм фінансування дефіциту
Пенсійного фонду;
– катастрофічний вплив демографіч$
ної кризи на стабільність функціонуван$
ня солідарного рівня пенсійного забез$
печення;
– недостатня диверсифікованість ме$
ханізмів пенсійного забезпечення. В Укра$
їні повною мірою функціонує лише солі$
дарний рівень пенсійного страхування,
тоді як впровадження II рівня (обов’язко$
вої накопичувальної системи) постійно
відкладається, розвиток добровільного
пенсійного забезпечення обмежується
нерозвиненістю фондового ринку, низь$
ким рівнем доходів і недовірою населен$
ня до фінансових інститутів.
– відсутність дієвих практичних кро$
ків по впровадженню в життя реформи
пенсійного забезпечення, є тільки доку$
ментальне прийняття низки концепцій
щодо розвитку цієї реформи. З початку
національної пенсійної реформи в 2004 р.
більшість проблем залишаються невирі$
шеними.
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ним внескам. Так, пенсія 55% пенсіоне$
рів не перевищує 800 грн, а їх частка
в загальній сумі видатків на виплату пен$
сій становить усього 38%. Разом з тим
12% пенсіонерів з порівняно високими
пенсіями (понад 1500 грн) одержують
28% від загального обсягу місячних
видатків на виплату пенсій. Тільки 3,2 тис.
пенсіонерів одержують насправді високі
пенсії (понад 10 000 грн);.
– наявність великої кількості пенсій$
них програм, які фінансуються з коштів
ПФУ або з державного бюджету, а не з тих
відомств, служба в яких надала такі
великі преференції щодо пенсійних
виплат. Високі пенсійні зобов’язання від$
волікають ресурси економіки від цілей
розвитку, ставлять під загрозу виконан$
ня державою своїх функцій. Так, тран$
сферти з держбюджету в 2009 р. склали
майже 40% доходів Пенсійного фонду.
Дефіцит Пенсійного фонду — це не про$
сто брак коштів. Уряд примушує законо$
слухняних платників податків двічі фінан$
сувати виплати непрацюючим громадя$
нам. Уперше — коли сплачують усі види
пенсійних зборів та нарахувань на зар$

Рис. 1 — Динаміка зростання питомої ваги пенсійних видатків у ВВП України
(джерело: Держкомстат України, Пенсійний фонд України)

Таким чином, для виконання тактич$
них і стратегічних завдань пенсійного
забезпечення необхідно: стабілізувати
солідарну пенсійну систему; запровади$
ти загальнообов’язкове накопичувальне
страхування й розвивати добровільне
накопичувальне пенсійне страхування;
зробити механізми пенсійного забезпе$
чення більш прозорим, керованим та
справедливим для всіх верст населення.
Солідарний рівень пенсійної системи
є базовим і вимагає вдосконалення та
стабілізації, для чого необхідно:

– вирівняти пенсійний вік для жінок
і чоловіків (поступово з кроком 0,5 року
протягом 10 років);
– підвищити мінімальну тривалість
страхового стажу для одержання пенсії
за віком з поточних 5 до 15 років;
– звільнити солідарну систему від
невластивих для неї виплат (дострокові
й пільгові пенсії);
– обмежити максимальний розмір
пенсій, що виплачуються з солідарної.
системи й/або за рахунок коштів дер$
жавного бюджету;
15
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– здійснювати виплату пенсій за ві$
ком для всіх пенсіонерів, які працюють,
у розмірах, визначених Законом про
обов’язкове пенсійне страхування;
– поступово перерозподіляти частку
внеску на пенсійне страхування від р$
оботодавця до працівника;
– створення рівних умов індексації
пенсій незалежно від закону, за яким
призначена пенсія;
– скорочення пільг щодо достроко$
вого виходу на пенсію та зі сплати
внесків.
Реформування пенсійного забезпе$
чення — проблема загальнодержавного
масштабу, для розв’язання якої необхід$
не об’єднання зусиль усіх політиків, без
демагогії та популізму, на підставі науко$
вих, документально підтверджених дос$
ліджень вітчизняних і закордонних аналі$
тичних центрів. Інакше пенсійна система
просто зруйнується, уразливі версти
населення стануть незахищеними, а еко$
номіка України затримається у своєму
розвитку.
В статье проанализировано состоя%
ние системы пенсионного обеспечения
в Украине, определены факторы, кото%
рые влияют на ее функционирование,
особое внимание обращено на влияние
демографического фактора. Детально
проанализировані состояние и введе%
ние базового солидарного уровня пен%
сионной системы и приведены реко%
мендации по его усовершенствованию.
Ключевые слова: социальная защи$
та, пенсионная реформа, трехуровневая
пенсионная система, солидарный уро$
вень, демографическая ситуация, ста$
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рение населения, кризисное состоя$
ние, повышения пенсионного возраста,
диверсифицированность пенсионного
обеспечения.
In article are analysed a condition of
system of a provision of pensions in Ukrai%
ne, определенны factors which influence
its functioning, the special attention is tur%
ned on influence of a demographic factor.
In detail the condition and introduction of a
base solidary level of pension system is
analysed and recommendations on its
improvement.
Key words: social protection, pension
reform, three$level pension system, a soli$
dary level, a demographic situation, ageing
of the population, a crisis condition, Incre$
ases of a pension age.
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IÑÒÎÐ²ß ÅÊÎÍÎÌ²ÊÈ ÎÏÅÐÀÖ²ÉÍÎÃÎ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÓ
У статті досліджено питання вини%
кнення та розвитку феномену операцій%
ного менеджменту, історичні етапи
розвитку теорії менеджменту, розкрито
їх сучасне розуміння. Кожна із країн має
свої соціокультурні передумови розвит%
ку виробничо%економічних і соціальних
відносин, традиції управління, пов’язані
зі специфікою мотивації персоналу,
стосунками, які склалися між класами —
учасниками капіталістичного індустрі%
ального виробництва, історією становлен%
ня та розвитку національної економіки.
Ключові слова: операційний менед$
жмент, історичний етап економіки.
Сучасний день, з погляду спеціалістів
різного професійного спрямування, на$
сичений міжособистими відносинами
щодо реалізації цілей загального і влас$
ного характеру, між учасниками різнома$
нітних економічних процесів. Досягнення
цілей спричинює процес розвитку, мо$
дернізації, доповнень, чи навпаки —
реструктуризації.
Нинішній етап розвитку світового гос$
подарства охоплює незліченну кількість
процесів людської життєдіяльності, ство$
рюючи об’єктивні умови для необхідності
застосування наукових методів дослі$
дження процесів. Як наслідок постає зав$
дання в дослідженні основних теоретич$
них і методологічних основ операційного
менеджменту у світовій українській прак$
тиці відносно історичного розвитку.
Історичний розвиток ідеї, філософії
та методів втілення у практику менед$
жменту допоможе краще зрозуміти
теперішній стан концепції виробничого
менеджменту, перспектив його розвит$
ку, усвідомити, наскільки це важливе
питання в сучасній практиці українських
аграрних підприємств щодо їх успішного
функціонування в мінливому економіч$
ному середовищі.
Для того щоб цілісно зрозуміти теорію,
процеси і практику менеджменту,
необхідно дослідити його історичний
шлях. Науковці, які вивчають певну галузь
науки, не можуть переступити минуле,
створюючи майбутнє, історія управління

насичена знаннями, які допоможуть нам
подолати майбутні труднощі та перепони.
Історичний шлях розвитку людства
кабально пов’язаний з економічною
діяльністю самої людини, забезпечуючи
життєво необхідними благами систему
існування цивілізації, і це при оптималь$
ному розвитку продуктивних сил і вироб$
ничих відносин. Економічна діяльність
суспільства тісно пов’язана з мистец$
твом управління, що являє собою явище,
залежне від свідомості суб’єкта, за допо$
могою якого організовується процес
виробництва, здійснюється функціону$
вання будь$яких організацій i систем.
Процес формування історичного ета$
пу розвитку операційного менеджменту
фіксує конкретні зміни в економічному
розвитку окремих країн, галузей, кіл гос$
подарства в усіх його проявах. Історія
операційного менеджменту озброює
сучасний тип керівника потрібними фак$
тичними знаннями для більш чіткого
розуміння його впливу стосовно управ$
ління процесами систем, що сприяє
подальшому якісному розвитку економі$
ки підприємств і країни загалом.
Внесок у розвиток уявлень про ме$
неджмент може бути проаналізований
з погляду часу і простору, тобто місця
народження видатної особистості та її
діяльності. Це є історико$географічний
вимір, де кожний набір параметрів оці$
нюється з врахуванням межі розроблен$
ня конкретної теми.
Хронологічний перелік історичних
досягнень наведено в дослідженнях
Клода Ст. Джорджа, який зображує істо$
ричний розвиток управлінської думки
у часі. Достовірно визначити момент,
коли відбувся певний фіксований внесок
у розвиток операційного менеджменту,
дуже важко [8].
Прадавній Рим відкриває свої таєм$
ниці, зокрема й у плані розвитку упра$
вління. Найвідоміші з них — система
територіального управління Діоклетіана
(243–316 рр. н.е.) і адміністративна іє$
рархія Римсько$католицької церкви, що
використовувала принципи функціона$
лізму вже у другому столітті. І зараз її
вважають найдосконалішою формальною
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організацією західного світу. Її внесок
високо оцінюється у таких сферах ме$
неджменту, як управління персоналом,
система влади і авторитет, спеціалізація
функцій.
Наступний етап розвитку менеджмен$
ту практично збігається з великою інду$
стріальною революцією XVIII–XIX століть,
яка стимулювала розвиток європейсько$
го капіталізму. Відкриття попередників,
що збагатили менеджмент, відбувались
від випадку до випадку, розділяючись між
собою значними проміжками часу, тоді як
нині вони стали звичайним явищем. Інду$
стріальна революція здійснила істотний
вплив на теорію і практику управління.
Нова система власності прискорила
розвиток промисловості, відділивши
управління від виробництва і капіталу,
а потім перетворивши адміністрацію
і менеджмент у самостійну економічну
чинність.
Адміністрування — формулювання
загальних цілей і політики компанії,
а менеджмент — контроль над їх реалі$
зацією. Такий первісний і вузькотехніч$
ний зміст операційного менеджменту.
Демократизація власності як суб’єктив$
ний фактор створила спеціалізацію кон$
тролю. Колись власник контролював
і капітал, і його проведення. Тепер його
замінило суспільство пайовиків, а кон$
троль над проведенням був переданий
у руки співтовариства професіоналів.
Менеджери й адміністрація, призначу$
вані акціонерами, стали їх представни$
ками на підприємстві.
Процес збільшення обсягу виробниц$
тва прискорював темпи обороту капіта$
лу, розширювалися банківські операції,
сфера збуту продукції, виник маркетинг.
Управління вимагало спеціальних знань,
навичок і вмінь, методів, принципів,
інструментів і техніки як користування
особливими знаннями професіоналів,
і щоб стати ними потрібно було спе$
ціально навчатися.
XIX ст. — фабрична епоха, в якій робо$
та менеджера обмежувалася управлін$
ням процесами виробництва, досить
далекими від наукової організації праці.
Але пізніше менеджмент розпадається
на безліч підфункцій — це планування,
діловодство, збут, закупівля, організа$
ція, статистичний аналіз. Облік і кон$
троль знаходили чітку калькуляційну
основу — усе переводилось у формули
та гроші. Створюється сучасна система
бюджету підприємства. Кожний вироб$

ничий процес виокремився в самостійну
функціональну сферу діяльності менед$
жменту. Але як тільки функцій стало
забагато, з’явилася проблема їх коорди$
нації і поєднання на новій основі. Процес
об’єднання відбувався певним чино за$
кріпленням за кожною функцією штату
фахівців (відділу, підрозділу) і переда$
чею загальних координаційних функцій
менеджерові. Так виникли прообрази
нинішніх відділів кадрів, планового відді$
лу, відділу головного технолога та інших
сучасних структур.
Отже, спочатку менеджер і власник —
одна особа, а потім управління виокрем$
люється від капіталу і виробництва,
замість одного капіталіста$менеджера
виникають два співтовариства: акціоне$
ри і наймані управлінці. Менеджерів
багато, і кожен стежить за конкретною
функцією: плануванням, виробництвом,
постачанням, збутом, маркетингом.
Після цього функція кожного менедже$
ра$фахівця знову дробиться і замість
однієї людини з’являється співтовари$
ство фахівців, які утворюють відділ, кон$
структорський відділ, збуту, контролю.
Менеджер відтепер координує роботу
фахівців. Вчені винайшли особливі
інструменти координування діяльності
людей, зокрема систему прийняття
рішень, визначення цілей та політики
підприємства, філософію управління,
психологію управління.
Виникнення менеджменту пов’язано
з приватним сектором. Він виник як біз$
нес$менеджмент. Але по$справжньому
став професійним, тобто явив себе світу
як наукова і соціальна ланка і не в серед$
ніх і дрібних фірмах (хоча там вільне під$
приємництво було дуже розвинено), а у
великих корпораціях. У таких гігантах
(наприклад, «Дженерал Моторс»), річні
доходи яких перевищували бюджети
деяких держав, добробут і рівень при$
бутків прямо залежав від якості управ$
ління. Менеджмент притягував найкращих
людей націй, і навіть середніх здібностей
люди, пройшовши складний шлях управ$
лінця, ставали згодом видатними осо$
бистостями.
У середині XIX ст. зародився сучасний
менеджмент, цей процес мало хто за$
уважував. Постійні змагання між працею
і капіталом і XIX століття ще називали
«полем ідеологічного протиборства праці
і капіталу». Революції, страйки, які
потрясали промисловий світ, — це XX
століття, яке називають епохою проти$

Розвиток підприємств і поява акціонер$
ної форми власності сприяють витис$
ненню індивідуального капіталіста з ви$
робництва точно так, як ручна праця
витісняється машинною. Енгельс і Маркс
закликають капіталіста «піти у відстав$
ку», поступитися своїм місцем робітни$
чому класу. Формується теорія соціаліс$
тичної революції. Вебер також пропонує
капіталістові подати у відставку, але
поступитися місцем менеджерам і бю$
рократам. Вебер заклав основи теорії
менеджерської революції і соціології
бюрократії.
Веберівська концепція бюрократії
послугувала теоретичною платформою
революції в менеджменті, хоча деякі її
ключові положення, на думку відомого
американського соціолога М. Цейтліна,
сходять до ідей Гегеля і Маркса про сут$
ність і роль корпорацій у капіталістичному
світі. Наприкінці XIX — на початку XX ст.,
коли Вебер створював соціологію бюро$
кратії, теоретики німецької соціал$демо$
кратії Є. Бернштейн і К. Шмідт висунули
гіпотезу про те, що власність у своїй кор$
поративній формі є ознакою насту$
паючого процесу відчуження сутності
капіталізму. Згідно з цією теорією, клас
капіталістів поступово витісняється ад$
міністративною стратою, інтереси якої
протилежні інтересам власників.
На той час М. Вебер писав і про поси$
лення ролі адміністрації в державному
і приватному секторах економіки. Адмі$
ністрація вже захопила панівні висоти
в суспільному житті й перетворилась на
самостійну соціальну страту. Станова
згуртованість бюрократії «спочиває» не
тільки на суб’єктивному відчутті прина$
лежності до даної групи, але й на цілком
об’єктивних процесах. У бюрократизо$
ваному суспільстві підвищується соціаль$
на значущість «звання, чину», який за$
хищається адміністративно$правовими
нормами.
Зростання бюрократії насправді відо$
бражало той факт, що в капіталізмі XX сто$
ліття управління виробництвом переста$
ло служити прямою функцією власності
на знаряддя праці. Та й сама власність
втрачає індивідуально$приватний ха$
рактер, стаючи дедалі більше корпора$
тивно$колективною. «Люди, які панують
у бюро», монополізують техніку упра$
вління і канали комунікації. Усе частіше
вони засекречують інформацію під при$
водом «службової таємниці», створюють
такі механізми підтримки ієрархічної
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борства індивіда і організації. Увесь світ
став однієї величезною організацією, у
якій головна діюча особа — бюрократ.
Революції і страйки в розвинутих країнах
навчилися влагоджувати на договірній
основі. Інакше кажучи, ідеологічне про$
тиборство переросло в управлінське.
Наразі не капіталіст протистоїть робітни$
кові, а управлінець — підлеглому.
Промислова революція і класичний
капіталізм загалом все$таки залишали$
ся часом буржуа. Менеджер не став ще
ні професіоналом, ні головним героєм.
Тільки епоха монополістичного капіта$
лізму дала перші школи бізнесу і систе$
му професійного навчання управлінців.
З появою класу професійних менедже$
рів і відділенням його від класу капіталіс$
тів стало можливим говорити про новий
радикальний переворот у суспільстві,
який потрібно вважати як революцією
в управлінні. Її втримуванням стало пе$
ретворення менеджерів спочатку в про$
фесійну страту, а потім в окремий від
капіталістів соціальний клас.
Результати індустріальної революції
довели, що суто управлінські функції не
менш важливі ніж фінансові або технічні.
Хоча ще Адам Сміт у цьому сумнівався:
для нього у середині XIX ст. головним
героєм залишався менеджер$фабри$
кант (капіталіст). Але К. Маркс, що написав
«Капітал» наприкінці 60$х рр. XIX ст., не
вірив в історичну перспективу капіталіс$
та, в його здатність ефективно управля$
ти надскладною економікою і високотех$
нологічним виробництвом.
І ось згодом теоретики і практики
починають усвідомлювати, що капіталіст
для управління виробництвом — фігура
аж ніяк не головна. К. Маркс вважав, що
це пролетаріат, і не помилився, оскільки
саме пролетаріат завоював панівні по$
зиції в соціалістичних країнах, включаю$
чи СРСР. Макс Вебер убачав, що спадко$
ємцем пролетаріату є бюрократія, і теж
виявився правим, оскільки бюрократія
є потужним чинником розвитку в усіх
країнах світу.
Відмінність поглядів соціолога М. Ве$
бера і економіста К. Маркса досить від$
чутна. І Маркс, і Енгельс бачили, що капі$
таліст — фігура тимчасова. Про це гово$
рив і Вебер. Зародження акціонерного
капіталу, поява величезних корпорацій,
централізація банків і транспортних
мереж робили зайвою фігуру індивіду$
ального власника. Його місце зайняв
бюрократ — державний чиновник.
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структури, які виключають конкуренцію,
вибори й оцінювання працівників за
діловими якостями.
Бюрократія несумісна за участю всіх
або більшості членів організації в прий$
нятті управлінських рішень. Вона вважає
тільки себе компетентною в таких діях,
стверджуючи, що управління — функція
професіоналів. Менеджери — це насам$
перед ті, хто пройшов спеціальну підго$
товку і займається управлінням усе
життя [10, c. 8–12].
У процесі еволюції науки управлін$
ня сформувалися п’ять основних шкіл
управління, кожна з яких внесла свій
безцінний вклад у розвиток управлін$
ської думки. Цими школами є: класична
школа, поведінкова, школа науки упра$
вління чи кількісного підходу, школа
ситуаційного підходу, нова школа —
основу якої покладено в систему ви$
вчення процесів прийняття рішень, при
цьому використовуються кібернетичні
методи [12].
Найбільш упевнені представники
кожної з цих шкіл стверджували свого
часу, що їм вдалося знайти ключ до най$
ефективнішого досягнення цілей орга$
нізації. Більш пізні дослідження та нев$
далі спроби застосувати теоретичні від$
криття шкіл на практиці доводили, що
більшість відповідей на питання упра$
вління були тільки частково достовірни$
ми. Тим паче, що концепції і прийоми
всіх чотирьох шкіл і до сьогодні знахо$
дять своє втілення в управлінні органі$
заціями [2, c. 6].
Починаючи з XVII ст., питанням упра$
вління в Росії приділялася серйозна
увага. Помітний слід в історії Росії та
поліпшенні її системи управління зали$
шили відомі російські економісти — такі
як А. Л. Ордін$Нащьокін, А. П. Волинсь$
кий (кабінет$міністр із 1738 р. по 1740 р.),
В. Н. Татищев (голова управління гір$
ських заводів у Сибірській і Казанській
губерніях з 1730 р. по 1740 р.), росіянин,
видатний учений — М. В. Ломоносов.
Великі заслуги в реформуванні системи
управління Росії П. А. Столипіна. З 1906 р.
він сполучав дві посади — міністра вну$
трішніх справ і прем’єр$міністра. Столипін
займався вдосконалюванням місцевого
самоврядування. Будівництво соціаліз$
му в СРСР зажадало створення нової
суспільної організації соціального управ$
ління виробництвом.

У 20$ті рр. спостерігався розквіт дос$
ліджень у галузі управління організації
праці. Нині ми ностальгічно згадуємо ті
імена представників великої вітчизня$
ної науки — А. Гастєва, П. Керженцева,
С. Струмиліна, Н. Кондратьєва, Ф. Дуна$
євського, Н. Витку, які досягли значних
успіхів у галузі розвитку управління про$
цесами народного господарства.
Стосовно історії вітчизняної науки
слово «менеджмент» не застосовувало$
ся. З 20$х рр. минулого століття говори$
ли про «наукову організацію праці». Але
багато прикладних досліджень, соціоін$
женерні проекти, методики професійного
навчання, психологічні тести, експери$
менти в галузі психології праці і міжосо$
бистісних відносин, поза всяким сумні$
вом, можна віднести до складових еле$
ментів менеджменту.
У період з кінця 20$х до кінця 50$х рр.
у країні не було розроблено практично
нічого істотного, що могло б збагатити
вітчизняний або зарубіжний досвід упра$
вління. Саме в ці три десятиліття за кор$
доном, насамперед у США, відмічається
фундаментальні зрушення в галузі науки
керування. Знамениті Хотторнські експе$
рименти (1927–1932), що заклали осно$
ви сучасної індустріальної соціології
й психології, відбувалися в той період,
коли в нашій країні поступово починалося
згортання наукових досліджень. У період
з 30$х по 60$ті рр. в США створені теорії
управління, які й донині вважаються кла$
сичними. Напроти, у СРСР не відбулося
жодного накопичення наукових фактів,
а те, що було створено раніше, загубле$
но. У той момент менеджмент практично
зник з поля зору радянських учених і гос$
подарських керівників.
Починаючи з 60$х рр. спостерігається
деяке пожвавлення стосовно закордон$
ного досвіду. З’являються перші книги
й переклади. У 1970 р. переведений
скорочений варіант шеститомного «Кур$
су для вищого управлінського персона$
лу», виданого в США в 1964 р. Мабуть,
уперше менеджмент постав у всьому
своєму повному обсязі і складності. Ми
змогли довідатися не тільки про підго$
товку управлінських кадрів за кордоном,
структуру і методи управління, організа$
ції збуту, юридичні питання бізнесу та
управління фінансами.
У 60$ті рр. сформувався своєрідний
підхід, який аж до середини 80$х рр. ви$

У вітчизняній літературі та практиці
поняття «менеджмент» почало широко
використовуватись у 90$ті рр. у зв’язку
з переходом від адміністративно$ко$
мандної системи управління до форму$
вання системи управління, базованої на
ринкових відносинах. За допомогою
терміна «менеджмент» підкреслювалась
орієнтація комерційних організацій
і фірм на ринок споживача та досягнен$
ня найвищої ефективності їхньої діяль$
ності (зростання прибутку, збільшення
частки ринку та ін.). На це спрямовані
сучасні принципи, методи, засоби і фор$
ми управління. Управління зародилось
приблизно сім тисячоліть тому, але тіль$
ки в ХХ ст., із розвитком капіталізму,
менеджмент виокремився в самостійну
галузь знань, науку [13, с. 4].
Менеджери — категорія людей, робо$
та яких полягає в організації й управлінні
зусиль всього колективу з метою дося$
гнення намічених цілей. Без менеджмен$
ту, як специфічного органа сучасного
виробництва, підприємство не може
існувати як єдине ціле і не може ефектив$
но функціонувати в сучасних мінливих
умовах зовнішнього середовища.
Світовий досвід свідчить, що певні
аспекти теорії управління залишаються
сталими щодо соціально$економічної
системи та політичного устрою держави.
Досліджуючи досить давнє виникнення
менеджменту як мистецтва конструк$
тивного характеру управлінських дій,
наша увага була спрямована на перші
цивілізації, які досягли вершини розквіту
на той час в усіх наявних сферах життє$
діяльності людей, і на початок тих знань
і досвіду, які суспільство використовує
й понині.
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значав офіційне ставлення до зарубіжної
науки управління — «менеджменту». Йо$
го суть полягає в такому: із усього багат$
ства капіталістичного досвіду для прак$
тики соціалістичного будівництва можна
брати тільки конкретно$практичні методи
управління, а теоретичне втримування,
позначуване як ідеологія менеджеризму,
потрібно відкинути [10, c. 2–4].
Виробничим менеджментом (англ.
management production — керування
виробництвом) [6, с. 8] називається сис$
тема взаємозалежних елементів, що
характеризують виробництво, його ор$
ганізацію, технічне обслуговування, а та$
кож управління в оперативному режимі —
виробництвом, матеріальним забезпе$
ченням, якістю продукції, що випуска$
ється, ціноутворенням, видатками.
Словник іноземних слів визначає
операційний менеджмент як управління
виробництвом і як сукупність принципів,
методів і форм управління з метою
підвищення ефективності та прибутко$
вості.
Група американських авторів [3]
дають таке визначення: «Операційний
менеджмент — це діяльність, пов’яза$
на з розробленням, використанням
й удосконаленням виробничих систем,
на основі яких виробляється основна
продукція чи послуги компанії». У за$
гальновідомій книзі «Основи менед$
жменту» [4] зазначається, що термін
«виробництво» і термін «операції» взає$
мозамінні. Під терміном «виробництво»
по суті розуміють випуск товарів і пере$
роблення сировини. Зміст терміна
«операції» ширший, до його складу
входить не тільки виробництво товарів,
а й надання послуг. Операційна функція
містить у собі ті дії, внаслідок яких виро$
бляються товари і послуги, що постача$
ються в зовнішнє середовище. Функцію
операції мають усі організації, інакше во$
ни просто не можуть існувати [4, c. 596].
Процес управління виступає як сукуп$
ність мистецтва й науки, завдання яких,
по$перше, стимулювати людей і наці$
лювати їх, щоб вони діяли в межах
дорученої їм справи так само, як би
вони виконували б справу за власною
ініціативою за умови розуміння ними
всіх взаємозв’язків, причин і наслідків
кожної конкретної ситуації; і, по$друге,
поєднувати діяльність усіх людей все$
редині організації.

В статье исследован вопрос проис%
хождения и развития феномена опера%
ционного менеджмента, исторических
этапов развития теории менеджмента,
раскрыто их современное определение.
Каждая из стран имеет свои социокуль%
турные предпосылки развития произ%
водственно%экономических и социаль%
ных отношений, традиций управления,
специфически связанных с мотивацией
персонала, отношениями, которые сло%
жились между участниками капитали%
стического, индустриального производ%
ства, историею становления и развития
национальной экономики.
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Ключевые слова: операционный
менеджмент, исторический этап эконо$
мики.
In article it is investigated a question of
an origin and development of a phenome%
non of operational management, a histori%
cal stage of development of the theory of
management, their modern definition is
opened. Each of the countries has the sot%
sio%cultural preconditions of development
of productive and economic and social
relations, the traditions of management
specifically connected by motivation of the
personnel, relations which have developed
between participants of capitalist, industri%
al manufacture, histories of formation and
national economy development
Key words: оperational management,
historical stage of economy.
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ÏÐÎÁËÅÌÈ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß
ÐÎÇÏÎÄ²ËÓ ÄÎÕÎÄ²Â ÍÀÑÅËÅÍÍß
У статті розглянуто проблеми й особ%
ливості державної політики в царині
доходів населення країни, їх існуючу
диференціацію. Сформовано загальні
пропозиції щодо заходів державної
політики з метою недопущення їх нерів%
номірного розподілу між різними вер%
ствами населення.
Ключові слова: доходи населення,
прожитковий мінімум, нерівномірність,
диференціація.
Вступ. Однією з найважливіших і най$
суперечливіших проблем, які стоять
перед керівництвом нашої країни на
сучасному етапі розвитку, є проблема
нерівномірності розподілу доходів між
різними верствами населення.
Сучасні зміни в системі суспільно$
економічних відносин в Україні зумовлю$
ють глибинну та масштабну трансфор$
мацію всієї системи розподільчих відно$
син і формування доходів населення. За
свідченням світового досвіду, рівень
розвитку країни перебуває в прямій за$
лежності від державної політики в царині
доходів, рівня розвитку людського капі$
талу, від вкладень у розвиток соціальної
сфери.
Ситуація, що виникла у сфері доходів
в Україні, характеризується великою
соціальною напругою, зниження якої
можливе за рахунок створення умов для
належного забезпечення якості життя
населення. Саме тому наукові досліджен$
ня, сконцентровані в частині вдоскона$
лення ефективних шляхів державного
впливу на політику доходів населення
і, відповідно, рівня його життя на суча$
сному етапі, є актуальними.
Вихідні передумови: аналіз остан%
ніх досягнень і публікацій, виділення
актуальних і невирішених раніше пи%
тань загальної проблеми, якій присвя%
чено статтю. Державне регулювання
доходів населення пов’язано з великою
кількістю економічних проблем. Активно
досліджують питання доходів і якості
життя населення провідні українські вчені
у своїх працях, а саме: О. Бабак, Г. Во$

линський, Н. Завербна і А. Завербний,
Н. Свередан та А. Славкова, С. Черненко.
Зокрема, О. Бабак акцентує увагу на
соціологічних аспектах диференціації
доходів населення, деталізує чинники її
формування та показує динаміку їх зро$
стання за останні роки [1].
Г. Волинський пише про соціальну ди$
ференціацію населення. Звертає увагу
на такий чинник диференціації доходів
населення України, як недосконала ді$
яльність держави, пов’язана з регулю$
ванням та розподілом доходів [2].
У статті Н. Завербної та А. Завербно$
го визначено напрями вдосконалення
політики доходів населення в умовах
інтеграції України у світове господар$
ство. Велика увага приділяється такому
поняттю, як якість життя у системі фор$
мування доходів населення [3].
Роль заощаджень у системі форму$
вання та диференціації доходів населен$
ня України досліджують М. Свередан та
А. Славкова. Зокрема, увага приділяєть$
ся державній фінансовій політиці як
інструменту регулювання [4].
С. Черненко визначає заходи дер$
жавного впливу на формування доходів
населення. Основна увага приділяється
такій складовій доходів, як заробітна
плата, оскільки даний чинник на сьогод$
ні є одним з основних при їх формуванні.
Наводиться детальний аналіз та порів$
няння з минулими роками даних показ$
ників [5].
Постановка завдання. Метою статті
є розкриття сутності й аналіз напрямів
удосконалення політики формування
доходів населення країни в умовах
нестабільного соціально$економічного
розвитку сьогодні.
Виклад методики і результатів дос%
лідження. Здійснити соціально$еконо$
мічну переорієнтацію економіки без вирі$
шення проблеми державної політики
доходів населення неможливо, адже
основні важелі, через які можна активізу$
вати трудовий потенціал країни, знахо$
дяться саме в цій площині, без чого не$
можливо здійснити вихід на необхідні
темпи зростання. У міжнародній практиці
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політика доходів є одним із класичних
напрямів антиінфляційної політики та
виступає комплексом державних заходів,
спрямованих на врегулювання грошово$
го обігу, зменшення грошової маси, при$
пинення надмірного зростання цін.
Ознакою стійкого економічного зро$
стання, як показує досвід високорозви$
нутих країн, є відносно невеликі темпи
зростання номінальної заробітної плати,
причому її темпи в середньому переваж$
но перевищують індекси споживчих цін
і залишаються нижчими за ВВП.
Умовами переходу до такої політики
в Україні у короткостроковому періоді
є припинення зниження реальної заро$
бітної плати на основі запровадження її
індексації. В Україні в останні роки
можливості розширення потенціалу тру$
дової активності населення мають тен$
денцію до звуження, адже доступ до
освіти, культури, науки та творчої діяль$
ності стає дедалі важчим через недоско$
налість державної політики в соціальній
сфері. В цьому контексті особливо
небезпечним є зростання диференціації
доходів населення. В нашій країні спів$
відношення між грошовими доходами
10% найбільш і найменш забезпечених
груп населення перевищує 12 разів, тоді
як у країнах Західної Європи цей коефіці$
єнт не перевищує 6 разів.

Особливо небезпечним є зростання
бідності. За результатами останніх соціо$
логічних опитувань, тільки 2% дорослого
населення України вважають себе бага$
тими, майже 8% — зараховують себе до
середнього класу, а решта — самоіден$
тифікуються як бідні; отже, навряд чи
хтось наважиться гарантувати збере$
ження стабільності у суспільстві, де 90%
громадян — бідні.
У свою чергу, надмірна диференці$
ація доходів населення виключає (при
збереженні існуючого стану) можливості
посилення соціальної та політичної ста$
більності суспільства у найближчій перс$
пективі. Зміна способу життя та системи
соціальних цінностей, спад життєвого
рівня, поділ населення за рівнем мате$
ріальної забезпеченості та доходів
перешкоджають також консолідації сус$
пільства. Рівень прожиткового мінімуму
виступає тут свого роду компромісом
між економічними можливостями сус$
пільства і соціальними потребами.
Для проведення державної політики
доходів держава створила спеціальні
органи — Міністерство фінансів України.
Для визначення основних напрямів
удосконалення політики доходів насе$
лення доцільним є розгляд структури
зміни рівня доходів протягом останніх
двох років, що показано на рис. 1.

Рис.1 — Динаміка доходів населення за 2008–2009 рр., млн. грн
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Тим часом чергова спроба повернути
тіньовий сектор у лоно офіційної, так зва$
ної білої, економіки сьогодні, в умовах
світової фінансово$економічної кризи,
більш ніж актуальна. У пояснювальній за$
писці до законопроекту «Про легалізацію
прибутків юридичних і фізичних осіб» зазна$
чається, що, за різними оцінками, тіньо$
вий сектор в Україні дає 30–50% ВВП.
Зауважимо, що основними напряма$
ми та пріоритетами політики щодо гро$
шових доходів населення мають стати:
– посилення державного впливу на
зростання доходів та платоспроможнос$
ті населення;
– забезпечення соціальної орієнтації
під час розподілу валового внутрішнього
продукту;
– уповільнення процесів розшарування
населення за рівнем доходів і майновим
станом шляхом податкового регулюван$
ня грошових доходів та вдосконалення
адресної системи соціальних виплат;
– забезпечення реалізації конститу$
ційних прав громадян шляхом впрова$
дження державних соціальних стандартів;
– підвищення частки оплати праці
у грошових доходах населення;
– стимулювання продуктивної праці,
підприємницької та ділової активності
населення;
– сприяння збільшенню грошових
доходів населення, отриманих від влас$
ності;
– запобігання зниженню реальних
доходів населення; створення системи
моніторингу рівня життя різних груп на$
селення;
– створення умов для формування
стабільного середнього класу;
– удосконалення та розвиток систе$
ми соціального страхування;
– розроблення та реалізація держав$
ної програми запобігання бідності.
Реалізація політики щодо грошових
доходів населення на державному рівні
забезпечується формуванням відповід$
них організаційно$економічних умов, за$
конодавчим забезпеченням та розроб$
ленням механізму її проведення.
Організаційно$економічними умова$
ми формування ефективної політики
щодо грошових доходів населення по$
винні стати:
– розвиток національного виробниц$
тва, збільшення внутрішнього валового
продукту;
– зростання продуктивності праці,
підвищення ефективності економіки;
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Аналізуючи динаміку доходів насе$
лення України за звітний період, можна
зробити висновок, що домінуючою скла$
довою грошових доходів населення
залишається заробітна плата. У 2009 р.
частка заробітної плати у сукупних дохо$
дах становила « ні мало, ні багато» 41,9%
порівняно з 2008 р. — 43,3%.
Дану залежність до зменшення мож$
на пояснити тим, що, з іншого боку, зро$
сла соціальна допомога. І якщо у 2008 р.
розмір її становив 322952 млн грн/рік,
то у 2009 р. цей показник дорівнював
355425 млн грн/рік, зростання відбулось
майже на 10,0%.
Слід зауважити, що, на жаль, у нашій
державі зовсім мала увага приділяється
доходу від власності, тобто створені всі
можливі умови для того, щоб населення
було фактично позбавлено даного спо$
собу надходження грошових доходів,
про що свідчать відповідні дані: 2008 р. —
30901 млн грн/рік та 2009 рік — 34868 млн
грн/рік. Але, попри це, вже визріває тен$
денція до зростання.
Проблема зниження соціальної не$
рівності і зростання убозтва значної
частки нашого населення також може
бути істотно вирішена методами подат$
кового регулювання.
Приховування операцій від оподатку$
вання, у тому числі і по оплаті праці,
залишається гострою проблемою сучас$
ної української економіки, яка зводиться
до «тіньової» заробітної плати.
Дані офіційної статистики про розмі$
ри заробітної плати, різноманітних со$
ціальних трансфертів не відображають
реальної картини дохідної диференці$
ації, оскільки, з одного боку, існує забор$
гованість із виплат заробітної плати та
соціальних трансфертів значній частині
населення, а з іншого — досить значна
частина доходів проходить «у тіні» у зв’яз$
ку з поширеністю офіційно незареєстро$
ваної зайнятості, існуванням оплати
праці не через касу, а «в конверті», існу$
ванням значних обсягів тіньових доходів,
самозабезпеченням.
Тіньова економічна діяльність в дер$
жаві веде до значних втрат бюджетних
ресурсів; руйнування соціальної сфери;
зниження керованості соціально$еконо$
мічними процесами, підвищення ступе$
ня злочинності в усіх сферах суспільного
життя, що призводить до значної дифе$
ренціації населення країни за обсягами
доходів.
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– реформування системи оплати
праці; розвиток системи соціального
страхування;
– збільшення надходжень доходів до
державного бюджету та їх раціональне
використання;
– запровадження єдиної методики
обчислення сукупного доходу сім’ї, що
вводиться для призначення державної
соціальної допомоги без урахування
в ньому сум сплачених особами подат$
ків, обов’язкових зборів (внесків) до
страхових соціальних фондів;
– легалізація тіньових доходів.
Висновки. Таким чином, останніми
роками тривав інтенсивний процесс
перерозподілу загального обсягу грошо$
вих доходів на користь високоприбутко$
вих груп на тлі скорочення частки доходів
найбідніших верств населення. В Україні
ступінь дохідної нерівності не має анало$
гів серед східноєвропейських країн, що
здійснюють економічні реформи.
Важливим джерелом глибокої нерів$
номірності розподілу доходів між різними
верствами населення за рівнем доходів,
наростання соціальних протиріч є тіньові
доходи та недостатня діяльність держави
у сфері зменшення соціальної нерівності.
Зниження реальних доходів населення та
поширення бідності в умовах фінансово$
економічної кризи — це результат не тіль$
ки спаду рівня виробництва та високої
інфляції, але й наслідок відсутності ефек$
тивних механізмів адаптації населення до
таких умов. Проблема ускладнюється
тим, що сформована в Україні соціально$
економічна система не містить жодних
ефективних механізмів перерозподілу
доходів у національному масштабі. Таке
становище закладає підвалини поглиб$
лення соціальної нестабільності у сус$
пільстві та зниження трудових стимулів.
Потрібно визначити економічну оцін$
ку компромісу між ефективністю та
справедливістю, створити надійне вимі$
рювання економічної нерівності та бід$

ності на державному та регіональному
рівнях, надати адекватну оцінку дієвості
заходів з подолання бідності та ефектив$
ності соціальних програм.
В статье рассмотрены проблемы
и особенности государственной полити%
ки в области доходов населения страны,
их существующую дифференциацию.
Сформированы общие предложения
относительно мероприятий государ%
ственной политики с целью недопуще%
ния их неравномерного распределения
между различными слоями населения.
Ключевые слова: доходы населе$
ния, прожиточный минимум, неравно$
мерность, дифференциация.
Essence of control system by a national
debt is reflected in the article, investigatio%
nal his sources of education and coverage,
the system of indexes of national debt is
analysed for last period.
Key words: national debt, deficit of
budget, promissory safety of the state,
administrative activity.
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²ÏÎÒÅ×ÍÀ ÊÐÈÇÀ:
ÏÐÈ×ÈÍÈ ÒÀ ÓÐÎÊÈ ÄËß ÓÊÐÀ¯ÍÈ
У статті проаналізовано причини іпо%
течної кризи, її вплив на світову економі%
ку та її уроки для України.
Ключові слова: кредитування, іпо$
течна криза, рефінансування.
Постановка проблеми. Багато
країн світу зустрілося з проблемою, яка
негативно позначилась на їх розвитку —
так званою іпотечною кризою. Ця криза
виникла у Сполучених Штатах, і з серпня
2007 р. поширилася на світові фінансові
ринки. Наслідком кризи став крах ба$
гатьох фінансових інститутів у США,
націоналізація низки великих європейсь$
ких банків, зокрема такого, як Британсь$
кий Northern Rock, що у 2000 р. увійшов
до списку FTSE як одна із 100 компаній
з найбільшою у світі капіталізацією.
Криза викликала необхідність втручання
і фінансових вливань центральних банків
у роботу фінансових установ у багатьох
країнах світу для підтримання їх ліквід$
ності [1].
Аналіз останніх досліджень і пуб%
лікацій. Проблемі виникнення іпотечної
кризи присвячували свої праці як вчені
України і близького зарубіжжя (зокрема,
П. Гайдуцький, М. Астраханцева та М. Лє$
щинський), так і провідні зарубіжні фа$
хівці. Однак відмітимо, що роботи вче$
них, по$перше, недостатньо глибоко
аналізують причини іпотечної кризи
США, а, по$друге, не порівнюють прак$
тику іпотечного кредитування в Україні
з подіями, що відбувалися в США.
Формування цілей статті. Мета
написання статті — виявити причини іпо$
течної кризи та на підставі цього зробити
відповідні висновки щодо регулювання
діяльності банківської системи України.
Виклад основного матеріалу. При$
чиною швидкого поширення іпотечної
кризи на більшість розвинутих країн
світу стала глобалізація фінансових рин$
ків, яка дала можливість інвесторам іно$
земних країн купляти американські облі$
гації, забезпечені заставними (Mortgage
Backed Securities, або MBS) та пов’язала
фінансові ринки цих країн між собою

(включаючи вільний рух капіталу та взає$
мозалежність рівнів дохідності).
Світова іпотечна криза негативно
позначилась на банківській системі
України. Основний негативний чинник —
це зростання курсу долара США, внаслі$
док чого позичальники, які отримали
кредити у доларах США, опинились на
межі банкрутства. Цей факт викликав
стрімке зростання частки проблемних
кредитів, а в поєднанні зі спадом цін на
заставлене майно призвів до суттєвих
проблем, пов’язаних з поверненням
наданих банками коштів і продажем дея$
ких комерційних банків через фінансові
проблеми. Крім того, криза спричинила
подорожчання ресурсів на світових рин$
ках і відповідно збільшення відсоткових
ставок по кредитах в іноземній валюті
в Україні. Зменшилась і довіра до фінан$
сових установ, що працюють на ринках
роздрібного кредитування, водночас ін$
вестори стали більш обережно ставити$
ся до вкладення коштів у банківську
систему країн із перехідними економіка$
ми. Як наслідок, акції українських ко$
мерційних банків на світових ринках по$
дешевшали близько на 15%. Ще одним
наслідком світової іпотечної кризи стало
зниження довіри до іпотечних активів
в Україні, незважаючи на те, що її фінан$
сові ринки ще слабо інтегровані у світову
фінансову систему, зокрема низка банків
(Приватбанк, Райффайзенбанк Аваль,
Надра, Кредит промбанк тощо) зробили
умови надання іпотечних кредитів жор$
сткішими, підвищивши розмір першого
внеску на купівлю житла.
Проаналізуємо причини виникнення
іпотечної кризи у США.
1. Зниження вимог по іпотечних кре%
дитах.
Висока конкуренція між кредитними
установами розвинутих країн призво$
дить до зниження вимог до позичальни$
ка за іпотечним кредитами і, до того ж, що
банки шукають компроміси між потреба$
ми дохідності та надійності розміщення
ресурсів. Фактично здійснюється пере$
хід від кредитування на умовах надійно$
сті повернення коштів до кредитування
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за принципом: надати кредит задля
отримання доходів і одночасно зменши$
ти ризик його неповернення (подібно до
того, як в Україні відбувається кредиту$
вання важливих для банку клієнтів).
1.1). Поширення «іпотечних кредитів
другого сорту» (subprime mortgage та
alt%A mortgage), яке призвело до збіль%
шення частки проблемних кредитів.
Один із способів цього — впрова$
дження «іпотечних кредитів другого сор$
ту», тобто кредитних продуктів, розро$
блених для позичальників з недостатні$
ми доходами або незначними заоща$
дженнями. Ці позичальники, як правило,
мають низку недоліків, що обмежують їх
доступ до звичайних іпотечних кредитів,
зокрема:
– недостатні заощадження (пози$
чальники часто не мають достатньо кош$
тів для здійснення першого внеску при
LTV 80% або нижче, особливо коли ціни
на нерухомість високі);
– низька кредитоспроможність;
– недокументовані доходи (певна ка$
тегорія позичальників отримує достатні
доходи для погашення кредиту, однак не
може їх підтвердити документально).
Кредитори США, починаючи з кінця
90$х рр., намагались охопити даний сег$
мент ринку, пропонуючи особливі кре$
дитні продукти, приміром Bank of Ameri$
ca у 1998 р. розробив два спеціальні
кредитні продукти, зокрема Neighborho$
od Advantage Zero Down (дозволяє пози$

чальникам з низькими і середніми дохо$
дами, але високим кредитним рейтин$
гом отримати іпотечний кредит із 100%
LTV), Neighborhood Advantage Credit Flex
(дає можливість позичальникам з низьки$
ми і середніми доходами отримати іпо$
течний кредит, коли аналіз кредитної
історії цього позичальника не дає змоги
зробити висновок про його високу
надійність). «Іпотечні кредити другого
сорту», як правило, супроводяться про$
блемами у погашенні.
Далі у табл. 1 подано основні відмінно$
сті між різними категоріями іпотечних кре$
дитів США та відповідно між цінними папе$
рами (MBS), випущеними на їх основі.
Напочатку впровадження «іпотечних
кредитів другого сорту» дало можливість
збільшити обсяги іпотечних кредитних
операції у США, збільшивши доходи кре$
диторів і розширивши можливості тих
груп населення, які мають невисокі дохо$
ди, придбати житло. Обсяги «іпотечних
кредитів другого сорту» дуже швидко
зростали, зокрема за період 2000–2007 рр.
вони зросли на 800%; і в 2007 р. вони
становили близько чверті 6$мільйонного
іпотечного ринку США Це зростання
відобразилось у збільшенні обсягів MBS,
оскільки практично всі іпотечні кредити
у США рефінансуються через випуск
MBS. Важливо ще раз зауважити, що зни$
ження стандартів кредитування в «іпо$
течних кредитах другого сорту» стосува$
лось практично всіх показників.

Таблиця 1 — Відмінності між різними категоріями іпотечних кредитів
Категорія

Prime

Jumbo

Alt%A

Subprime

Черговість задоволення
вимог з вартості активу

Перша

Перша

Перша

Перша частково
(як мінімум
на 90%)

LTV

65–80

65–80

70–100

60–100

Кредитоспроможність
(за рейтингом FICO)

700+

700+

640–730

500–660

Кредитна історія

Немає
порушень

Немає
порушень

Немає порушень

Є порушення

Так

Так, окрім
розміру
позики

Не відповідає
вимогам по
документації
або LTV

Не відповідає
вимогам за
рейтингом FICO,
кредитної історії
або документації

Відповідність критеріям
спонсорованих урядом
асоціацій по заставних
(Fannie May, Freddie Mac)

На рис. 1 показано, як знижувалися
стандарти кредитування по цих типах
кредитів. Кожен із наведених на рис. 1
показників (відношення платежів по
кредиту до доходів, частка кредитів з
28

інформацією, не підтвердженою доку$
ментально, та рівень LTV) впливає на
ймовірність дефолту за кредитом, —
і всі вони змінювались у несприятливо$
му напрямку.
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Рис. 1 — Зниження вимог до позичальника по «іпотечних кредитах другого сорту»

Підвищений ризик, який мають «іпо$
течні кредити другого сорту», призвів до
того, що частка проблемних кредитів по
них була значно вищою, ніж по іпотечних
кредитах нормальної якості (Prime). Крім
того, частка проблемних кредитів зро$
стала з часом і особливо по «кредитах
другого сорту», що свідчить про дедалі
більше послаблення вимог до позичаль$
ників у цій категорії.
Важливо, що збільшення частки про$
блемних кредитів не було викликано
зниженням темпів економічного розвит$
ку США (і пов’язаним з ним зменшенням
доходів населення та зростанням безро$
біття). Зростання частки проблемних
кредитів випереджало в часі економічну
рецесію у США. Тобто відповідальними
за ці процеси є саме іпотечні кредитори
та інші установи, задіяні в оцінюванні
кредитного ризику — див. п.3. Деякі
фахівці [9, с. 52] навіть стверджують, що
однією з причин зниження рівня якості
іпотечних кредитів є «шахрайство» при
підтвердженні кредитної історії, доходів
позичальника та визначенні вартості
предмета застави.
Підбиваючи підсумки, можна ствер%
джувати, що саме необережна політика
іпотечних кредиторів і їх орієнтація на
отримання високих доходів викликали
збільшення частки проблемних кредитів.
1.2. Зменшення захисту кредитора
на випадок дефолту.
Основним показником, який характе$
ризує захист іпотечного кредитора в разі

дефолту позичальника, є LTV. Чим він
вищий, тим менше захищений кредитор.
Останніми роками відбулося стрімке зро$
стання рівня LTV по іпотечних кредитах
[3], що, зокрема, викликано поширенням
«іпотечних кредитів другого сорту».
Якщо терміни іпотечного кредитуван$
ня тривалі, то амортизація тіла кредиту
відбувається повільніше, і тому високий
LTV зберігається довше, тобто ризик
кредитора знижується повільніше.
Більше того, останніми роками у США
дуже поширеними стали іпотечні креди$
ти, які дозволяють в перші роки видачі
кредиту платежі лише на погашення від$
сотків, або навіть так звану «негативну»
амортизацію. Це зробило становище
кредитора ще ризикованішим.
2. Спад цін на житло, що перебувало
в іпотеці.
Важливо, що зниження стандартів
іпотечного кредитування спричинювало
додатковий попит на житло і стимулюва$
ло зростання цін. Будівельні фірми у від$
повідь збільшували обсяги введення
житла, розраховуючи на додаткові при$
бутки. Як результат, ціни на житло під$
вищувались наростаючими темпами
Зростання цін на житло було економічно
невиправданим, оскільки не підкріплю$
валось зростанням доходів населення
або його чисельності. Причому будівель$
ники вводили житло настільки активно,
що частка житла, яке пропонувалося на
ринку для продажу, зросла у 2006 р.
майже до 3% [5].
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Таке становище продовжувалось аж
до початку іпотечної кризи у 2007 р.
Починаючи з ІІІ кварталу 2007 р., масові
дефолти по іпотечних кредитах призве$
ли, з одного боку, до ще більшого зрос$
тання пропозиції житла (табл. 1) внаслідок
реалізації заставного майна, і, з іншого
боку, до зменшення попиту внаслідок
того, що банки зробили стандарти кре$
дитування більш жорсткими. Ціни на
житло стали різко знижуватись, що при$
звело до ще більших втрат іпотечної
системи. Спад цін на житло не припини$
вся до сьогодні, тобто криза, як така,
триває, а ризик, що беруть на себе влас$
ники іпотечних цінних паперів, збільшу$
ється.
Отже, можна стверджувати наступне.
В США, внаслідок спаду вартості житла,
достатньо високого рівня LTV та практи%
ки зниження платежів в погашення кре%
диту, склалася ситуація, коли реалізація
застави не могла забезпечити погашен%
ня боргів по кредитному портфелю.
3. Щільний зв’язок ринку іпотечного
кредитування з іншими сегментами
фінансового ринку.
Іпотечна криза не мала б настільки
руйнівних наслідків, якби не розвинена
і водночас недосконала система сек’ю$
ритизації іпотечних кредитів. Можливо$
сті, які надає система рефінансування
іпотечних кредитів, дають змогу, з одного
боку, надати кредитору можливість збіль$
шити обсяги операцій та доходи, і з іншо$
го — надає інвесторам надійні дохідні
активи. Однак система рефінансування
і іпотечний механізм загалом добре пра$
цюють лише тоді, коли державні органи
забезпечують дотримання стандартів
іпотечного кредитування на кожному
етапі іпотечного механізму.
Практика продажу пула іпотечних
активів на баланс іпотечних установ
стимулює кредитора до механічного
нарощування обсягів операцій, та не до
здійснення достатнього контролю за
кредитоспроможністю позичальника. Чим
менш жорсткими він зробить вимоги до
позичальника, тим більшими є його очі$
кувані доходи. Водночас державний
контроль за стандартами іпотечного
кредитування був недостатнім. Яскра$
вий приклад: лише в 2007 р. Федеральна
резервна система США робить застере$
ження про необхідність неупередженої
оцінки забезпечення [6]. Система кре$
дитного скорингу FICO, яка використо$
вується для незалежної оцінки креди$

тоспроможності позичальника, була роз$
роблена для короткотермінового креди%
тування і не відповідає повністю вимо$
гам аналізу кредитоспроможності у три$
валій перспективі (Кат і Ван Ордер наво$
дять дані [7], що 30% позичальників із
рейтингом FICO, нижчим від 600, змогли
лише за три місяці підвищити свій рей$
тинг більш ніж на 20 пунктів, що показує
низьку ефективність системи FICO в іпо$
течному кредитуванні ).
У підсумку можна зробити такий вис%
новок: практика перепродажу кредитних
активів, яка перекладала ризик дефолту
з кредитора на інших учасників іпотечно%
го ринку, і, з іншого боку, відсутність діє%
вого державного контролю над додер%
жанням стандартів іпотечного кредиту%
вання створили умови для збільшення
ризику іпотечних цінних паперів.
4. Залежність між ціною на іпотечні
цінні папери і очікуваннями інвесторів.
Ціна на іпотечні цінні папери, як і на
будь$які інші, формується під впливом
попиту і пропозиції. Збитки по низькоя$
кісних кредитах і відповідні втрати влас$
ників іпотечних цінних паперів призво$
дять до різкого зниження довіри до цих
фінансових інструментів. Наслідком
цього є «скидання» іпотечних цінних
паперів інвесторами, що призводить до
ще більшого зниження їх ринкової вар$
тості. Коло замикається. В результаті
сукупна вартість іпотечних цінних папе$
рів падає значно нижче, ніж це виклика$
но реальними втратами по іпотечних
кредитах.
Стислий аналіз ситуації в Україні
1. Іпотечний ринок України характе$
ризується показниками, які забезпечу$
ють високий рівень захисту кредитора.
Причиною цього є те, що банки розгля$
дають ринок іпотечного кредитування
з точки зору надійності вкладення кош$
тів. Конкуренція на кредитному ринку
ще не досягла того рівня, коли банки
б намагалися надати іпотечні кредити
за рахунок зменшення вимог до пози$
чальника.
Сьогодні рівні LTV перебувають у ме$
жах 70$80%; це вже саме по собі знижує
ризик дефолту, оскільки в разі стягнення
заборгованості за рахунок примусової
реалізації забезпечення позичальник
втратить, як мінімум, частину грошей із
власного внеску. Дослідження закор$
донних учених доводять, що у випадку
LTV 80% і менше ймовірність дефолту не
перевищує 2% [8].

якістю позичальника та забезпечення по
іпотечних кредитах, які задіяні у рефі$
нансуванні комерційних банків.
Висновки. Іпотечна криза 2007–2008 рр.
у Сполучених Штатах виявила ризики, які
несе з собою впровадження фінансових
механізмів, зокрема механізму сек’ю$
ритизації іпотечних кредитів, у практику
без достатнього контролю з боку дер$
жавних органів. Відсутність контролю за
процесами, тим більше тими, що відбу$
ваються на фінансовому ринку, є потен$
ційним джерелом втрат.
В статье проанализованы причины
ипотечного кризиса, их влияние на миро%
вую экономику и уроки для Украины.
Ключевые слова: кредитование,
ипотечный кризис, рефинансирование.
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Окрім зниження ймовірності дефол$
ту, LTV на рівні 70$80% надає достатній
захист банку на випадок дефолту пози$
чальника. Сьогодні реалізація житлової
нерухомості, що перебуває в іпотеці,
часто проводиться за домовленістю з по$
зичальником, але навіть якщо вона здій$
снюється примусовим шляхом через
прилюдні торги, то витрати на здійснен$
ня відповідних дій становлять близько
20%. Крім того, іпотечні кредити пога$
шаються за ануїтететною схемою, зав$
дяки чому залишок по кредиту щомісяч$
но зменшується і відповідно зростає
поточний рівень LTV.
Інакше кажучи, іпотечний кредитор
повністю захищений від ризику неплате$
жу (за винятком випадку різкого падіння
вартості нерухомості, і то переважно по
кредитах, що були видані недавно).
2. Розвиток економічної системи при$
водить до збільшення конкуренції між
банками та до зниження вимог до пози$
чальника. Це викликає певний ризик
того, що і в Україні ситуація буде розви$
ватись подібно до Сполучених Штатів,
зокрема в майбутньому банки можуть
знижувати вимоги по LTV та стосовно
кредитоспроможності позичальника.
Для того щоб попередити появу подіб$
них криз, слід посилити контроль НБУ за
забезпеченістю позик і якістю кредитно$
го портфеля.
Особливо актуальною ця проблема
стане з розвитком сек’юритизації. Вза$
галі розвиток сек’юритизації на певному
етапі розвитку фінансового ринку стає
неминучим. Річ у тому, що механізм се$
к’юритизації дає змогу збільшити обсяги
іпотечних операцій і не лише збільшити
доходи іпотечних кредиторів, а й збіль$
шити фінансування будівельної і пов’я$
заних з нею галузей, сприяючи розвитку
країни загалом.
Коли сек’юритизація іпотечних кре$
дитів стає звичайною банківською прак$
тикою, виникають додаткові ризики, ад$
же механізм сек’юритизації переносить
ризик дефолту з кредитора на покупця
пула іпотечних кредитів і на покупця іпо$
течних цінних паперів.
Відтак необхідно створити в Україні
систему сек’юритизації таким чином,
щоб вона не загрожувала появою криз,
подібних до кризи у США. Це стане
можливим лише тоді, коли буде встано$
влений чіткий і незалежний контроль за

In the article the author analyses rea%
sons of mortgage crisis, and their influence
on world and Ukrainian economic system.
Key words: crediting, mortgage crisis,
refinancing.
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УДК 339.922 (4)

ÏÀÐÀÄÈÃÌÀ ÒÐÀÍÑÊÎÐÄÎÍÍÎÃÎ ÑÏ²ÂÐÎÁ²ÒÍÈÖÒÂÀ
ÒÀ ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ Ô²ÍÀÍÑÎÂÎ¯ Ï²ÄÒÐÈÌÊÈ
У статті розглянуто особливості функ%
ціонування транскордонного співробіт%
ництва; обґрунтовано теоретико%мето%
дологічні основи понятійно%категоріаль%
ного апарату. Досліджено й проаналізо%
вано концептуальні засади державної
фінансової підтримки розвитку транс%
кордонного співробітництва та визначе%
но його основні принципи. Обґрунтова%
но основні напрями та шляхи розвитку
державної фінансової підтримки тран%
скордонного співробітництва.
Ключові слова: транскордонне спів$
робітництво, регіоналізація, прикордон$
ні та транскордонні регіони, Європейсь$
ка рамкова конвенція, Європейська хар$
тія, міжтериторіальне співробітництво,
Єврорегіони, державна фінансова під$
тримка.
Постановка проблеми. Варто зазна$
чити, що прикордонні регіони Європи вже
давно налагодили взаємні контакти із
міждержавними регіональними органами
влади, органами місцевого самовряду$
вання, громадськими організаціями та
суб’єктами господарювання. Сучасні тен$
денції функціонування транскордонного
співробітництва — при збереженні спе$
цифіки, самобутності й індивідуальності
кожної зі сторін — значною мірою умо$
жливлюють успішне вирішення локальних
проблем, максимально використовуючи
національний потенціал і поступово згла$
джуючи рецидиви периферійності у со$
ціально$економічному розвитку окремих
територіально$адміністративних одиниць
на благо їх населення та держави зага$
лом. Разом з тим у транскордонних регіо$
нах виникає безліч спільних проблем
в екологічній, транспортній, економічній,
культурно$освітній, соціальній та інших
сферах, вирішення яких потребує об’єд$
нання зусиль. Основною є потреба на$
вчитися працювати в системі розширено$
го Європейського Союзу[1, 2].
У першу чергу, слід визначити проце$
дури та порядок надання регіональним
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органам влади і органам місцевого само$
врядування повної інформації про пра$
вові та організаційні можливості здій$
снення транскордонного співробітництва
(ТКС). Актуальними також є питання
доцільності приєднання України до дру$
гого додаткового протоколу Європейсь$
кої рамкової конвенції про транскордон$
не співробітництво між територіальними
громадами або органами влади; адапта$
ції до законодавства України комплекту
модельних угод (додатки І та II до Євро$
пейської рамкової конвенції).
Актуальність. Сучасні євроінтегра$
ційні тенденції зумовлюють посилення
процесів регіоналізації, підвищуючи
роль і значення окремих територіально$
адміністративних одиниць у національ$
ній та європейській економіці. Функціо$
нування та особливості процесів євро$
пейської інтеграції приводять, з одного
боку, до уніфікації, а з іншого — до поля$
ризації європейського простору. Перше
втілюється в єдиній регіональній політиці Євро$
пейського Союзу та рекомендаціях Ради
Європи, відображених у конвенціях:
«Європейська хартія регіонального про$
сторового планування», «Базові принци$
пи стійкого просторового розвитку єв$
ропейського континенту», «Європейська
хартія прикордонних та транскордонних
регіонів», які спрямовані на послідовну
реалізацію концепцій «Європа без кор$
донів» та «Європа регіонів» [1, 2].
Аналіз останніх досліджень та
публікацій. Окремі аспекти вказаної
проблеми частково досліджували такі
українські вчені$економісти, як О. Амо$
ша, П. Бєлєнький, З. Бройде, В. Будкін,
Б. Буркінський, О. Вишняков, О. Гакман,
М. Долішній, В. Євдокименко, Є. Кіш,
М. Козоріз, М. Лендьєл, Н. Луцишин,
П. Луцишин, В. Ляшенко, Ю. Макогон,
М. Мальський, А. Мельник, В. Мікловда.,
Н. Мікула, А. Мокій, В. Пила, С. Писарен$
ко, І. Студенніков, О. Чмир. Значний вне$
сок у розвиток сучасної теорії транскор$
донного співробітництва, вирішення
окремих проблем його фінансової під$

і подолання проблем, актуальних для
прикордонних регіонів сусідніх держав.
Основним завданням ТКС є досягнення
високого рівня координації та соціально$
економічних, культурних зв’язків між
державами, що здійснюється шляхом
укладання угод між територіальними
громадами або органами влади окремих
країн в таких напрямках, як регіональ$
ний, міський і сільський розвиток, охо$
рона довкілля, взаємна допомога у над$
звичайних ситуаціях тощо.
Загальне правове регулювання про$
цесів такого співробітництва та заохо$
чення європейських держав до взаємо$
дії на локальному рівні здійснюються
з 1980 р., коли низка держав ЄС уклала
в Мадриді Європейську рамкову конвен$
цію про транскордонне співробітництво
між територіальними громадами або
органами влади (European Outline Con$
vention on transfrontier co$operation
between territorial communities or autho$
rities). Надалі, враховуючи набутий дос$
від ТКС, конвенція була доповнена
у Страсбурзі двома протоколами 1995
та 1998 рр. Крім того, існує набір мето$
дичних матеріалів — так званих модель$
них угод з питань укладання міждержав$
них договорів та угод між територіальними
громадами або органами влади. Важли$
ве значення для формування правових
засад транскордонного співробітництва
має також Європейська хартія місцевого
самоврядування.
Відповідно до вищеперерахованих
документів, транскордонне співробіт$
ництво (transboden co$operation) в Європі
трактується як будь$які спільні дії, спря$
мовані на посилення та поглиблення
добросусідських відносин між територі$
альними громадами або органами
влади, які перебувають під юрисдикцією
двох або декількох країн, та на укладан$
ня з цією метою будь$яких потрібних
угод або досягнення домовленостей.
Розвиток тісних економічних, адміні$
стративних і культурних зв’язків між
регіонами різних держав, що не мають
спільного кордону, розширив понятійний
апарат такого співробітництва, ввівши до
його лексикону новий термін — «міжтери$
торіальне співробітництво» (interterritorial
cooperation). Під останнім згаданий вже
додатковий протокол 1998 р. пропонує
розуміти будь$яку спільну діяльність,
спрямовану на встановлення відносин
між територіальними громадами або
органами влади двох чи більше країн, що
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тримки внесли зарубіжні вчені П. Ебер$
хардт, Р. Федан, Т. Коморніцкі, Т. Лієвські,
З. Макєла, М. Ростішевскі, А. Стасяк,
З. Зьоло (Польща), Б. Борісов, М. Ілієва
(Болгарія), С. Романов, В. Білчак, Л. Вар$
домський, Й. Зверев (Росія), П. Кузьмі$
шин, Ю. Тей (Словаччина), Д.Віллерс
(Німечина), Р. Ратті, Г.$М. Чуді (Швейца$
рія) та ін. Вони досліджували низку прак$
тичних і нормативно$правових завдань
щодо вирішення регламентації діяльно$
сті органів транскордонного співробіт$
ництва та участі в них органів місцевого
самоврядування; їх державної та фінан$
сової підтримки; вивчали особливості
фінансування важливих для регіону
органів влади та державних транскор$
донних проектів. Проте ряд питань щодо
визначення кількісних та якісних особли$
востей розвитку транскордонного спі$
вробітництва, а також принципів і шляхів
державної підтримки необхідно розгля$
нути більш детально.
Метою даної наукової статті є визна$
чення концептуальних засад розвитку
транскордонного співробітництва та ос$
новних проблем їх державної фінансової
підтримки. Виходячи із поставленої мети,
ми пропонуємо такі головні завдання,
як, зокрема, дослідження необхідності
визначення шляхів координації соціаль$
но$економічних і культурних зв’язків між
державами; з’ясування особливостей
економічного та правового регулювання
процесів транскордонного співробітниц$
тва і заохочення держав до співпраці на
локальному рівні; обґрунтування основ$
них напрямів економічної та правової дії
укладених угод про транскордонне спі$
вробітництво (ТКС); узгодження ролі та
особливостей функціонування спеціаль$
но створених органів ТКС; визначення
механізму та особливостей функціону$
вання ТКС; з’ясування економіко$право$
вих положень щодо функціонування ТКС;
узгодження теоретичних і правових засад
щодо державної підтримки ТКС; визна$
чення основних завдань та принципів
державної підтримки розвитку ТКС;
обґрунтування основних шляхів держав$
ної підтримки розвитку ТКС; визначення
якісного змісту Програми державної
фінансової підтримки розвитку ТКС.
Виклад основного матеріалу.
Останнім часом в Європі досить велико$
го поширення набуло транскордонне
співробітництво між територіальними
громадами або органами влади, спря$
моване на вирішення спільних завдань
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не підпадає під визначення транскордон$
ного співробітництва сусідніх органів
влади, включаючи укладання угод про
співробітництво із територіальними гро$
мадами або владою інших держав [3; 4].
У згаданих документах зазначається,
що для ефективного виконання своїх
функцій територіальні громади або орга$
ни влади дедалі більшою мірою співро$
бітничають не лише із сусідніми органами
влади інших держав в рамках транскор$
донного співробітництва, але й з інозем$
ними несусідніми органами влади, які
мають спільні інтереси, — в рамках між$
територіального співробітництва. При$
чому міжтериторіальне співробітництво
здійснюється не лише в рамках тран$
скордонних структур і органів, асоціацій
територіальних громад тощо, але й на
двостороній основі.
Територіальні громади або органи вла$
ди мають право укладати угоди про тран$
скордонне співробітництво з територіаль$
ними громадами або органами влади
інших держав у рівноцінних сферах компе$
тенції відповідно до процедур, передбаче$
них в їх статутах, з обов’язковим дотри$
манням національного законодавства та
міжнародних зобов’язань країни.
Угоди про ТКС є обов’язковими лише
для територіальних громад або органів
влади, які їх уклали. При цьому рішення,
спільно ухвалені місцевими органами
сусідніх держав в рамках угоди про тран$
скордонне співробітництво, виконують$
ся територіальними громадами або
органами влади у межах, дозволених
національним законодавством, і мають
таку саму юридичну силу та правові нас$
лідки, що й заходи, здійснені цими гро$
мадами або владою за їх національною
правовою системою [3, 2].
Угода про транскордонне співробіт$
ництво може передбачати створення
спеціального органу ТКС. Цей орган
виконує завдання, покладені на нього
засновниками, відповідно до заявлених
цілей ТКС та у спосіб, передбачений чин$
ним національним законодавством.
Діяльність органу ТКС регулюється його
статутом та законодавством держави, на
території якої розташована його штаб$
квартира. Він не має права вживати
загальних заходів або заходів, які можуть
зашкодити правам і свободам окремих
осіб. Низка специфічних функцій та
загальні заходи, незважаючи на існуван$
ня спеціального органу ТКС, мають здій$
снюватись самими територіальними
громадами або органами влади, які укла$

ли угоду про ТКС. Орган транскордонно$
го співробітництва повинен задовольня$
ти запити про надання інформації, зроб$
лені органами влади держав, до яких
належать територіальні громади або
органи влади, що його утворили.
Фінансування ТКС здійснюється ви$
ключно з бюджетів територіальних гро$
мад або органів влади. Цей орган за
жодних умов не має права встановлюва$
ти збори фіскального характеру, але має
право отримувати дохід від своїх послуг,
які надаються ним територіальним гро$
мадам або органам влади, користува$
чам, суб’єктам підприємництва тощо.
Орган транскордонного співробітництва,
обов’язково має річний кошторис і скла$
дає балансовий звіт, який затверджуєть$
ся ревізорами, незалежними від терито$
ріальних громад або органів влади, які
були його засновниками [4].
Заходи, яких вживають територіальні
громади або органи влади в рамках
угоди про ТКС, а також створений ними
орган транскордонного співробітництва
підлягають такому самому наглядові,
який встановлюється національним за$
конодавством країни щодо будь$якого
заходу, вжитого територіальними гро$
мадами або органами влади.
Україна вже має певний, хоча і незнач$
ний досвід транскордонного і міжтерито$
ріального співробітництва в рамках ство$
рених за участю низки областей нашої
держави єврорегіонів, а також відповідно
до двосторонніх домовленостей місцевих
органів влади, що не є прикордонними
або сусідніми. У квітні 2002 р. постановою
Кабінету Міністрів України затверджено
Програму розвитку Єврорегіонів. Рішен$
ням Уряду також створено Міжвідомчу
комісію з розвитку транскордонного спі$
вробітництва та єврорегіонів, на яку
покладається загальне узгодження, регу$
лювання, методичне забезпечення тран$
скордонного співробітництва, що здій$
снюється за участю регіонів України.
Набутий досвід вже поставив низку
практичних і нормативно$правових зав$
дань, які потребують свого вирішення.
Зокрема, це стосується регламентації
органів ТКС, участі органів місцевої
влади та місцевого самоврядування
в європейських об’єднаннях, фінансу$
вання важливих для регіональних органів
влади та держави загалом транскордон$
них проектів тощо. Частково ці питання
мають бути врегульовані Законом Украї$
ни «Про транскордонне співробітниц$
тво», який зараз розробляється; та

Державна підтримка розвитку ТКС,
на наш погляд, має базуватися на таких
принципах:
– надання всім регіонам України, що
беруть участь у транскордонному співро$
бітництві, рівного доступу до каналів дер$
жавної підтримки; об’єктивність і відкри$
тість при відборі проектів для надання їм
державної цільової фінансової підтримки;
– зосередження сил і ресурсів на від$
носно невеликій кількості проектів з ме$
тою досягнення максимального ефекту
і недопущення розпорошення коштів
державного бюджету;
– недопущення використання цільо$
вої державної підтримки для фінансу$
вання поточних потреб соціально$еко$
номічного розвитку територій;
– максимальне використання органі$
заційних, фінансових, інституціональних
можливостей територій, що беруть участь
у ТКС, у розробленні та виконанні систе$
ми заходів для реалізації проектів.
Державна підтримка розвитку ТКС
має здійснюватись шляхом: а) надання
правової, інформаційної, методичної та
організаційної підтримки місцевим орга$
нам виконавчої влади і органам місцево$
го самоврядування щодо їх участі в роз$
витку транскордонного співробітництва
та розвитку єврорегіонів; б) сприяння
доступу суб’єктів ТКС та безпосередніх
учасників затверджених проектів до
каналів державної підтримки; в) прямого
державного фінансування окремих про$
ектів ТКС як на платній, так і на безоплат$
ній основі у рамках програми державної
фінансової підтримки [3].
При цьому право на державну під$
тримку у формі правової, інформаційної,
методичної та організаційної допомоги
отримують всі регіони України, які бе$
руть участь у транскордонному співро$
бітництві.
Державна підтримка у формі прямого
державного фінансування проектів тран$
скордонного співробітництва може бути
надана у рамках тих проектів, які мають
достатню аргументацію щодо перспектив
ефективного вирішення в них актуальних
проблем у термін, що не перевищує 5 ро$
ків, та були відібрані за узгодженими про$
цедурами на конкурсній основі (рис. 1).
Програми державної фінансової під$
тримки розвитку ТКС являють собою вза$
ємопов’язаний за цілями, завданнями,
термінами виконання, ресурсами і вико$
навцями комплекс заходів, спрямованих
на здійснення проектів та вирішення
нагальних проблем розвитку регіонів, що
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інструкціями Національного банку Украї$
ни в частині сплати внесків у європейсь$
кі організації з питань транскордонного
співробітництва та об’єднання євроре$
гіонів [2; 3].
Ми вважаємо, що стосовно тран$
скордонного співробітництва в законо$
проекті необхідно визначитись із:
– правовими умовами та організацій$
ними процедурами побудови відносин із
країнами, що приєдналися та не приєд$
налися до Європейської рамкової кон$
венції;
– порядком визначення на держав$
ному рівні політики щодо ТКС;
– порядком укладання міждержавних
угод про ТКС або інших угод, що сприя$
ють здійсненню ТКС;
– юридичними межами, що дозволя$
ють органам місцевої влади та самовря$
дування ініціювати, підписувати, реалі$
зувати угоди або договори про дво$ або
багатостороннє транскордонне співро$
бітництво;
– організацією контролю за здій$
сненням ТКС (відповідно до вимог Євро$
пейської рамкової конвенції);
– правовими рамками державної фі$
нансової підтримки розвитку ТКС, її
формами та умовами отримання.
Під державною підтримкою розвитку
транскордонного співробітництва варто
розуміти сукупність рішень і дій цен$
тральних органів законодавчої й вико$
навчої влади організаційного, правового
та фінансового характеру, що сприяють
виконанню проектів транскордонного
співробітництва [3].
Законодавче регулювання державної
підтримки розвитку ТКС має здійснюва$
тись відповідно до Конституції України,
законів і нормативних актів України,
договорів і угод, укладених між суб’єкта$
ми транскордонного співробітництва.
Державна підтримка розвитку ТКС
повинна передбачати вирішення таких
завдань, як визначення пріоритетних
напрямів транскордонного співробіт$
ництва; надання правової, організацій$
ної, методичної допомоги місцевим
органам державної виконавчої влади та
місцевого самоврядування, які беруть
участь у ТКС; виявлення напрямів та кон$
кретних проектів ТКС, які потребують
державної підтримки; розробка програ$
ми державної фінансової підтримки
розвитку ТКС; забезпечення виконання
прийнятої програми державної підтрим$
ки, її окремих складових та здійснення
контролю за їх виконанням.
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Рис. 1 — Механізм забезпечення державної підтримки розвитку транскордонного співробітництва
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Схематично вся процедура отри$
мання державної фінансової підтримки
проектами розвитку транскордонного
співробітництва із визначенням змісту
окремих етапів, їх суб’єктів та норма$
тивно$правових документів, що забез$
печують єдину процедуру розгляду,
відбору і затвердження, показана на
рис. 2 [3].
Основними джерелами державної
фінансової підтримки розвитку ТКС
є кошти до державного бюджету та міс$
цевих бюджетів. Прийнята Кабінетом
Міністрів України Постанова щодо
затвердження програми державної фі$
нансової підтримки розвитку ТКС має
бути підставою для включення цієї про$
грами до проекту Закону про Державний
бюджет України на відповідні (визначені
в програмі) роки. При цьому обов’язково
здійснюється взаємне узгодження дер$
жавних галузевих, регіональних програм
та програми державної фінансової під$
тримки розвитку ТКС.
Бюджетні кошти на реалізацію кожно$
го проекту в рамках єдиної програми
виділяються залежно від виконання
передбачених ними зобов’язань місце$
вих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування та інших учас$
ників проекту. Оцінка виконання цих
зобов’язань проводиться уповноваже$
ним центральним органом державної
виконавчої влади — Міністерством
фінансів України. У разі невиконання або
недобросовісного виконання зобов’я$
зань місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування та
інших учасників проекту, фінансування
з джерел Державного бюджету на на$
ступний рік будуть зменшуватись або
повністю припиняться [1–3].
Висновки. Базуючись на результатах
всього викладеного, ми дійшли таких
узагальнень:
по$перше, транскордонне співробіт$
ництво — це система спільних дій,
спрямованих на встановлення і погли$
блення економічних, соціальних, науко$
во$технічних, екологічних, культурних
та інших відносин між територіальними
громадами, їх представницькими орга$
нами, місцевими органами виконавчої
влади України та територіальними гро$
мадами, відповідними органами влади
інших держав у межах компетенції, ви$
значеної їх національним законодав$
ством;
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беруть участь у транскордонному співро$
бітництві, у забезпеченні якого викори$
стовуються матеріальні та фінансові
ресурси державного бюджету [3].
Програма державної фінансової під$
тримки розвитку ТКС повинна містити:
1) коротку характеристику проектів
ТКС та окремих регіонів (територій), що
беруть участь у транскордонному спі$
вробітництві, характеристику проблем,
причин виникнення, наявного потенціа$
лу для їх вирішення;
2) основні напрями та етапи реаліза$
ції програми, цілі, завдання, пріоритети,
принципи побудови;
3) перелік окремих проектів ТКС, які
отримуватимуть державну фінансову
підтримку;
4) конкретизацію джерел фінансових
ресурсів і, зокрема, коштів державного
бюджету, місцевих бюджетів регіонів
України та інших джерел, що будуть
залучені до виконання всієї програми та
окремих проектів;
5) формалізовану оцінку очікуваних
результатів та ефективності реалізації
програми.
Затвердження програми державної
фінансової підтримки розвитку ТКС має
бути підставою для включення цієї про$
грами до проекту Закону «Про Держав$
ний бюджет України» на відповідні (виз$
начені у програмі) роки. При цьому
обов’язково здійснюється взаємне узго$
дження державних галузевих, регіональ$
них програм та програми державної
фінансової підтримки розвитку ТКС.
Окремі регіональні проекти розвитку
ТКС, що претендують на включення до
єдиної державної програми, відбира$
ються під час конкурсу, основним зав$
данням якого є визначення найбільш
опрацьованих, перспективних, зважених
в частині заходів та необхідних ресурсів
проектів, спрямованих на оптимальне
вирішення завдань.
Проект державної програми підтримки
ТКС розробляється уповноваженими цен$
тральними органами державної виконав$
чої влади — Міністерством економіки і
Міністерством фінансів України та вно$
ситься ними на розгляд Кабінету Міністрів
України. Участь місцевих органів виконав$
чої влади та органів місцевого самовряду$
вання, які беруть участь у транскордонно$
му співробітництві, у розробленні та реа$
лізації програми державної фінансової
підтримки розвитку ТКС, є обов’язковою.
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Рис. 2 — Алгоритм структурно%логічної схеми організації розробки,
прийняття та виконання програми державної фінансової підтримки розвитку ТКС

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» № 1, 2011

В статье рассмотрены особенности
функционирования трансграничного сот%
рудничества; обоснованы теоретико%
методологические основы понятийно%
категориального аппарата. Исследованы
и проанализированы концептуальные
основы государственной финансовой
поддержки развития трансграничного
сотрудничества, а также определены его
основные принципы. Обоснованы основ%
ные направления и пути развития госу%
дарственной финансовой поддержки
трансграничного сотрудничества.
Ключевые слова: трансграничное
сотрудничество, регионализация, при$
граничные и трансграничные регионы,
Европейская рамочная конвенция, Ев$
ропейская хартия, межтерриториальное
сотрудничество, Еврорегионы, государ$
ственная финансовая поддержка.

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» № 1, 2011

по$друге, в процесі наукового дослід$
ження визначено шляхи координації со$
ціально$економічних і культурних зв’язків
між державами; з’ясовано особливості
економічного та правового регулювання
процесів транскордонного співробіт$
ництва і заохочення держав до співпраці
на локальному рівні;
по$третє, уточнено понятійний апа$
рат, і під поняттям «міжтериторіальне
співробітництво» запропоновано роз$
глядати будь$яку спільну діяльність,
спрямовану на встановлення відносин
між територіальними громадами або
органами влади двох чи більше країн,
що не підпадає під визначення тран$
скордонного співробітництва сусідніх
органів влади, включаючи укладання
угод про співробітництво із територі$
альними громадами або владою інших
держав;
по$четверте, обґрунтовано та дове$
дено основні напрями економічної та
правової дії укладених угод про тран$
скордонне співробітництво; узгоджено
роль і особливості функціонування спе$
ціально створених органів ТКС;
по$п’яте, обґрунтовано необхідність
внесення доповнень до Закону України
про ТКС і узгоджено теоретичні та пра$
вові засади, визначено основні завдання
та принципи державної підтримки роз$
витку ТКС, запропоновано якісний зміст
Програми державної фінансової під$
тримки;
по$шосте, доведено, що держава по$
винна залишити за собою право засто$
совувати примусові заходи або згортати
виконання своєї частини зобов’язань по
регіональних проектах, які увійшли до
складу програми державної фінансової
підтримки розвитку ТКС у випадках:
а) нецільового використання коштів,
наданих із Державного бюджету; б) сис$
тематичного або грубого порушення
зобов’язань регіональних і місцевих
органів влади щодо фінансування про$
ектів. Розгляд нових регіональних проек$
тів розвитку ТКС, представлених для
включення до єдиної державної програ$
ми, в цьому разі проводитиметься не
раніше, ніж через три роки.
Перспективи подальших дослі%
джень полягають в тому, щоб розкрити
систему трансформації транскордон$
ного співробітництва, її місце та роль
у процесі державної фінансової під$
тримки.

The article is dedicated to the research
of future trends oftransboundary coopera%
tion. It summarizes and improves theoret%
ical and methodological basis and catego%
ries. The conceptual basis and principles
of state and financial support are analyzed.
The main contribution of the article is sub%
station of the main currents of develop%
ment of state and financial support oftrans%
boundary cooperation.
Key words: transfrontal collaboration,
revivifying, to the border line and trans$
frontal regions, European scope conven$
tion, European charter, interterritorial
collaboration, European Regions, state
sponsorship.
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У статті обґрунтовані перспективи та
основні напрями подальшого розвитку
зовнішніх економічних зв’язків України
з урахуванням їх світової та регіональної
геополітичної структури, що має дуже
велике значення для нашої країни.
Розглянуто низку проблем, які галь%
мують розвиток і рівень підвищення
ефективності зовнішньоекономічної ді%
яльності нашої країни.
Ключові слова: зовнішньоекономіч$
на діяльність, зовнішньоекономічні зв’яз$
ки, геополітична структура.
Постановка проблеми. Проблеми
підвищення ефективності зовнішньоеко$
номічної діяльності держави набувають
на сучасному етапі виняткового значення.
Це пов’язано, по%перше, з низкою
факторів внутрішнього характеру: зна$
ходженням економіки країни на перехід$
ному етапі до ринкової системи госпо$
дарювання, яка перебуває в ситуації
об’єктивної незбалансованості структу$
ри економіки та її повільної структурної
перебудови; надмірною енерго$ і ресур$
сомісткістю галузей народного госпо$
дарства; низькою конкурентоспромож$
ністю національного виробництва;
поступовим занепадом науково$техніч$
ного і високотехнологічного промисло$
вого потенціалів та ін. [1; 3].
По%друге, це зумовлено системою
зовнішніх факторів: надмірною (від 20 до
90%) залежністю економіки України від
монопольних імпортних ринків поста$
чання стратегічно важливих товарних
позицій (енергоносіїв, сировинних та
інших матеріальних ресурсів) для життє$
во важливих галузей виробництва; наяв$
ністю тисяч українських підприємств,
задіяних у виробничих циклах, кінцева
продукція яких виробляється за межами
України; високою залежністю процесу
структурного та технологічного рефор$
мування економіки України від різних
форм зовнішніх джерел фінансування;
відсутністю розвинутої зовнішньоторго$
вельної інфраструктури (інформаційної,
законодавчої, маркетингової, організа$
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ційної, біржової, виставкової, рекламної
тощо); зберіганням Україною статусу
«торговельного аутсайдера» у світовій
торгівлі через відсутність повного чи
асоційованого членства у Світовій орга$
нізації торгівлі (COT), Європейському
союзі (ЄС), Центрально$Європейській
асоціації вільної торгівлі (ЦЕФТА) та
в інших торговельно$інтеграційних угру$
пованнях системи ГАТТ / СОТ, а через це
слабкою конкурентною захищеністю зов$
нішньоекономічної діяльності України
в умовах жорсткої конкурентної бороть$
би на міжнародних ринках товарів, капі$
талів і послуг; певним тиском інших країн
на зовнішньоекономічну діяльність Укра$
їни через прямі та побічні форми різно$
манітних торговельних, інвестиційних
торговельно$стандартних, фітосанітар$
них, технологічних і фінансових обме$
жень [4; 7].
Аналіз дослідження: перспективи
та основні напрями подальшого розвит$
ку зовнішніх економічних зв’язків Украї$
ни з урахуванням їх світової та регіо$
нальної геополітичної структури, що має
велике значення для нашої країни.
Пріоритетним завданням для України
є забезпечення взаємовигідних і стабіль$
них економічних зв’язків із країнами СНД,
які утворили Економічний союз, та з краї$
нами Балтії. Через створення умов для
ефективних торговельних відносин з цими
країнами можна прискорити досягнення
стабілізації у вітчизняному виробництві.
Проте актуальність розвитку цих відносин
не зменшуватиме значення розвитку еко$
номічних зв’язків з іншими країнами світу.
Мета — обґрунтування й аналіз перс$
пектив і основних напрямів подальшого
розвитку зовнішніх економічних зв’язків
України.
Виклад основного матеріалу. Зов%
нішньоекономічні зв’язки з цією групою
країн будуть розвиватися переважно на
двосторонній основі з одночасним вдос$
коналенням торговельних режимів на
засадах взаємної рівності і спрямовува$
тимуться на:
– поліпшення торговельного режиму
з Російською Федерацією;

на увага, оскільки саме вони є потенцій$
но найважливішими постачальниками
нових технологій і високотехнологічних
виробів, а також найпотужнішим джере$
лом інвестицій.
Пріоритети співробітництва з чотир$
ма з них (Великобританії, Італії, Франції,
Німеччини) збігаються з їх визначенням
стосовно країн ЄС.
Розвиток зв’язків з США і Канадою
має бути спрямований насамперед на
реалізацію і розвиток тих угод і домовле$
ностей, які були досягнуті протягом
1994–1996 pp., а саме:
– трансформацію політичного визна$
чення України як країни з перехідною
економікою в юридичний статус з отри$
манням усіх преференцій, що виплива$
ють з цього;
– врегулювання питань щодо обме$
ження доступу низки товарів українсько$
го походження на північноамерикансь$
кий ринок (метали, феросплави, ядерні
матеріали, текстиль тощо) [2; 5].
Співробітництво з Японією спрямову$
ватиметься, в першу чергу, на залучення
інвестицій у ті ефективні галузі, де Укра$
їна здатна брати участь у загальносвітовій
спеціалізації (зокрема, електрозварю$
вальна техніка, штучні алмази, надтверді
матеріали, окремі рідкісноземельні
метали), а також на спільне проведення
науково$технічних досліджень і впрова$
дження їх результатів у виробництво.
Доцільно активно розвивати співро$
бітництво у межах глобальних науково$
технічних проектів, які здійснюються
«сімкою» на основі міжнародної коо$
перації, в тому числі у сферах енергети$
ки, агропромислового комплексу, кос$
мосу, екології, охорони здоров’я, транс$
порту, зв’язку, інформатики, фундамен$
тальних наук.
Країни Центральної Європи.
Структуру економіки України та країн
цього регіону (Польща, Словаччина,
Чехія, Угорщина, Болгарія, Румунія, Хор$
ватія, Македонія, Словенія, Албанія)
сформовано відповідно до вимог колиш$
ньої РЕВ. Це зумовлює необхідність
співпраці між ними з подальшим ство$
ренням зон вільної торгівлі з найбільш
розвинутими країнами регіону, насампе$
ред з країнами Центральноєвропейської
асоціації вільної торгівлі.
Зовнішньоекономічна політика Украї$
ни стосовно цієї групи країн повинна
передовсім передбачити відновлення
таких пріоритетів:
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– забезпечення стабільних поставок
в Україну на взаємовигідних умовах
паливно$сировинних товарів відповідно
до потреб народного господарства.
З цією метою вживатимуться заходи для
збільшення експорту українського капіта$
лу, насамперед у формі прямого інвесту$
вання відповідних підприємств нафтога$
зо$ та гірничодобувної промисловості
країн СНД, освоєння розташованих на їх
територіях окремих родовищ на основі
концесій;
– забезпечення конкурентоспромож$
ності традиційних вітчизняних товарів
(продукції агропромислового комплексу
і чорної металургії, машин, устаткуван$
ня) на ринках країн СНД і Балтії; збіль$
шення ступеня інтеграції з країнами Бал$
тії шляхом створення умов для ефектив$
ної реалізації режиму вільної торгівлі та
посилення через ці зв’язки торговельно$
економічних відносин з країнами Цен$
тральної і Північної Європи.
Розвиток відносин з ЄС у довгостро$
ковій перспективі, з огляду на геополі$
тичний, геоекономічний і історичний
європейський статуси України, має за$
лишатися одним із пріоритетів зовніш$
ньоекономічної політики України. Метою
розвитку зовнішньоекономічних відно$
син України з ЄС є забезпечення еконо$
мічної інтеграції господарства України
у загальноєвропейський економічний
простір. Це значною мірою залежить від
реалізації положень про партнерство та
співробітництво між ЄС і Україною та
тимчасової угоди про торгівлю.
Основними пріоритетами мають стати:
– трансформація політичного визна$
чення України як держави з перехідною
економікою до юридичного закріплення
її статусу в законодавстві ЄС з метою
отримання відповідних торговельно$
економічних, фінансово$кредитних, ін$
вестиційних преференцій;
– гармонізація економічного законо$
давства відповідно до стандартів Євро$
пейського Союзу та світової системи
торгівлі ГАТТ/СОТ з урахуванням націо$
нальних економічних інтересів і специфі$
ки економіки України.
Основним етапом на шляху набуття
Україною повноправного членства в ЄС
має стати створення економічних і пра$
вових передумов для початку перемо$
вин про створення зони вільної торгівлі
між Україною та ЄС.
Розвитку відносин з найбільш розви$
нутими країнами приділятиметься знач$
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– ефективних традиційних зв’язків,
міжнародної спеціалізації, кооперуван$
ня, зокрема у металургії, транспортному
і сільськогосподарському машинобуду$
ванні, хімічній та легкій промисловості;
– раціональних контактів у сфері
науки і техніки, особливо з проблем роз$
роблення нових матеріалів і технологій,
біотехнологій, проблем фізики низьких
температур, ядерної фізики тощо.
Перспективним напрямом співробіт$
ництва має стати участь у вільних конфе$
ренціях, програмах.
Крім країн зони ЧЕС, що входять до
СНД та ЄС, Україна активно співпрацює
з Туреччиною з метою виходу на ринки
країн Близького Сходу для забезпечення
диверсифікації джерел надходження
нафтопродуктів, а також імпорту для
легкої промисловості.
Завдання зовнішньої економічної по$
літики України стосовно Болгарії та
Румунії переважно зберігатимуться згід$
но з визначеними завданнями щодо від$
носин з країнами Центральної Європи.
Крім того, співробітництво з Болгарі$
єю та Румунією матиме важливе значен$
ня для розвитку придунайської торгівлі.
Серед заходів, що сприятимуть ство$
ренню передумов для плідного співро$
бітництва в межах зони ЧЕС, є такі, як
подолання або зниження митних бар’є$
рів, укладення міждержавних угод про
режим прибережної торгівлі, створення
багатосторонньої системи розрахунків
з використанням спільного міждержав$
ного банку відповідних країн, створення
низки прибережних спеціальних (віль$
них) локальних економічних зон [1; 6].
Активізація економічних стосунків
з Ліваном, Кувейтом, Туреччиною, Єгип$
том, Сирією, Саудівською Аравією,
Об’єднаними Арабськими Еміратами та
іншими країнами регіону має велике
значення з погляду забезпечення еконо$
міки України альтернативними джерела$
ми енергоносіїв та фінансовими «порт$
фельними» інвестиціями. Регіон може
стати також великим споживачем інже$
нерно$технічних послуг України по спо$
рудженню промислових та цивільних
об’єктів, транспортної і комунальної
структури. За певних умов доцільно буде
співробітничати у розвитку трансконти$
нентальної системи транспорту та зв’язку.
Виважена політика дасть змогу укра$
їнським підприємствам військово$про$
мислового комплексу одержати не$

обхідні для конверсії кошти від торгівлі
військовою технікою, озброєнням та ре$
монтними послугами.
Індія та Китай є одним із головних
суб’єктів міжнародної торгівлі для Украї$
ни. Але подальше збільшення масштабів
торгових операцій повинно доповнюва$
тися розвитком виробничої кооперації
з ефективним використанням фінансо$
во$економічних можливостей Китаю,
дешевої сировини для легкої, харчової
і хімічної промисловості — з Індії, а та$
кож науково$технічного потенціалу Укра$
їни. Необхідним є пошук резервів для
значного збільшення експорту українсь$
кої продукції машинобудування і пере$
дових технологій на взаємовигідній
основі, насамперед для реконструкції
об’єктів, споруджених за часів колиш$
нього СРСР [2; 5].
Протягом багатьох років між Украї$
ною та країнами Латино$американського
континенту існували розгалужені еконо$
мічні зв’язки (українська сторона здій$
снювала поставки тракторів, екскавато$
рів, автонавантажувачів, кранів, укра$
їнські фахівці брали участь у будівництві
різноманітних об’єктів). Надалі потрібно
поновити і розширити зв’язки, що існу$
вали раніше, для просування українсь$
ких товарів на латиноамериканський
ринок. Враховуючи заінтересованість
Аргентини, Бразилії, Чилі в реалізації
своїх національних космічних програм,
корисним убачається співробітництво
у сфері обміну ліцензіями та «ноу$хау»
в аерокосмічній галузі [3; 7].
Серед інших країн світу Україна спів$
працюватиме і розширюватиме еконо$
мічні зв’язки з країнами Північної (Єги$
пет, Марокко, Туніс та ін.) і Західної
Африки (зокрема, Гвінейською Респу$
блікою), з арабськими державами Се$
редземномор’я, а також з Ізраїлем.
Набуватимуть подальшого розвитку
економічні зв’язки з Мексикою, з нафто$
видобувними країнами — Індонезією,
Брунеєм, Нігерією, Південно$Африкан$
ською Республікою.
Висновки. Перспективи подальшого
розвитку та вдосконалення зовнішніх
економічних зв’язків України пов’язані
з проведенням єдиної зовнішньоеконо$
мічної політики держави, реалізацією її
економічних інтересів і безпеки, прони$
кненням та зміцненням позицій націо$
нального товаровиробника на зовнішніх
ринках товарів та послуг, посиленням
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economic connections, geopolitical structure.
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конкурентоспроможності української
продукції, збільшенням її експорту, над$
ходжень іноземних інвестицій, здійснен$
ням контролю за надходженням в Украї$
ну валютних цінностей, захистом прав і
законних інтересів України, вітчизняних
та зарубіжних суб’єктів господарської
діяльності [5; 6].
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УДК 338.28

ÀÍÀË²Ç Ä²ßËÜÍÎÑÒ² Â²Ò×ÈÇÍßÍÈÕ ÔÎÍÄ²Â
ÂÅÍ×ÓÐÍÎÃÎ ÊÀÏ²ÒÀËÓ Â ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÎÌÓ
ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍ² ²ÍÍÎÂÀÖ²É
У статті наведено аналіз діяльності
вітчизняних фондів венчурного капіталу.
Визначено низку проблемних аспектів
щодо ефективності таких посередниць%
ких фінансових структур. Досліджується
міжнародна практика організації та
функціонування венчурних фондів. Роз%
глядаються аспекти впливу фондів вен%
чурного капіталу на інноваційний розви%
ток національної економіки країни.
Ключові слова: венчурний капітал,
венчурні фонди, інноваційні розробки,
інноваційно$активні суб’єкти господа$
рювання
Стале економічне зростання на%
ціональної економіки, як відомо, мож$
ливо забезпечити лише завдяки постій$
ній орієнтації держави на інноваційні,
науково$технічні дослідження та комер$
ціалізацію їх результатів. Проте ефек$
тивне впровадження та функціонування
інноваційних процесів потребує значних
капітальних вкладень, з якими не завжди
можуть упоратися реалізатори іннова$
ційних ідей. Тому сьогодні існує необ$
хідність у формуванні інституційних ме$
ханізмів інвестиційного забезпечення
інноваційно$активних суб’єктів господа$
рювання.
Актуальність даної проблеми під%
тверджується постійною увагою вітчиз$
няних економістів і науковців, які у влас$
них публікаціях досліджують проблема$
тику діяльності венчурних інституційних
структур в інвестиційному процесі. Зок$
рема, І. Кузнєцова, розглядаючи інсти$
тут венчурної діяльності корпоративних
структур як складову національної інно$
ваційної системи України, дослідила
проблеми і перспективи становлення
інституту корпоративних венчурних інве$
стицій у державі [1]. І. Галиця аналізує
особливості організації внутрішніх вен$
чурних фондів у ринковій та перехідній
економіці, досліджує традиційний меха$
нізм їх функціонування та пропонує нові
підходи до формування механізмів діяль$
ності внутрішніх венчурних структур [2].
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М. Гаман розглядає проблеми, що існу$
ють в Україні у сфері фінансування інно$
ваційних проектів. Головним напрямом
державної підтримки інновацій вона вва$
жає не так пряме державне фінансуван$
ня інноваційних розробок і проектів, як
усебічну державну допомогу функціону$
ванню ринкових форм інвестування,
передусім спеціалізованих венчурних
фірм і фондів [3]. Р. Блажко досліджує
особливості створення, діяльності й опо$
даткування фондів венчурного капіталу
в Україні [4, с. 12].
Головною метою статті є аналіз
діяльності вітчизняних венчурних фондів,
виявлення основних секторів економіки,
в які спрямовуються інвестиційні ресур$
си таких фондів, дослідження проблема$
тики діяльності вітчизняних фондів вен$
чурного капіталу, розроблення можливих
механізмів коригування інвестиційних
потоків венчурних фондів в інноваційний
сектор економіки, а також аналіз світово$
го досвіду в організації та функціонуванні
фондів венчурного капіталу.
Як відомо, на фінансовому ринку роз$
поділ інвестиційних ресурсів може реа$
лізовуватись безпосередньо від інвесто$
ра до реципієнта або за допомогою
посередника. Якщо інвестування здій$
снюється за допомогою посередника, то
в інвестора з’являється можливість
частково або повністю перекласти від$
повідальність по вибору проекту для
інвестування та успішного його завер$
шення на фінансового посередника в ін$
вестиційному процесі. Роль посередника
в інвестуванні проектів з високим рівнем
ризику має особливо важливе значення,
адже основна мета такого посередника —
диверсифікація ризику шляхом залучен$
ня коштів відразу кількох інвесторів, роз$
поділ акумульованих коштів між декіль$
кома проектами з різним ступенем
ризику тощо. У світовій практиці при
інвестуванні науково$технічних, іннова$
ційних інженерних ідей роль посередни$
ків виконують спеціалізовані фонди вен$
чурного капіталу, які більш як десять
років успішно функціонують у національ$

няних венчурних фондах виконує КУА —
компанія по управлінню активами, яка
здійснює професійну діяльність з управ$
ління активами інститутів спільного інве$
стування (ІСІ) на підставі ліцензії, яку
видає Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку, і не може поєднува$
ти цю діяльність з іншими видами про$
фесійної діяльності на ринку цінних
паперів. Статутний капітал компанії по
управлінню активами повинен бути не
меншим за 200 тис. євро [6].
Проте сьогодні слід констатувати той
факт, що вітчизняні венчурні фонди не
відповідають стандартам західноєвро$
пейських чи американських фондів, ос$
новна мета яких — інвестування іннова$
ційних високотехнологічних проектів.
Вітчизняні венчурні фонди значну части$
ну акумульованих активів спрямовують
у сферу нерухомості та будівництва
[7, с. 32]. Мова про інвестиційну під$
тримку інноваційних проектів практично
не йде, винятком є лише венчурна інве$
стиційна компанія Техінвест, яка акцен$
тує свою увагу на здійсненні венчурних
інвестицій та наданні менеджмент$кон$
салтингової підтримки вітчизняним хай$
теккомпаніям з високим експортним
потенціалом [5, с. 597].
На думку вітчизняних експертів, існу$
ють принаймні дві основні причини, за
яких вітчизняний венчурний капітал оми$
нає інноваційний сектор.
Перша причина: саме інвестиції у не$
рухомість мають надвисокий рівень до$
хідності (адже, за різними підрахунками,
за останні роки (до початку фінансово$
економічної кризи) їх рентабельність
становила від 200 до 500% при досить
короткому періоді інвестування і значно
меншому рівні ризику).
Друга причина: організаційні форми
венчурного фонду для багатьох підпри$
ємств дають можливість оптимізувати
сплату податків. Так, наприклад, отри$
мані за результатами однієї трансакції
доходи фонду можуть бути реінвестова$
ні в інший проект. Протягом життєвого
циклу 5–7 років венчурний фонд може
здійснювати інвестування вкладених
у нього коштів вільно від оподаткування.
Процес оподаткування прибутків вен$
чурного фонду настає лише при закритті
чи ліквідації самого фонду, проте існують
приклади, коли венчурний фонд напри$
кінці своєї діяльності звітує податковій
службі про збитковість фонду, тим самим
оминаючи податкові виплати. За останні
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них інноваційних системах технологічно
розвинутих країн світу.
У нашій державі перший вітчизняний
венчурний фонд «Україна» було створе$
но у 1992 р. Далі послідовно створюва$
лись інші фонди венчурних інвестиції,
а саме: 1994 р. — Western NIS Enterprise
Fund з капіталізацією 150 млн. дол.
США, що надані американським урядом;
1998 р. — Black Sea Fund з капіталіза$
цією 60 млн. дол., що входив до складу
компанії з управління активами Global
Finance, i Euroventures Ukraine з капіталі$
зацією 30 млн. дол. США. Поряд із пере$
рахованими фондами своє функціону$
вання розпочали представники Com$
mercial Capital Enterprise i Sosiete General
Emerging Europe. Перша генерація віт$
чизняних венчурних фондів має спільні
риси — зокрема такі: формування фонду
відбувалося практично з іноземного
капіталу, а управлінські функції здійсню$
вав іноземний менеджмент. Отож, як
зазначає І. С. Кузнєцова, перші венчурні
фонди в Україні — це так звані інститу$
ційні трансплантати, що, адаптуючись
до специфіки незрілого та нестабільного
інституційного середовища, були зму$
шені коригувати власну функціональну
якість таким чином: по$перше, інвести$
ційні потоки спрямовувались не в інно$
ваційні проекти, а у виробництво тради$
ційної економіки; по$друге, всупереч
західній практиці, вкладення західного
капіталу становило до 25% сукупних
активів компанії$акцептора й отримання
права голосу; в Україні венчурні фонди
схильні до отримання контрольного
пакету акцій акцептора [5, с. 594–595],
що, як наслідок, призводить до змен$
шення мотивації персоналу до реалізації
розпочатого проекту.
Початком формування венчурних
фондів із вітчизняним капіталом і менед$
жментом послугувало прийняття у 2001 р.
Закону України «Про інститути спільного
інвестування (пайові та корпоративні
інвестиційні фонди)» № 2299$ІІІ від 15 бе$
резня 2001 р. Згідно з названим законом,
венчурний фонд — це не диверсифіко$
ваний інститут спільного інвестування
закритого типу, який здійснює виключно
приватне розміщення цінних паперів
власного випуску та активи якого більш
ніж на 50% складаються з корпоратив$
них прав та цінних паперів, які не допу$
щені до торгів на фондовій біржі або
у торговельно$інформаційній системі.
Функцію венчурного капіталіста у вітчиз$
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роки сума інвестицій, проведених через
венчурні фонди, близько в 20 разів пере$
вищує валову кількість інвестиційних
ресурсів, які були проведені через спе$
ціалізовані профільні фонди, наприклад
фонд фінансування будівництва чи фонд
операцій із нерухомістю. Тому цей факт
слугує підтвердженням про те, що викори$
стання організаційної форми венчурного
фонду слугує ефективним механізмом
для ухилення від оподаткування. Отже,
як зазначається на багатьох Інтернет
сторінках, присвячених діяльності віт$
чизняних інвестиційних фондів, сьогодні
венчурний фонд — це найпопулярніший
законний інструмент оптимізації подат$
ків та один із найбільш засекречених
фінансових структур в Україні [8].
Ефективне функціонування вітчизня$
ного ринку венчурного капіталу потре$
бує радикальних змін у інституційному
середовищі, адже ті інструменти венчур$
ного інвестування, які сьогодні діють
в національній інноваційній системі, не
виконують належні їм функції, тим самим
демонструючи дисфункцію державної
інноваційної політики. Проте, попри
негативні тенденції, що спостерігаються
у вітчизняній венчурній індустрії, сьогод$
ні закладаються підвалини для форму$
вання ефективного організаційного ін$
струментарію розвитку інновацій, а саме:
– створено державне підприємство
«Національний центр впровадження
галузевих інноваційних програм», мета
якого — розроблення й упровадження

інноваційних програм та розвиток інно$
ваційної інфраструктури;
– державна інноваційна фінансово$
кредитна установа здійснює, зокрема,
фінансову підтримку інноваційної діяль$
ності суб’єктів господарювання різних
форм власності, а також залучає вітчиз$
няні та іноземні інвестиції для розвитку
національної економіки [9];
– ВАТ «Український банк реконструк$
ції та розвитку» створює сприятливі
умови для розвитку економіки України
через сприяння розвитку інноваційної та
інвестиційної діяльності і підтримку віт$
чизняного товаровиробника, дотримую$
чись при цьому оптимального балансу
інтересів клієнтів, акціонерів та самого
банку [10].
На розгляд та затвердження Верхов$
ної Ради поданий проект № 1082 Закону
України «Про венчурну діяльність в інно$
ваційній сфері» від 29. 11. 2007 р. Також
державним агентством України з нвес$
тицій та інновацій розроблені й опри$
люднені проекти Закону України «Про
венчурні інвестиційні компанії» та Закону
України «Про венчурні фонди».
Наступним кроком у цьому напрямку
має стати формування державного вен$
чурного фонду, який повинен бути сфор$
мований виключно з державного капіталу.
Такий фонд надаватиме фінансові ресурси
під мінімальні відсотки річних, наприклад,
2–3% з урахуванням інфляційних проце$
сів, венчурним фондам, які створювати$
муться в регіонах під його егідою (рис. 1).

Державний венчурний фонд
Регіональний венчурний фонд

Регіональний венчурний фонд

Приватні інвестори

Приватні інвестори

Венчурне підприємство
Рис. 1 — Функціональна структура діяльності державного венчурного фонду

Регіональні венчурні фонди повинні
формуватися частково з державним і віт$
чизняним приватним капіталом. Частина
державного капіталу має варіюватися
залежно від пріоритетності для держави
проектів, які інвестує такий фонд.
Після вдалого завершення інвесто$
ваного проекту венчурний фонд, який
розміщений у регіоні, може викуповува$
ти частку цінних паперів у державного
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фонду, тим самим роблячи його дохід$
ним. Звільнення від оподаткування вен$
чурних фондів повинно наставати лише
в тому разі, якщо, наприклад, кількість
цінних паперів, яким володіє фонд,
більш ніж на 70% належить інноваційно$
активним підприємствам. Інша части$
на цінних паперів може направлятись
у традиційні сектори економіки для під$
тримання ліквідності самого фонду.

Канади (BDC), який фінансує державним
капіталом приватний сектор через низку
комерційних венчурних фондів. Функцію
венчурного фонду виконують так звані
спонсорські центри, це різні за потуж$
ністю фонди, що залучають капітал
профспілок, а також індивідуальних акці$
онерів або інших неактивних інвесторів
[14, с. 55].
Висновки. Загалом слід констатува$
ти факт, що пряме перенесення світово$
го досвіду з формування інноваційних
структур у вітчизняну економіку, не коре$
гуючи її до національних стандартів, зав$
дало значних збитків національній інно$
ваційній системі, відкинувши її в розвит$
ку на кілька років назад.
Тому сьогодні для подолання важких
наслідків невдалого формування інсти$
туційних умов функціонування венчурної
індустрії могли б стати у пригоді такі
кроки, наприклад: 1) створення держав$
ного венчурного фонду, який частково
брав би участь з приватним інвестором
у формуванні комерційних фондів в ре$
гіонах; 2) прийняття законодавчої бази,
яка регулюватиме діяльність венчурних
фондів та, зокрема, розвиток венчурної
індустрії, а саме: Закону України «Про вен$
чурну діяльність в інноваційній сфері»,
Закону України «Про венчурні інвестицій$
ні компанії» та Закону «Про венчурні
фонди»; 3) зняття заборони пенсійних
фондів та страхових компаній брати
участь у формуванні інвестиційного пор$
тфеля венчурного фонду, адже саме
активізація інвестиційної діяльності
в інноваційний сектор пенсійних фондів
та страхових компаній прискорила про$
цес розвитку венчурної індустрії у висо$
корозвинутих країнах.
Отже, у статті проаналізовано діяль$
ність вітчизняних фондів венчурного капі$
талу та запропоновано авторське бачен$
ня шляхів коригування інвестиційних
потоків в інноваційний сектор економіки.
Проте поза увагою лишається коло недо$
статньо досліджених і висвітлених
питань, що стосуються державного сти$
мулювання розвитку венчурних інвести$
цій у високотехнологічній, інноваційній
галузі.
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Проте, як відомо, участь державного
венчурного капіталу є найбільш ефек$
тивною та значущою на ранніх стадіях
реалізації проекту, що містить надвисо$
кий ступінь ризику. Для пізніших стадій
в інвестиційний процес повинні приєд$
нуватись приватні венчурні фонди, які
сформовані з фінансових ресурсів бан$
ків, страхових компаній, приватних пен$
сійних фондів тощо. Наприклад, у США
та Японії швидко розвивається така фор$
ма венчурного фінансування, як парт$
нерські фонди, що формуються із внесків
фінансових органів (банків, страхових
компаній), промислових монополій, ін$
дивідуальних інвесторів і компаній вен$
чурного капіталу. Ініціаторами створен$
ня партнерств виступають брокерські
фірми, тобто компанії, що здійснюють опе$
рації з цінними паперами [11, с.81–82].
Створення державного венчурного
фонду, регіональних комерційних фондів
з державним капіталом, а також парт$
нерських фондів має послужити каталі$
затором побудови національної мережі
інвестиційної підтримки вітчизняних
високотехнологічних компаній, іннова$
ційно$активних підприємств та інженер$
них талантів.
Наприклад, перший венчурний фонд
Китаю був створений Міністерством
фінансів спільно з Комісією по науці та
технологіям і повністю був державним.
Після цього кількість фондів з держав$
ним капіталом помітно зросла, переваж$
на їх більшість створювалась місцевими
органами влади. Фонди такого типу
послужили платформою для поступово$
го заміщення державного капіталу кор$
поративним, але не змінивши інновацій$
ний напрям. Венчурні фонди, які сьогод$
ні функціонують у Китаї, умовно поділя$
ють на п’ять типів: державні; універси$
тетські; корпоративні; іноземні; спільні
венчурні фонди [12, с. 55].
У Російській федерації наразі функ$
ціонує шість венчурних фондів з держав$
ним капіталом. За ініціативою уряду
Російської федерації створено державну
російську венчурну компанію зі статут$
ним капіталом 15 млрд. руб., основна
мета якої полягає у стимулюванні ство$
рення власної індустрії венчурного інве$
стування та збільшенні фінансових ре$
сурсів венчурних фондів [13].
У Канаді розвиток венчурного фі$
нансування також не обійшовся без уча$
сті державного венчурного капіталу.
Йдеться про державний банк розвитку

В статье приведен анализ деятель%
ности отечественных фондов венчур%
ного капитала. Определен ряд про%
блемных аспектов по эффективности
таких посреднических финансовых
структур. Исследуется международная
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практика организации и функциониро%
вания венчурных фондов. Рассматри%
ваются аспекты влияния фондов вен%
чурного капитала на инновационное
развитие национальной экономики
страны.
Ключевые слова: венчурный капи$
тал, венчурные фонды, инновационные
разработки, инновационно$активные су$
бъекты управления
In this article, the analysis of domestic
venture capital funds. A number of pro%
blematic aspects of the effectiveness of
such intermediary financial institutions.
Study international practice of organiza%
tion and operation of venture funds. The
aspects of the influence of venture capital
funds, the innovative development of
national economy.
Key words: the venture capital, ventu$
re funds, innovative working out, is innova$
tive$active subjects of control.
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²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ ÒÀ ÌÅÒÎÄÈ ÑÒÈÌÓËÞÂÀÍÍß
²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÎ¯ ÒÀ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² Â ÊÈÒÀ¯
У статті наведені результати дослі%
дження процесу стимулювання інвести%
ційної та інноваційної діяльності в Китаї.
Розглянуто механізм залучення інозем%
них інвестицій в економіку країни і, зок%
рема, у спеціальні економічні зони.
Ключові слова: іноземні інвестиції,
методи стимулювання інвестиційної ді$
яльності, розподіл і виведення прибутку
за кордон, спеціальні економічні зони.
Актуальність проблеми. Іноземні
інвестиції в Китаї є одним із найважливі$
ших факторів економічного розвитку,
про що свідчать темпи економічного
зростання цієї країни. Китай на сьогод$
нішній день є світовим лідером по залу$
ченню іноземного капіталу. Стимулюючи
потік іноземного капіталу, китайський
уряд проводить активну роботу по моде$
люванню законодавчої бази у відношен$
ні іноземних інвестицій.
Метою цієї статті являється розгляд
методів стимулювання інвестиційної
діяльності в Китаї.
Основні результати дослідження.
Уряд Китайської Народної Республіки
розробив низку методів створення спри$
ятливого інвестиційного клімату. Іноземні
інвестори можуть вкладати у підприєм$
ства на території Китаю капітал у вигляді
грошей, матеріальних ресурсів, права
на промислове виробництво і права на
використання земельних ділянок. Іно$
земний інвестор має право вивезти
отриманий прибуток за кордон після
сплати всіх податків і здійснення ним від$
рахувань у фонди підприємства, що пе$
редбачені китайським законодавством.
Основною формою розподілення при$
бутку в Китаї є виплата дивідендів.
Китайський уряд заохочує такий спосіб
розподілу прибутку, як реінвестування,
однією з форм якого є збільшення ста$
тутного капіталу підприємства [1].
У Китаї налагоджена особлива систе$
ма митного контролю, розрахована на
роботу із великою кількістю товарів.
Експортуючи або імпортуючи товар, від$
правник або отримувач може як само$

стійно здійснювати митне оформлення,
тобто сплачувати мито і оформляти по$
в’язані з даною процедурою документи,
так і довіряти оформлення документів
спеціальній, зареєстрованій у Митному
Управлінні Китаю організації.
Спеціальні економічні зони (СЕЗ), як
окремі економіко$адміністративні утво$
рення, стали одним із аспектів політики
залучення іноземного капіталу у Китай.
До китайських видів СЕЗ належать: зони
економічного і технологічного розвитку,
високотехнологічні промислові зони
розвитку, зони вільної торгівлі, прикор$
донна зона економічного співробітниц$
тва, зона експортної обробки. У цих
зонах дозволена діяльність іноземних
банківських установ, спільних китайсь$
ко$іноземних банків, ділова активність
яких охоплює приймання внесків, надання
кредитів і здійснення капіталовкладень
в національній і іноземній валютах, пере$
каз іноземної валюти в зони й із них, роз$
рахункове обслуговування зовнішньої
торгівлі тощо. У спеціальних економіч$
них зонах діє спрощений порядок офор$
млення в’їзду і виїзду з Китаю.
До 2008 р. підприємства з іноземним
капіталом, які діяли у спеціальних еконо$
мічних зонах, могли скористатися спе$
ціальним податковим режимом, який
передбачав податкові пільги та поступки
з податку на прибуток: зниження ставки
податку на прибуток та податкові каніку$
ли. Проте ці стимули були скасовані
у відповідності з новим Законом КНР
«Про податок на прибуток підприємств».
Підприємства з іноземними інвестиція$
ми, які були створені раніше і які у ниніш$
ній час користуються більш низькою
ставкою податку на прибуток, мають
право на поступове збільшення податку
у розмірі 25% протягом п’яти років,
починаючи з 2008 року. Невикористані
податкові канікули підприємств з інозем$
ними інвестиціями, створених до дати
прийняття нового закону, залишаються
в силі до закінчення терміну дії податко$
вих пільг. Якщо податкові канікули ще не
почались через податкові втрати, то вони
вважаються розпочатими в 2008 р. [2].
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З 1 січня 2008 р. встановлений єди$
ний податок на прибуток у розмірі 25%
для підприємств китайського та інозем$
ного походження [6]. Китай загалом від$
мовився від податкових пільг за місцем
реєстрації і знаходження підприємств.
Натомість основний акцент ставиться на
галузеву належність підприємства неза$
лежно від його розташування. Право на
отримання податкових пільг по податку
на прибуток підприємств мають як під$
приємства китайського, так і іноземного
капіталу. Крім того, підприємства мо$
жуть скористатися й іншими видами
податкових пільг, а саме:
1. Інвестиційний податковий кредит
у розмірі 10% від витрат на встановлен$
ня обладнання для захисту навколиш$
нього середовища, енергетики, водних
ресурсів і безпеки.
2. Зниження ставки мита або звіль$
нення від сплати мита. Пільгові митні
збори в Китаї застосовуються до това$
рів, що імпортуються та які вироблені
у країнах і на територіях, що уклали з Ки$
таєм угоду про взаємне пільгове оподат$
кування. Звільнення від сплати митних
зборів і податку на додану вартість на
імпорт надається на машини та облад$
нання, що ввозяться на підприємства,
якщо проект визнається як рекомендо$
ваний згідно з Каталогом галузей для
іноземних інвестицій.
3. Повернення податку на додану
вартість. Цими пільгами користуються
як китайські, так і іноземні компанії, які
мають право на експорт.
4. Звільнення від сплати податку на
бізнес. З метою стимулювання науково$
технічного прогресу, доходи, отримані
від передачі технологій, розвитку техно$
логій, технічної консультації та технічних
послуг звільняються від податку на біз$
нес, якщо дані проекти відповідають
певним критеріям.
5. Звільнення і зниження від сплати
податку на прибуток підприємств. Не
обкладаються податком на прибуток
підприємств такі доходи: а) відсотки, що
надійшли за державними облігаціями;
б) дивіденди і дохід від інвестицій в акці$
онерний капітал.
Дрібні і малорентабельні підприєм$
ства мають право на понижену ставку
податку на прибуток у розмірі 20%.
Нові високотехнологічні підприєм$
ства мають право на понижену ставку
податку на прибуток у розмірі 15%.

Пільговою ставкою податку на прибу$
ток обкладається дохід, отриманий від
наступних видів проектів:
– проекти сільського господарства,
лісового господарства, скотарства і ри$
боловства;
– інфраструктурні проекти, що під$
тримуються китайським урядом;
– проекти охорони навколишнього се$
редовища і/або енергії, водних ресурсів;
– проекти передачі технологій.
За наявності у підприємства необхід$
ності провести прискорену амортизацію
основних засобів у зв’язку з технічним
розвитком або з іншої причини, допуска$
ється скорочення строку амортизації
або застосування прискореної аморти$
зації.
Сума капіталовкладень підприємства
у придбання спеціального обладнання
з метою охорони навколишнього сере$
довища, енергозбереження, водозбере$
ження та безпеки виробництва може
бути зарахована при сплаті податку на
прибуток у відповідності зі встановле$
ним нормативами відсотком [2].
Починаючи з початку реформ у 1978 р.,
темп економічного зростання Китаю
склав в середньому дев’ять відсотків
щорічно (табл. 1). Близько сорока від$
сотків цього зростання є результатом
збільшення капітальних товарів [3].
В статье приведены результаты
исследования процесса стимулирова%
ния инвестиционной и инновационной
деятельности в Китае. Рассмотрен ме%
ханизм привлечения иностранных инве%
стиций в экономику страны и, в частно%
сти, в специальные экономические
зоны.
Ключевые слова: иностранные ин$
вестиции, методы стимулирования ин$
вестиционной деятельности, распреде$
ление и выведение прибыли за границу,
специальные экономические зоны.
In this article the results of investigation
of stimulating investment and innovation in
China. The mechanism of attracting fo%
reign investment into the economy, parti%
cularly in special economic zones.
Key words: foreign investments, met$
hods of stimulating investment activity, dis$
tribution and excretion of profits abroad,
special economic zones.

Рік

Зростання реального ВВП, %

Темп інфляції, %

1991

9

3

1992

14

6

1993

14

15

1994

13

24

1995

11

17

1996

10

8

1997

9

3

1998

8

$1

1999

7

$1

2000

8

1

2001

7

1

2002

8

$1

2003

10

1

2004

10

4

2005

10

2

2006

11

2

2007

11

5

2008

10

6

2009

9

0
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Таблиця 1 — Зростання реального ВВП та інфляція в Китаї

Джерело: [4, 5].

Література
1. Закони Китаю та право КНР [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http:// l aw.uglc.ru.
2. Doing Business and Investing in China
[Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://download.pwc.com/ie/pubs/PwC$Do$
ing$Business$and$Investing$in$China.pdf.
3. Макконнел К. Р., Брю С. Л. Экономикс:
принципы, проблемы и политика: в 2 т. Т. 2:
Пер. 16$го англ.изд. — М. : ИНФРА$М, 2007. —
XXVIII, 514 с. [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://highered.mcgraw$hill.com/si$

tes/dl/free/0072819359/ 124314/WebChap$
ter40.pdf.
4. Зростання ВВП в Китаї 1952–2009
[Електронний ресурс]. — GDP growth in China
1952–2009. — Режим доступу: http://www.chi$
nability.com/GDP.htm.
5. Інфляція, середні споживчі ціни [Елек$
тронний ресурс]. — Inflation, average consu$
mer prices. — Режим доступу: http://www.in$
dexmundi.com/china/inf
6. Законодавство Китаю [Електронний ре$
сурс]. — Режим доступу: http://chinalawinfo.ru.

51

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» № 1, 2011

УДК 658.7.07

ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÒÅÕÍÎÏÀÐÊ²Â ßÊ ÔÀÊÒÎÐ
²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÏÐÎÌÈÑËÎÂÎÑÒ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ
На сьогоднішній день серед об’єктів
інноваційної інфраструктури саме націо%
нальні технопаркові структури, будучи
основними зонами високих технологій
в Україні, є перспективним напрямком
перетворення інноваційних ідей у реаль%
ну продукцію.
Ключові слова: технопарк, технопо$
ліси, бізнес$інкубатори, дослідницькі
центри, інноваційна діяльність, високі
технології.
Технопарк — це територіальний між$
галузевий науково$технічний комплекс
юридично й економічно самостійних,
функціонально об’єднаних навколо вели$
кого центру наукових, проектно$конструк$
торських, технологічних, освітніх, фінан$
сових, інформаційних та інших закладів
і промислових підприємств (переважно
малих і середніх) зі спільним використан$
ням земельної ділянки та інфраструктури,
діяльність яких скоординована єдиним
інноваційним проектом [4].
Основна суть таких організаційних
структур — створення особливої інфра$
структури, зокрема інкубаторів іннова$
ційного бізнесу, консалтингових, інфор$
маційних, сервісних та інших фірм, що
забезпечує зв’язок наукового центру
і бізнесу, породжує і підтримує на стар$
товому етапі малі високотехнологічні
підприємства, сприяє прискореній пе$
редачі інновацій на ринок за участю їх
розробників. Підставою для отримання
доступу до того чи іншого підприємства
в технопарк є використання у виробниц$
тві новітніх технологій.
Світовий досвід показує, що коефіці$
єнт корисної дії технопарків з вирощу$
вання молодих інноваційних фірм є до$
сить великим. Вони створюють близько
80% міцних малих фірм від загальної
кількості, що приймаються до технопар$
ків, тоді як поза технопарками — лише
тільки 20%.
Отже, бізнес$інкубатори, які є юри$
дично і господарчо самостійними при$
бутковими організаціями, насамперед

52

Л. В. Мисливець,
старший викладач

займаються розвитком незалежних су$
б’єктів господарювання, а не вироб$
ництвом конкретної товарної продукції.
У цьому полягає їх особливість — голов$
на і принципова.
Основними ознаками технопарків є те,
що поряд зі створенням і продажем
високотехнологічної продукції повинні
бути: регіональна належність цих струк$
тур, спільне використання їх складовими
частинами земельної ділянки і інфра$
структури та обов’язкове функціонуван$
ня в їх межах інкубатора інноваційного
бізнесу [5].
У світі технопарки існують з середини
XX ст. Як правило, це структури, які
мають тісні зв’язки з одним чи кількома
ВНЗ, НДІ, науковими центрами, промис$
ловими підприємствами, регіональними,
місцевими органами влади і здійснюють
формування інноваційного середовища
з метою підприємництва у науково$тех$
нічній сфері, організації малих інновацій$
них підприємств та форм виробничого
освоєння наукових знань і наукомістких
технологій. Ці утворення можуть назива$
тися ще науково$дослідними центрами,
бізнес$інкубаторами, технополісами,
але суть їх однакова.
Багато держав вважають технопарки
стратегічним засобом розвитку сучасної
конкурентоспроможної промисловості,
стимулювання розбудови економіки та
суспільства. Нині їх у світі понад 400,
головним чином вони є в Америці, Євро$
пі, Азії. Широко відомі такі технопарки,
як «Силіконова долина» (США), Кем$
бриджський науковий парк (Англія),
«Кремнієвий острів» (о. Кюсю, Японія).
Одним із перших утворень такого
типу був «дослідницький промисловий
парк», організований у 1951 р. в США за
ініціативи віце$президента Стенфордсь$
кого університету Ф. Термана («Силіко$
нова долина»), який відіграв унікальну
роль у розвитку мікроелектроніки та
комп’ютерної техніки. Напевно, прооб$
разами технопарків і технополісів можна
назвати і Лос$Аламоську національну
лабораторію в США, і закриті дослід$

ційному плані не змінюється порівняно
з академічним науково$технологічним
при реалізації інноваційних проектів тех$
нологічного парку.
Відповідно до Закону «Про спеціаль$
ний режим інвестиційної діяльності тех$
нологічних парків» в Україні створені
такі технопарки: «Напівпровідникові тех$
нології і матеріали, оптоелектронна
і сенсорна техніка», «Інститут електроз$
варювання ім. Є. О. Патона», «Інститут
монокристалів».
На сьогодні фактично діє лише вісім
технопарків: «Напівпровідникові техно$
логії і матеріали, оптоелектроніка та
сенсорна техніка», «Інститут електроз$
варювання імені Є. О. Патона», «Інститут
монокристалів», «Вуглемаш», «Інститут
технічної теплофізики», «Київська полі$
техніка», «Інтелектуальні інформаційні
технології», «Укрінфотех». З них доступ$
на інформація є лише по трьох техно$
парках [4].
Найперспективнішим є створення
структур в Києві і Харкові, де зосере$
джено майже 40% наукового потенціалу
України.
За активної підтримки Харківської
облдержадміністрації проводяться ро$
боти з перетворення області до 2015 р.
у край високотехнологічної діяльнос$
ті. Для цього при різних ВНЗ, зокрема
при Харківському Національному еконо$
мічному університеті, діє інноваційний
центр, який бере участь і в американо$
українській програмі «Український тех$
нологічний інкубатор» зі створення не$
державних, незалежних від бюджетного
фінансування організацій. Уже організо$
вані регіональний центр високих техно$
логій на базі Національного наукового
центру «Харківський фізико$технічний
інститут», де об’єднання науково$дослід$
них організацій та підприємств здійсню$
ється у формі корпорації, і технопарк на
базі Інституту проблем машинобуду$
вання НАНУ (об’єднання підприємств
з новітньою технологією одержання
надчистих порошків з відходів проми$
слового виробництва). У Харкові також
почав діяти технопарк «Інститут моно$
кристалів».
Головна проблема в Україні — це
знайти необхідну кількість коштів. За
розпорядженням Президента України
створена кредитно$гарантійна установа,
яка виступає гарантом перед банком
у наданні технопарку кредиту.
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ницькі центри СРСР (типу Арзамас $7),
де створювалася ядерна зброя [4].
Розвиток подібних структур привів до
того, що вони стали формою підтримки
малого бізнесу. Адже саме невеликі мо$
лоді організації, вирізняючись меншою
інерційністю, більшою здатністю до сприй$
няття нового, виявилися найпристосова$
нішими до інноваційної діяльності.
У будь$якому разі створення техно$
парку має починатися з формування
певної системи заохочень та специфіч$
ного мікроклімату для талановитих лю$
дей та інвесторів. Необхідність спеціаль$
них заходів для створення інноваційно
сприятливого середовища в технопар$
ках і технополісах стала сьогодні у світі
загальновизнаною аксіомою. У техно$
парках світу, як правило, запроваджу$
ється система прискореної амортизації
обладнання, пільги з оподаткування при$
бутку, різні системи податкових знижок
та пільгових кредитів. Загалом спеціалі$
сти нараховують до 300 видів різнома$
нітних пільг та заохочень, що застосову$
ються в подібних структурах [1].
В Україні розпочали створювати
щось подібне на технопарки порівняно
недавно. За Указом Президента України
(№ 113 від 25.03.94) і за Постановою
КМУ (№ 396 від 14.06.96) «Про економіч$
но$технологічний експеримент у Бро$
довському районі Львівської області»
було побудовано перший в країні іннова$
ційний центр «Броди» на зразок агротех$
нопарку. Йому були надані пільги як для
вільної економічної зони. Однак, незва$
жаючи на деякі успіхи, за роки експери$
менту не вдалося досягти очікуваних
результатів. Це сталося через відсут$
ність поряд потужного наукового центру,
необхідних інвестицій і підтримки з боку
райдержадміністрації. Із восьми затвер$
джених науково$технологічних проектів
жодного не було реалізовано. На базі
низки науково$технологічних комплексів
НАН України створені технопарки, які
відповідають лише першій ознаці. Біль$
шість із них розміщені у м. Києві. У техні$
ко$економічних обґрунтуваннях навіть
не передбачається функціонування біз$
нес$інкубаторів та «вирощування» малих
інноваційних підприємств. Технопарки
організуються як група наукових уста$
нов, підприємств, що діє на підставі
договору без створення єдиної юридич$
ної особи. Тобто зі створенням цих тех$
нопарків практично нічого в організа$
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Однак поодинокі випадки прижи$
влення молодої тканини технопарків до
нашого поки що несприятливого сере$
довища у більшості випадків так і зали$
шилися на рівні проектів і пропозицій.
Така доля спіткала спроби створити тех$
нопарки на базі Київського інституту
проблем математичних машин і систем
НАНУ, Нікітського ботанічного саду,
Київського політехнічного університету,
Рівненського бізнес$інкубатора та бага$
тьох інших. Причин тут багато, але най$
характерніші дві: очікування стартових
державних інвестицій і недосконала
правова база. Враховуючи нинішній
стан економіки в Україні і необхідність
якомога наполегливіше пробиватися на
світовий ринок зі своїми науковими
доробками, вкрай необхідно проводити
широку розбудову мережі допоміжних
ринкових структур та їм подібних утво$
рень. Вони вже зароджуються, і їм треба
на перших порах допомогти або хоча
б не заважати.
Єдиним позитивним моментом для
активізації інноваційної діяльності в ака$
демічних технопарках є законодавче
надання їм спеціального режиму інве$
стиційної та інноваційної діяльності.
Поряд з відсутністю державної фінансо$
вої підтримки і необхідного пільгового
режиму інноваційної діяльності, гальмом
у становленні і подальшому розвитку
в Україні технопаркових структур є ще
вкрай нерозвинена законодавча, норма$
тивна та методична база з цих питань.
На сьогодні в Україні нормативно$право$
ве забезпечення щодо створення та
діяльності технопарків налічує близько
70 різних документів і не ґрунтується на
жодному спеціальному законодавчому
акті. Першочергово слід визначити цен$
тральний орган виконавчої влади, який
би здійснював координацію та загаль$
не методичне керівництво роботами зі
створення та функціонування цих струк$
тур [3].
Один із можливих механізмів держ$
підтримки — компенсація процентної
ставки комерційних банків. Однак цей
механізм діятиме за умови, що з бюдже$
ту будуть виділені необхідні засоби.
Наразі учасники вітчизняних технопар$
ків фінансують свої розробки, залучаю$
чи банківські кредити на загальних під$
ставах. Банки видають такі кредити
дуже неохоче, оскільки інноваційні про$
екти пов’язані з високим ризиком. За

кордоном проекти на стадії науково$
дослідних і дослідно$конструкторських
робіт (НДДКР) фінансуються або держа$
вою, або бізнес$меценатами. Останні
ризикують невеликими грошима, роз$
раховуючи на те, що вкладені ними
кошти багаторазово зростуть. Коли
інноваційний товар готовий до виходу
на ринок, проект фінансує венчурний
інвестор.
У США близько половини витрат на
НДДКР бере на себе держава. У Китаї
держава фінансує до 90% вартості про$
екту. У Фінляндії Національне техноло$
гічне агентство TEKES інвестує в іннова$
ційні проекти від 30 до 80% засобів. Іншу
частину вкладає приватний бізнес: вен$
чурні інвестори або самі компанії, заці$
кавлені в нових технологіях. Це ключо$
вий момент: фінська держава дозволяє
собі витрачати гроші платників податків
тільки на ті розробки, які насправді
необхідні індустрії.
Фінансування інноваційної діяльності
тільки з держбюджету неефективно на$
віть у тому випадку, коли в керівництві
держфонду працюють кристально чесні
люди, не замішані в корупційних схемах.
Чиновник не може визначити, які проек$
ти мають перспективу, а які — їх не
мають. Однак якщо в проект уже вкладе$
ні недержавні гроші, це означає, що при$
ватний бізнес провів необхідну експер$
тизу й докладе всіх зусиль, аби проект
відбувся, — тоді й держава може інве$
стувати. Україна вже має негативний
досвід фінансування інноваційної діяль$
ності з держкоштів [3].
Державний інноваційний фонд був
створений у 1992 р. Відповідно до зако$
нодавства всі українські компанії спла$
тили в нього 1% свого доходу. За вісім
років існування фонд показав неефек$
тивність державних інвестицій: 93% про$
фінансованих ним інноваційних проектів
були зірвані.
Інвестуючи у створення технологіч$
них компаній, держава одержує їх акції
й надалі може розраховувати на дивіден$
ди або на дохід від продажу своєї частки.
Оптимальним варіантом могло б стати
держфінансування інноваційних проек$
тів за умови участі в них приватного біз$
несу. На думку експертів Центру науко$
знавства ім. Г. М. Доброва, держава
могло б брати участь у створенні венчур$
них фондів, що стимулювало б розвиток
венчурного інвестиційного бізнесу й вод$

На сегодняшний день среди объек%
тов инновационной инфраструктуры
именно национальные технопарковые
структуры являются основными зонами
высоких технологий в Украине, а также
перспективными направлениями пре%
образования инновационных идей в ре%
альную продукцию.
Ключевые слова: технопарк, техно$
полисы, бизнесс$инкубаторы, исследо$

вательские центры, инновационная дея$
тельность, высокие технологии.
For today among the objects of innova%
tive infrastructure exactly national tekhno%
parkovi structures appear the basic areas
of high%tech in Ukraine and are perspecti%
ve direction of transformation of innovative
ideas in the real products.
Key words: Tekhnopark, tekhnopolisi,
business$incubators, research centers,
innovative activity, high$tech.
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ночас створило б умови для інвестуван$
ня в малі наукомісткі підприємства.
Розвиток системи інноваційних струк$
тур в Україні необхідно здійснювати по$
етапно. Тому було б доцільним, аби Міні$
стерство освіти і науки, Міністерство
економіки, Держкомполітики, НАН Укра$
їни із залученням відповідних міні$
стерств, інших центральних органів ви$
конавчої влади розробили та подали на
розгляд уряду державну програму ство$
рення в країні мережі технологічних пар$
ків та інших інноваційних структур на
перспективу.
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ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÉ Ä²ÀËÎÃ ßÊ ×ÈÍÍÈÊ
ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÍÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÑÓÑÏ²ËÜÑÒÂÀ
Статтю присвячено актуальним пи%
танням формування та розвитку соці%
ального діалогу в Україні. У цьому кон%
тексті обґрунтовано сутність, принципи
та функції соціального діалогу (партнер%
ства).
Ключові слова: соціальний діалог,
соціально$трудові відносини, найманий
працівник, роботодавець.
Ефективні людські ресурси не менш
важливі для забезпечення стійкого, при$
скореного і тривалого у часі розвитку
економіки України, ніж капітальні активи,
фінансові інвестиції та новітні технології.
Ефективність таких ресурсів визначаєть$
ся багатьма факторами, до основних
з яких слід віднести рівень освіти, квалі$
фікації, здоров’я, оплати праці, соціаль$
ного захисту тощо. При цьому рівень
соціального захисту населення, хоча і не
забезпечує оцінювання ефективності
праці працюючої частини населення,
проте він створює впевненість у «зав$
трашньому» дні. Працівник тоді буде
працювати з повною самовіддачею, іні$
ціативно й ефективно, коли буде впевне$
ний, що він і члени його сім’ї отримають
фінансові ресурси для відтворення
робочої сили, а також захист у разі втра$
ти працездатності, травми, безробіття
та виходу на пенсію.
Саме тому в процесі розбудови Укра$
їни як правової, соціально$орієнтованої,
демократичної держави особливе місце
належить налагодженню ефективного
соціального діалогу як засобу досягнен$
ня балансу потреб та інтересів між
основними соціоформуючими структур$
ними компонентами суспільної організа$
ції: державою в особі органів влади,
об’єднань роботодавців — повноваже$
них представників сторони власників,
профспілкових організацій — захисників
трудових інтересів найманих працівни$
ків. Адже від конструктивної їх співпраці
на основі досягнення компромісу у вирі$
шенні суспільно важливих питань зале$
жить і успішний розвиток держави, і темпи
її інтеграції в європейський та світовий
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політико$правовий, економічний, соціо$
культурний простір.
Саме соціальне партнерство у фор$
мах двопартизму і трипартизму є нині
переважаючим типом соціально$трудо$
вих відносин у країнах із розвинутою
ринковою економікою, а наявність цього
типу відносин є основною ознакою со$
ціальної орієнтації ринкової економіки.
Теоретико$методологічні засади суті
та природи соціального діалогу розро$
блено представниками різних наукових
шкіл, зокрема такими, як Ш. Бланкарт,
Р. Маконнел, П. Самуельсон, Дж. Е. Стіг$
ліц. Теоретичним і практичним аспектам
організації соціального партнерства
присвячені роботи вітчизняних учених
В. Базилевича, О. Василика, А. Галь$
чинського, В. Грушка, Е. Лібанової, Б. Над$
точого, С. Осадця, Т. Федорової, В. Фи$
льєва, С. І. Юрія.
Визначаючи теоретичну та практичну
цінність накопичених наукових здобут$
ків, слід зауважити, що вони потребують
подальшого пошуку шляхів підвищення
дієвості соціального діалогу та форму$
вання цілісного соціального$економіч$
ного механізму його регулювання в су$
часних умовах.
Більше того, актуальність обраної
теми зумовлена сьогоденням, коли спо$
стерігаємо протистояння профспілок,
об’єднань роботодавців і законодавчих
органів у процесі прийняття Податково$
го і Трудового кодексів.
У сучасних світоглядних концепціях
соціальний діалог (партнерство) розгля$
дається в двох аспектах: у широкому
розумінні — як суспільний договір між
класами та соціальними групами щодо
забезпечення певних умов співіснування
на основі узгодження інтересів сторін;
у вузькому розумінні — як спосіб узго$
дження інтересів соціальних груп у сфері
праці.
І в широкому, і у вузькому розумінні
соціальне партнерство поширюється не
лише на соціально$трудові відносини,
а й на ширші сфери — політичну та еко$
номічну системи, систему виробничих
відносин країни. Використовуючи термін

Якщо цю систему надати самій собі, не
коригуючи її рамками визначеної соці$
альної політики, то вона набуде тенден$
ції вироджуватись у систему, що діє
в інтересах меншості суспільства (еліти)
і проти його більшості». Механізм со$
ціального партнерства є одним із най$
більш дієвих способів контролювати
ринкові механізми, забезпечуючи рівно$
мірний розподіл коштів між економічни$
ми агентами, враховуючи інтереси різ$
них прошарків населення [1, с. 11].
Метою соціального партнерства є до$
сягнення громадської злагоди в суспіль$
стві шляхом узгодження соціально$еко$
номічних інтересів сторін соціального
партнерства — як необхідної умови стій$
кого економічного розвитку, підвищення
життєвого рівня найманих працівників.
Досі в Україні так і не був сформова$
ний достатній прошарок середнього
класу населення, що є буфером у роз$
витку соціальних конфліктів. Саме тому
питання порозуміння між різними сус$
пільними класами, як ніколи, є актуаль$
ним і потребує подальшого розвитку.
Попередні дослідження з цього пи$
тання не враховували взаємозв’язку між
соціальним захистом і соціальним парт$
нерством. І це велика помилка, оскільки
саме від того, як домовляться між собою
держава, профспілки та роботодавці,
залежить теперішній і майбутній благоу$
стрій простих людей. Вважаємо, що
соціальний захист є одним із основних
критеріїв оцінювання результативності
соціального партнерства.
Перетворення, що відбуваються в Укра$
їні, покликані створити умови для актив$
ної і системної співпраці органів держав$
ної влади та місцевого самоврядування,
роботодавців, профспілок у виробленні
та здійсненні узгодженої соціально$еко$
номічної політики на засадах урахування
спільних інтересів, відмови від конфрон$
тації та непорозуміння. Тому обговорен$
ня такого важливого завдання, як діяль$
ність тристоронніх органів соціального
партнерства та перспектив їхньої спів$
праці у сфері соціального страхування,
в тому числі міжнародної, поза всяким
сумнівом, є кроком у напрямі формуван$
ня нових аспектів соціально$трудових
відносин на всіх рівнях — від національ$
ного до рівня окремого підприємства,
підвищить ефективність і дієвість соці$
ального партнерства.
По суті, соціальне партнерство — це
нова для нашої країни система виробничих
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соціальне партнерство саме у вузькому
розумінні, слід визнати його одним із
типів соціально$трудових відносин і од$
ним із можливих способів узгодження
інтересів суб’єктів цих відносин.
Соціальне партнерство має цілком
визначене суспільне значення: по$пер$
ше, створення і діяльність певних орга$
нів; по$друге, впровадження в життя
гуманістичних ідей і принципів регулю$
вання соціально$трудових і пов’язаних
з ними економічних та політичних відно$
син; по$третє, розроблення, прийняття
і реалізацію конкретних взаємовигідних
рішень.
Суспільне призначення соціального
партнерства полягає також і в практич$
ному втіленні узгодженої соціально орі$
єнтованої політики, у сприянні врегулю$
ванню соціальних конфліктів, подоланню
кризових явищ, а в кінцевому підсумку —
зростанню рівня якості життя громадян
країни.
Проаналізуємо думки вчених щодо
сутності та необхідності функціонування
соціального партнерства.
Особливу увагу проблемі відносин
між роботодавцями і найманими праців$
никами на основі співробітництва приді$
ляли Дж. С. Мілль і А. Маршалл. Так,
Дж. С. Мілль писав, що «Відносини ... між
хазяями і працівниками будуть поступо$
во витіснені відносинами партнерства
в одній із двох форм: в деяких випадках
відбудеться об’єднання робітників з ка$
піталістами, в інших ... об’єднання робіт$
ників між собою» [1, с. 9].
А. Маршалл підкреслював, що «... до$
ходи робітників залежать від авансуван$
ня праці капіталом. ... Співробітництво
між капіталом і працею так само обов’яз$
кове, як співробітництво між прядильни$
ками і ткачами» [1, с. 10].
Основним мотивом і водночас метою
соціальної взаємодії людей у питаннях
працевлаштування є їх намагання забез$
печити умови своєї життєдіяльності.
Тому можна стверджувати, що суб’єк$
тивно соціальне партнерство характери$
зується активним, діяльним ставленням
суб’єкта зайнятості до тієї частини своєї
життєдіяльності, що пов’язана з працею,
її змістом та цілями.
На думку А. М. Чаусовського: «Ринко$
ва система — це безпристрасний меха$
нізм. Вона не має совісті, не пристосову$
ється до моральних норм, що визнача$
ють, що є погано і що є добре, вона
допускає високий ступінь нерівності.
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відносин, покликана забезпечити прин$
ципово інший тип розподілу новостворе$
ного продукту на демократичних заса$
дах, а саме на підставі взаємоузгодже$
ної домовленості про частку в ньому

кожного суб’єкта, максимально спра$
ведливий поділ його мирним, цивілізо$
ваним способом.
Схематично система соціального пар$
тнерства нпредставлена в табл. 1.

Таблиця 1. — Система соціального партнерства
Система соціального партнерства

Рівні соціального
партнерства

Суб’єкти соціального
партнерства

Предмет соціального Нормативно$правове
партнерства
забезпечення

Міжнародний
(мегаекономічний)

Держави та міжнародні
організації

Гарантії та захист
прав людини у сфері
праці, сприяння
колективно$
договірному процесу

Національний
(макроекономічний)

Представники уряду,
організацій
роботодавців
та профспілок

Умови, принципи,
норми реалізації
соціально$
економічної політики
і трудових відносин

Галузевий
і регіональний
(мезоекономічний)

Державні закони,
нормативні акти
уряду

Представники
Галузеві (регіональні)
Міжгалузеві та
організацій
тарифні умови оплати галузеві (регіональні)
роботодавців
праці, зайнятості,
нормативно$
та профспілок, органів
норм праці
методичні матеріали
самоврядування

Кадрова політика
Виробничий
Роботодавець, комітет
підприємства
(мікроекономічний) профспілки, працівники загалом або її окремі
елементи

За функціональним призначенням
соціальне партнерство в системі со$
ціально$трудових відносин розглядаєть$
ся як їх елемент, форма, тип, інструмент,
соціальна технологія тощо, що, в свою
чергу, зумовлює наявність різних точок
зору на сутність категорії «соціальне
партнерство».
Наприклад, в «Економічній енцикло$
педії» за редакцією С. В. Мочерного
Н.Тарнавська дає таке визначення:
«Партнерство соціальне — специфічна
форма соціальних відносин трьох
суб’єктів соціально орієнтованої ринко$
вої економіки — держави, найманих пра$
цівників і підприємців, які формують
систему трипартизму», і далі: «Соціальні
відносини між цими суб’єктами можуть
бути конструктивними і неконструктив$
ними. Конструктивні — відносини спі$
вробітництва, взаємодопомоги або кон$
куренції, організованої так, щоб сприяти
досягненню позитивних результатів.
Неконструктивні — виникають за незбігу
інтересів їх суб’єктів» [1, с. 34].
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Конвенції та
рекомендації
Міжнародної
організації праці

Нормативні
матеріали, норми,
статути, положення,
трудові угоди
і договори

Ми вважаємо таке визначення є не$
точним навіть у вузькому розумінні,
оскільки, по$перше, соціальне партнер$
ство може мати форму не лише трипар$
тизму, а й двопартизму, коли роботодав$
ці і наймані працівники домовляються
між собою без участі держави; по$друге,
неконструктивні відносини виникають
між суб’єктами не у разі незбігу їх інте$
ресів (їхні інтереси дуже часто не збіга$
ються), а у разі незнаходження шляхів
для узгодження різних інтересів.
А. В. Базилюк зазначає, що «соціаль$
не партнерство слід уявляти як форму
існування різних суб’єктів суспільних
відносин, які стають партнерами в про$
цесі здійснення виробництва, тобто ста$
ють заінтересованими учасниками єди$
ного процесу, сторонами соціального
партнерства, які на принципах співпраці,
пошуку компромісів, узгодженості дій
в реалізації своїх інтересів домовляють$
ся на демократичних засадах про опти$
мальні параметри соціально$економіч$
ного розвитку, визначають умови ство$

і використання через невідпрацьова$
ність механізмів взаємодії його сторін.
Отже, подальше розроблення теорети$
ко$методологічних підходів до обґрунту$
вання сутності поняття соціального
партнерства у сфері праці є актуальною
проблемою.
На нашу думку, соціальне партнер$
ство — це такий тип соціально$трудових
відносин, що орієнтується не на кон$
фронтацію сторін, а на пошук і досягнен$
ня соціального консенсусу, на забезпе$
чення оптимального балансу в реалізації
різних, специфічних інтересів суб’єктів
(сторін) соціального партнерства, за
якого підприємець може забезпечити
собі стабільне отримання відповідного
прибутку, а найманий працівник — гідні
(за мірками свого суспільства) умови
життя, що для держави є гарантом гро$
мадянського спокою та відтворення
робочої сили. Саме в таких відносинах
об’єктивно зацікавлені всі соціальні
групи, оскільки при них досягається ста$
більність суспільства, його прогресив$
ний соціально$економічний розвиток.
Аналіз багатьох робіт, присвячених
системі соціального діалогу (партнер$
ства), свідчить про недостатню розро$
бленість теоретичних уявлень про прин$
ципи його формування. На наш погляд,
в Україні в процесі організації системи
соціального партнерства повинні бути
враховані такі принципи та засади, що
розроблені Міжнародною організацією
праці: 1) загальний і міцний мир може
бути встановлений лише на основі со$
ціальної справедливості; 2) свобода сло$
ва і свобода об’єднання є необхідними
умовами постійного прогресу; 3) повна
зайнятість і зростання життєвого рівня
тощо [3, с. 129]. Зазначені принципи но$
сять базовий, рекомендаційний характер,
проте є важливою складовою пріорите$
тів розвитку соціального партнерства на
найближчу перспективу.
Узагальнивши теоретичні підходи
щодо визначення принципів соціального
діалогу, пропонуємо своє бачення функ$
цій та принципів.
Так, соціальний діалог має виконувати
регулятивну, інтеграційну, інноваційну,
відтворювальну, консолідуючу функції.
Щодо принципів, то соціальний діалог
повинен бути реалізований на засадах:
– рівноправності сторін та їх пред$
ставників;
– добровільності і реальності зобо$
в’язань, які приймаються сторонами;
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рення та розподілу виробленої продукції
і зобов’язуються їх виконувати» [1, с. 34].
В. Жуков і В. Скуратівський визнача$
ють соціальне партнерство як «динаміч$
ний процес, що існує в демократичному
суспільстві за певних соціально$політич$
них та економічних умов і є результатом
копіткої співпраці, відносин зацікавле$
них сторін. Значний вплив на його зміст,
структуру та ефективність функціону$
вання мають умови ринкової або со$
ціально орієнтованої ринкової економіки,
економічні кризи, глобалізація світової
економіки, структурні зміни в господар$
стві, перехідні процеси тощо» [1, с. 36].
На нашу думку, це визначення не
є повним, оскільки в ньому не відобра$
жена сутність соціального партнерства,
із нього не зрозуміла специфіка цього
процесу.
Найповніше і найширше визначен$
ня терміна «соціальне партнерство» дає
відомий український учений$економіст
у галузі соціально$трудових відносин
А. М. Колот: «Соціальне партнерство
є найприйнятнішим методом оптимізації,
досягнення балансу інтересів робото$
давців та найманих працівників. Складо$
вими елементами, формами соціального
партнерства на практиці мають бути:
а) погодження між партнерами на вищо$
му (національному) рівні політики дохо$
дів і соціально$економічної політики
загалом, у тому числі основних критеріїв
і показників соціальної справедливості й
заходів щодо захисту інтересів суб’єктів
соціально$трудових відносин; б) пере$
мовний характер договірного процесу
і врегулювання суперечностей і розбіж$
ностей, що виникають між сторонами;
в) наявність механізмів та інститутів для
погодження інтересів соціальних парт$
нерів на різних рівнях; г) участь найма$
них працівників в управлінні підприєм$
ствами; зниження рівня і пом’якшення
гостроти соціальних конфліктів із залу$
ченням арбітражних, примирних мето$
дів» [2, с. 71].
У дослідженні Міжнародного бюро
праці соціальне партнерство трактується
як «метод узгодження різних соціально$
економічних інтересів і врегулювання
конфліктів між ними з метою досягнення
конструктивного результату у вигляді
взаємоприйнятного компромісу» [2, с. 72].
Деяка розбіжність у визначеннях
пояснюється як різноплановістю явища
соціального партнерства, так і недостат$
ньою ефективністю його впровадження
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– обов’язковості виконання досягну$
тих домовленостей;
– відповідальності за невиконання
прийнятих зобов’язань;
– контролю за виконанням досягну$
тих домовленостей.
Для вдосконалення соціально$тру$
дових відносин в Україні варто викори$
стати зарубіжний досвід та адаптовані
до українських умов механізми право$
вого регулювання договірного процесу.
У світі склалися три основні моделі
соціального партнерства (діалогу). Для
країн Північної Європи (Бельгії, Данії,
Норвегії, Фінляндії, Швеції, Австрії)
характерним є високий рівень центра$
лізації договірного процесу, коли всі
рішення щодо соціально$трудових від$
носин приймаються за активної ролі
владних структур і за участі всіх со$
ціальних партнерів. Друга модель най$
більш типова для країн Центральної
Європи (Італії, Німеччини, Швейцарії,
Англії, Ірландії). У цих країнах уряди
періодично проводять консультації з на$
ціональними об’єднанням профспілок
і роботодавців, а постійно діючих орга$
нів соціального партнерства не перед$
бачено. Спільні рішення на цьому рівні
майже не ухвалюються, іноді уклада$
ються загальнонаціональні угоди з ок$
ремих питань соціальної політики. Тре%
тя модель є характерною для країн,
в яких процес переговорів відбувається
на рівні підприємств та установ (Фран$

ція, Іспанія, Португалія, Греція, США та
Японія).
Напрацьований в останні століття
досвід країн свідчить про те, що людям
завжди живеться краще, коли вони
більше покладаються на самих себе,
аніж на державу. А механізм соціально$
го партнерства та соціального страху$
вання, узгоджений соціальними парт$
нерами, дає можливість реалізувати
державні соціальні програми повною
мірою, що доводить його необхідність
в якості обов’язкового елемента кожної
економічної системи. Розглянемо вплив
інтересів соціальних партнерів на роз$
виток сфери соціального страхування
(табл. 2).
Як видно з табл. 2, в кожної із сторін
є власні інтереси, але всі зацікавленні
в партнерських стосунках та в розвитку
соціального страхування, бо кожен ма$
тиме свій зиск. Саме у сфері виробничих
відносин соціальне партнерство набуває
змістовного й організаційного офор$
млення та дає певні (хоч і незначні)
результати.
Таким чином, розвиток соціального
партнерства не лише має самостійне
значення для оптимізації соціально$тру$
дових відносин, але й впливає на поши$
рення партнерських стосунків в інших
сферах. Насамкінець, ми вважаємо, що
в процесі соціального діалогу необхідно
шукати компроміси щодо внесення змін
до Податкового і Трудового кодексів.

Таблиця 2 — Характеристика інтересів соціальних партнерів у системі
соціального страхування найманих працівників [3, с. 134]
Соціальні партнери
Стадія організації
Інтереси держави

Інтереси
роботодавців

Інтереси працівників

Страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання,
що спричинили втрату працездатності

Функціонує

Збільшення вимог до
охорони праці, атестації
робочих місць

Профілактичні
заходи, перехід
на нові, безпечніші,
технології
виробництва,
використання
чистої сировини

Поліпшення умов
праці, погодинна її
оплата, збільшення
відшкодувань в разі
страхового випадку

Страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням

Функціонує
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Поліпшення демографічної
ситуації

Підвищення
продуктивності
праці

Своєчасне
відшкодування
по листку
непрацездатності

Соціальні партнери
Стадія організації
Інтереси держави

Інтереси
роботодавців

Інтереси працівників

Страхування на випадок безробіття

Функціонує

Створення нових робочих
місць, працевлаштування
соціально незахищених
верств населення

Оперативність
добору персоналу,
підвищення його
кваліфікації

Збільшення термінів
та розмірів виплати по
безробіттю, швидкий
пошук нових вакансій,
перекваліфікація

Медичне страхування
Обґрунтування
можливих
варіантів

Поліпшення здоров’я нації,
розвиток медичної
інфраструктури

Підвищення
ефективності
використання
робочого часу

Своєчасне та
професійне медичне
обслуговування

Пенсійне страхування

Реформування

Упровадження трирівневої
пенсійної системи

В статье рассмотрены актуальные
вопросы формирования и развития
социального диалога в Украине. С этой
точки зрения обоснованы понятие,
принципы и функции социального диа%
лога (партнерства).
Ключевые слова: социальный диа$
лог, социально$трудовые отношения,
наемный работник, работодатель.
The article is dedicated to the vital
question of forming and development of
social partnership. The matter, principles
and social partnership functions are pro%
ved in this context.
Key words: social partnership, social
relation, worker.
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Кінець таблиці 2

Відповідність пенсії
розміру заробітної
плати працівника,
збільшення її розмірів
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УДК 332.14

ÎÖ²ÍÊÀ ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ-ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÎÃÎ ÏÎÒÅÍÖ²ÀËÓ
ÕÅÐÑÎÍÑÜÊÎ¯ ÎÁËÀÑÒ²
Проведено дослідження соціально%
економічного потенціалу Херсонської
області у складі інших областей України,
розглянуто основні напрями залучення
інвестицій на підставі запровадження
інноваційних моделей розвитку окремо%
го регіону. Здійснений рейтинговий ана%
ліз областей України, вказані причини
рейтингових перестановок у процесі
розвитку. Обґрунтовані подальші напря%
ми розвитку області з урахуванням її
регіональних особливостей на підставі
плану розвитку регіону.
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соціально$економічного потенціалу ре$
гіону, рівень соціально$економічного по$
тенціалу, інноваційні проекти, співпраця,
інвестиції, економічний розвиток, інве$
стиційний клімат.
Постановка проблеми. Однією з проб$
лем, що потребують вирішення, є ви$
значення передумов для розроблення
стратегії конкурентоздатності регіону.
Необхідним є комплексний аналіз показ$
ників соціально$економічного розвитку
регіону для виявлення конкурентних
переваг, що становлять фундамент кон$
курентного потенціалу окремого регіону
і слугують основою для розроблення стра$
тегії національної конкурентоздатності.
Вихідні передумови. Інвестиційна
політика стосовно регіонів нашої держа$
ви — це, в першу чергу, визначення
об’єктів інвестування, а також сфер
діяльності, які здатні у найкоротші термі$
ни забезпечити істотне збільшення ви$
пуску можливих товарів і стабільний
приплив валютних коштів. Актуальним
є визначення соціально$економічного
потенціалу регіону на підставі конку$
рентної системи відбору, яка ефективно
оцінює загальну ефективність інновацій$
них проектів.
Метою дослідження є оцінка соці$
ально$економічного потенціалу Хер$
сонської області у складі інших областей
України.
Основні результати дослідження.
Регіональний аспект — істотна, принци$
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пова і постійна складова інвестиційної
політики. Інвестиційна політика в Україні
пов’язана з вирішенням регіональних
проблем, де без централізованих інве$
стицій обійтися неможливо. У зв’язку із
обмеженістю власних бюджетних кош$
тів, Україна змушена залучати іноземні
інвестиції шляхом створення, насампе$
ред, привабливого інвестиційного кліма$
ту. Щодо загальної оцінки інвестиційно$
го клімату в Україні на макроекономічно$
му рівні, то слід відмітити, що рейтинг
інвестиційної привабливості нашої дер$
жави, за розрахунками Європейської
бізнес$асоціації, за 2008 р. знизився з 3,1
до 2,2, а з початку 2009 р. зріс до 2,6 за
п’ятибальною шкалою, що є гарантом
пожвавлення інвестиційної діяльності,
підвищення зацікавленості іноземних
інвесторів.
За даними Держкомстату, станом на
1 січня 2010 р. в економіку України іно$
земними інвесторами внесено 40 026, 8
млрд. дол. [4] Основними інвесторами
залишаються:
Кіпр — 8 593,2 млн. дол.
Німеччина — 6 613,0 млн. дол.
Російська Федерація — 2 674,6 млн. дол.
Австрія — 2 604,1 млн. дол.
Франція — 1 640,1 млн. дол.
Сполучені Штати Америки —
1 387,1 млн. дол.
Швеція — 1 272,3 млн. дол.
Інші країни — 4 155,8 млн. дол.
До речі, перше, про що запитують
іноземні інвестори при вивченні можли$
вості капіталовкладень в той чи інший
регіон, стосується наявності аеропорту
і «якорних» гіпермаркетів мережі МЕТРО
Cash & Carry.
У 2010 р. видавництво «Українська
Інвестиційна Газета» і незалежне рейтин$
гове агентство «Кредит$Рейтинг» завер$
шили черговий проект$аналітичне дослі$
дження «ТОП 100. Кращі міста і регіони
України» [2]. Рейтинг складений на під$
ставі більш як 30 статистичних показни$
ків економічного та соціального розвит$
ку за п’ятьма групами: інвестиційна
активність, реальний сектор і фінанси,
розвиток інфраструктури, споживчий

нах» вартістю 2,8 млн. євро, причому ці
гроші є грантом, а не кредитом, тобто
доволі щедрим подарунком підприєм$
цям західних областей, адже становлять
20% від суми, яку Євросоюз виділяє на
реалізацію своїх проектів.
Розрахунок комплексної рейтингової
оцінки соціально$економічного потен$
ціалу регіону [6], як середнє арифме$
тичне значення суми рейтингових оцінок
конкретного регіону за усіма сферами
його соціально$економічного розвитку,
проводиться за формулою
Jj = Rcp J / m,

(1)

де Jj — середнє арифметичне суми рей$
тингів конкретного регіону за усіма сфе$
рами соціально$економічного розвитку;
m — кількість сфер соціально$еконо$
мічного розвитку регіонів, за якими
виконувався розрахунок.
Результати розрахунку рейтингових
оцінок соціально$економічного потен$
ціалу регіонів України наведені в табл. 1.
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сектор, соціальний розвиток. За резуль$
татами дослідження, Київ як регіональна
адміністративна одиниця зайняв перше
місце в основному рейтингу соціально$
економічного розвитку регіонів. За ним
йдуть Донецька, Севастополь, Київська,
Чернівецька і Рівненська області. Цікаво,
що колись депресивні западні території
на сьогодні, за результатами рейтингу,
мають досить конкурентні переваги
в боротьбі за інвестиції, а саме: однорід$
ність соціально$економічного розвитку
територій, високі показники ринку неру$
хомості, а також інноваційні підходи
у розвитку бізнесу. За результатами
дослідження, лідером за розвитком
фінансової сфери і реального сектора
стала Черкаська область, за нею йдуть
Дніпропетровська, Луганська, Рівненсь$
ка і Хмельницька області. В першу чергу,
успіх західних територій зумовлений
реалізацією в Україні проекту Євросоюзу
«Послуги з підтримки малого і середньо$
го підприємництва у пріоритетних регіо$

Таблиця 1 — Рейтинги регіонів України за рівнем соціально%економічного
потенціалу, 2007–2009 рр.
2007 р.
Регіон

2008 р.

2009 р.*

Рейтингова
Місце
Рейтингова
Місце
Рейтингова
Місце
оцінка
в рейтингу
оцінка
в рейтингу
оцінка
в рейтингу

АР Крим

1,8103

7

0,1164

25

15,0199

4

Вінницька обл.

0,1762

20

0,4181

17

8,9398

5

Волинська обл.

0,0061

26

0,0355

26

0,1421

21

Дніпропетровська
обл.

3,1058

3

2,7013

3

0,0218

24

Донецька обл.

6,3464

1

2,1948

6

0,1079

22

Житомирськая обл.

0,7262

11

0,4503

14

1,5637

13

Закарпатська обл.

1,2379

8

0,7985

12

1,0394

16

Запорізька обл.

3,0662

4

0,4431

15

0,2666

20

Івано$Франківська
обл.

0,4239

16

0,1981

23

4,2813

8

Київська обл.

0,2992

17

0,4066

19

16,6303

3

Кіровоградська обл.

0,1405

21

2,3735

5

0,3716

19

Луганська обл.

2,0075

6

2,3871

4

0,0155

25

Львівська обл.

0,2203

19

0,1187

24

2,9139

11

Миколаївська обл.

0,6357

12

4,0484

2

6,0315

6

Одеська обл.

0,0821

24

1,5411

8

5,4056

7

Полтавська обл.

2,5494

5

1,1751

10

1,2830

14

Рівненська обл.

0,1178

22

0,4277

16

0,0134

26

Сумська обл.

0,5629

14

0,9101

11

26,7883

1

Тернопільська обл.

0,1090

23

0,2131

22

0,4957

18
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Кінець таблиці
2007 р.
Регіон

2008 р.

2009 р.*

Рейтингова
Місце
Рейтингова
Місце
Рейтингова
Місце
оцінка
в рейтингу
оцінка
в рейтингу
оцінка
в рейтингу

Харківська обл.

0,5215

15

0,2233

21

0,8355

17

Херсонська обл.

0,0452

25

1,6569

7

17,4507

2

Хмельницька обл.

0,2425

18

0,2866

20

3,5508

10

Черкаська обл.

1,0343

9

1,4406

9

2,5636

12

Чернівецька обл.

0,9969

10

0,4076

18

1,1221

15

Чернігівська обл.

0,5652

13

0,4638

13

0,0849

23

м. Київ

3,8452

2

4,9203

1

4,0417

9

*Січень$липень

За значеннями рейтингового показ$
ника соціально$економічного потенціа$
лу, регіони України можна умовно поді$
лити на три групи.
У першу групу увійшли регіони з ви$
соким рівнем соціально$економічного
потенціалу, для яких значення рейтинго$
вого показника становить 2,0000 і біль$
ше. Другу групу утворюють регіони із
середнім рівнем соціально$економічно$
го потенціалу. Критерієм віднесення
регіонів до другої групи є значення рей$
тингового показника в діапазоні від
0,2000 до 1,9999. У цій групі визначено
дві підгрупи:

– регіони з рівнем соціально$еконо$
мічного потенціалу незначно вище се$
реднього і значенням рейтингового по$
казника від 0,5000 до 1,9999;
– регіони з рівнем соціально$еконо$
мічного потенціалу незначно нижче
середнього і значенням рейтингового
показника від 0,2000 до 0,4999.
Тр е т ю г р у п у с к л а д а ю т ь р е г і о н и
з низьким рівнем соціально$економічно$
го потенціалу і значенням рейтингового
показника від 0,0001 до 0,1999.
Розподіл регіонів у 2007–2008 рр. за
групами наведений у табл. 2.

Таблиця 2 — Розподіл регіонів за рівнем соціально%економічного потенціалу
Групи регіонів за
рівнем соціально%
економічного
потенціалу
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Значення
рейтингового
показника

Регіони, що увійшли
до складу груп, 2007 р.

Регіони, що увійшли
до складу груп, 2008 р.

Регіони з високим
рівнем соціально$
економічного потен$
ціалу

2,0000
і більше

Донецька обл., м. Київ,
Дніпропетровська, Запо$
різька, Полтавська, Луган$
ська області

м. Київ, Миколаївська,
Дніпропетровська, Кі$
ровоградська, Луган$
ська, Донецька області

Регіони з середнім
рівнем соціально$
економічного потен$
ціалу

0,2000–
1,9999

АР Крим, Закарпатська,
Житомирська, Миколаїв$
ська, Сумська, Харківська,
Черкаська, Чернівецька,
Чернігівська, Івано$Фран$
ківська, Київська, Львів$
ська, Хмельницька області

Херсонська, Одеська,
Черкаська, Полтавська,
Сумська, Закарпатсь$
ка, Чернігівська, Жито$
мирська, Запорізька,
Рівненська, Вінницька,
Чернівецька, Київська,
Хмельницька, Харківсь$
ка, Тернопільська об$
ласті

Групи регіонів за
рівнем соціально%
економічного
потенціалу

Значення
рейтингового
показника

Регіони, що увійшли
до складу груп, 2007 р.

Регіони, що увійшли
до складу груп, 2008 р.

Херсонська, Одеська,
Черкаська, Полтавська,
Сумська, Закарпатська
області

Регіони з рівнем со$
ціально$економічного
потенціалу незначно
вище середнього

0,5000–
1,9999

АР Крим, Закарпатська,
Житомирська, Миколаїв$
ська, Сумська, Харківська,
Черкаська, Чернівецька,
Чернігівська області

Регіони з рівнем со$
ціально$економічного
потенціалу незначно
нижче середнього

0,2000–
0,4999

Івано$Франківська, Київсь$ Чернигівська, Жито$
ка, Львівська, Хмельницька мирська, Запорізька,
області
Рівненська, Вінницька,
Чернівецька, Київська,
Хмельницька, Харків$
ська, Тернопільська об$
ласті

Регіони з низьким рів$
нем соціально$еконо$
мічного потенціалу

0,0001–
0,1999

Одеська, Херсонська, Тер$ І в а н о $ Ф р а н к і в с ь к а ,
нопільська, Рівненська, Кі$ Львівська, АР Крим,
ровоградська, Волинська, Волинська області
Вінницька області

За наведеними даними, Херсонська
область у 2007 р. належала до групи
регіонів із низьким рівнем соціально$
економічного потенціалу, у 2008 р. — до
групи регіонів із рівнем соціально$еко$
номічного потенціалу незначно вище
середнього. А за результатами розра$
хунку рейтингових оцінок соціально$
економічного потенціалу регіонів Украї$
ни у січні–липні 2009 р. (табл. 1) вона
займає друге рейтингове місце серед
областей України.
Зміни, що відбулися у складі зазна$
чених груп, пояснюються, в першу
чергу, впливом кризи на економіку ре$
гіонів. Так, у першому півріччі 2009 р.
під впливом економічної кризи тенден$
ція до скорочення соціально$економіч$
ного потенціалу регіонів з розвинутою
промисловістю значно збільшилась
(Дніпропетровська, Луганська, Донець$
ка, Запорізька області).
Менш уразливими до кризи виявили$
ся Сумська, Херсонська (зростання ВВП
порівняно з 2008 р. становило 110%),
Київська, Вінницька області, АР Крим.
Крім того, обсяги інвестування, на$
самперед іноземного, беззаперечно
вплинули на можливість подальшого
розвитку окремого регіону.
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Кінець таблиці 2

Так, станом на 1 липня 2010 року обсяги
залучених в економіку Херсонської області
(з початку інвестування) коштів становили
197,1 млн. дол., що надійшли з 39 країн
світу і насамперед з Кіпру, Нідерландів,
Казахстану, Німеччини, Франції з метою
реалізації таких інноваційних проектів:
1. Французькою компанією «Beten
Ingeniere» презентована інноваційна
пропозиція «Дари Присивашшя», що
має на меті розвиток «зеленої енергети$
ки», а саме реалізації вітряного і соняч$
ного потенціалів області.
2. Проект «Мікрохвильові технології
в обробці насіння».
3. Спільний проект «Конрад Аденау$
ер — Україна», «Роберт Бош», «Польська
фундація Роберта Шумана» і Інституту
євроатлантичної інтеграції.
Відповідно до подальшого плану роз$
витку регіону, крім вищезазначених, го$
ловними напрямами роботи Херсонсь$
кої державної обласної адміністрації
є розвиток сільського господарства, ство$
рення зберігаючої, переробної й оптової
торгівлі сільськогосподарською продук$
цією, розвиток морського і річкового
портів, автотранспортного сполучення,
подальший розвиток рекреаційно$ку$
рортної діяльності.
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Щорічне проведення міжнародно$
го інвестиційного форуму «Таврійські
горизонти: співпраця, інвестиції, еконо$
мічний розвиток» має на меті репрезен$
тувати інвестиційну привабливість Хер$
сонщини, ознайомити з актуальними
інвестиційними проектами й інновацій$
ними пропозиціями, економічним потен$
ціалом регіону.
Основна спрямованість пілотного
проекту, який реалізується в Херсонсь$
кій області і є першим в Україні в плані
регіональної співпраці, — це умови для
підвищення рівня життя жителів краю,
розвитку малого та середнього бізнесу
як основи економічної стабільності та
залучення інвестицій. Головними сфера$
ми економічної діяльності регіону, на які
спирається стратегічний план розвит$
ку регіону, визначені агропромисловий
комплекс (виробництво та переробка),
логістика і торгівля, туризм.
На практиці це виглядає так: кожна
територіальна одиниця об’єднання впро$
ваджує свої заходи задля здійснення
загальних заходів, як$от: комунікації,
виробництво тощо. Якби громади, на$
приклад, вирішили запровадити річкові
перевезення, то кожна з них опікувалася
б своїм причалом, вкладаючи кошти аби
запрацювала спільна справа. Даний про$
ект фінансується урядом США, а провід$
ну роль в його розробленні відіграють
українські та чеські експерти.
Висновки та пропозиції. Дослі%
дження стану і тенденцій соціально$еко$
номічного розвитку Херсонської області
у складі інших областей України і міцно$
го взаємозв’язку стратегії національної
конкурентоздатності зумовили необхід$
ність у проведенні аналізу і оцінювання
соціально$економічного потенціалу ре$
гіону. Здійснена класифікація регіонів
України за рівнем соціально$економіч$
ного потенціалу.
Результати розрахунку рейтингових
показників соціально$економічного по$
тенціалу регіону дають можливість ви$
значити внесок окремих регіонів у націо$
нальний конкурентний потенціал. За цим
принципом регіони розподілені на три
групи, тобто які здійснюють значний,
середній і низький вплив на забезпечен$
ня національної конкурентоздатності.
Проаналізований стан інвестиційного
клімату в Україні, окреслено коло інно$
ваційних проектів, які планується реалі$

зувати в Херсонській області, задля чого
необхідне залучення інвестицій в еконо$
міку області, визначені основні напрями
подальшого плану розвитку регіону.
Необхідною умовою підсилення ефек$
ту від взаємодії між окремими регіональ$
ними системами має стати координована
діяльність як на державному, так і на рівні
окремого регіону в напрямі інноваційного
розвитку національної економіки та фор$
мування на цій основі підстав щодо підви$
щення конкурентоздатності країни.
Провідну роль у справі залучення іно$
земних інвестицій повинні відігравати
обласна і місцева влади, будуючи свої
власні інвестиційні програми на маркетин$
говій основі. За умови грамотного підходу
та невпинних пошуків надійних інвесторів
українські регіони спроможні стати прива$
бливим місцем розміщення капіталу.
Проведено исследование социаль%
но%экономического потенциала Херсон%
ской области в составе других областей
Украины, рассмотрены основные на%
правления привлечения инвестиций на
основе внедрения инновационных мо%
делей развития отдельного региона.
Проведен рейтинговый анализ облас%
тей Украины, указаны причины рейтин%
говых перестановок в процессе развития.
Обоснованы дальнейшие направления
развития области с учетом ее регио%
нальных особенностей на основе плана
развития региона.
Ключевые слова: рейтинговая оцен$
ка социально$экономического потен$
циала региона, урівень соціально$эконо$
мичкеского потенциала, инновационные
проекты, сотрудничество, инвестиции,
экономическое развитие, инвестицион$
ный климат.
Research of social economic potential
of Kherson area as a part of other areas of
Ukraine is conducted, the basic directions
of investment attraction on the basis of
introduction of innovative models of deve%
lopment separate region are considered.
The rating analysis of areas of Ukraine is
carried out, the reasons of rating shifts in
development are specified. The further
directions of development of the region
taking into account its regional features on
the basis of region for development are
proved.
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ÑÒÀÍ ² ÏÐÎÁËÅÌÈ ÐÎÇÂÈÒÊÓ
²ÏÎÒÅ×ÍÎÃÎ ÐÈÍÊÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Банківський сектор економіки справед%
ливо можна віднести до одного з найбільш
постраждалих від світової фінансово%еко%
номічної кризи. Особливо суттєво така
ситуація позначилась на іпотечному креди%
туванні, оскільки іпотека передбачає най%
більш тривалий термін (порівняно з реш%
тою видів кредитування) та значні суми
кредитів. З огляду на це вивчення стану іпо%
течного ринку та пошук методів його поліп%
шення на сьогодні є досить актуальним.
Ключові слова: іпотечний кредит,
позика, депозит, кредитний портфель,
кредитний ризик.

Розвиток іпотечного кредитування
в Україні стримується випливом низки
проблем, що не дають можливості пов$
ною мірою використовувати іпотеку як
гарантію своєчасного повернення бан$
ківських позик і загалом не сприяють
розвитку іпотечного кредитування.
Станом на 1 квітня 2010 р. загальний
розмір іпотечного портфеля банків в Украї$
ні становить 101,1 млрд грн. У І кварталі
2010 р. загальний іпотечний портфель
банків скоротився ще на 3,48% у відно$
сному, або на 3 640 млн. грн. в абсолют$
ному значенні.

Рис 1 — Обсяги заборгованості за іпотечними кредитами у 2008–2010 рр.., млн. грн

Що стосується кількісної характери$
стики іпотечного портфеля банків, то тут
також нічого нового не сталося. Боржни$
ки продовжують сплачувати за своїми

кредитами і за перші 3 місяці 2010 р.
закрили ще 1,3% кредитів від загальної
їх кількості. В абсолютному значенні цей
показник становить 5508 кредитів (рис. 2).

Рис. 2 — Кількість іпотечних кредитів у 2008–2010 рр.
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Розподіл іпотечного портфеля по
кількісних параметрах характеризується
більшою збалансованістю та меншим
рівнем концентрації. ТОР$5 областей
видали 40,7% загальної кількості іпотек,
ТОР$10 — 61,7% відповідно.
Що стосується процесу реструкту$
ризації в іпотечній сфері, то станом на
1 квітня 2010 р. було реструктуризовано
близько 19,2% загальної кількості іпо$
течних кредитів. Такий малий приріст
кількості реструктуризованих кредитів
за останні 3 місяці (станом на 1 січня
2010 року цей показник становив 18,7%)
в сукупності зі скороченням обсягів про$
блемної заборгованості свідчить про те,
що економічна ситуація в Україні стабілі$
зується і навіть поліпшується. Про це
навіть свідчить зменшення рівня безро$
біття населення. Тобто знову з’являється
платоспроможне населення, яке в змозі
обслуговувати свої борги перед банка$
ми. Звісно, до рівня 2007$2008 рр. ще
далеко, але перші кроки вже зроблені [1].
Станом на 1 квітня 2010 року в Украї$
ні іпотечні кредити видавало вже 16 бан$
ків на таких умовах:
– кредити видаються на купівлю жит$
ла на первинному і вторинному ринках;
– валюта кредиту — гривня (відповід$
но до Закону №1533$VI «Про внесення
змін до деяких законів України з метою
подолання негативних наслідків фінан$
сової кризи», яким було обмежено
валютне кредитування);
– строк кредитування коливається
від одного року до 30 років;
– розмір першого внеску коливаєть$
ся в межах від 25 до 70%;
– одноразова комісія за відкриття
рахунку становить 0,3–3%;
– мінімальна річна ставка у гривні
становить 11%, максимальна — 29,25%;
– застосовуються як аннуїтетна, так
і класична схеми погашення;
– що стосується медіанних ставок, то
в доларах та євро вони залишилися не$
змінними — 16% і 15,7% відповідно. Ме$
діанна ставка у гривні становить 24,5%.
Зважаючи на поточні тенденції та еко$
номічну і політичну ситуації в країні, Укра$
їнська національна іпотечна асоціація
припускає, що у 2010 р. іпотечний порт$
фель банків буде й надалі скорочуватися,
але меншими темпами ніж у 2009 р. —
1–2% за квартал. Вже нині ми можемо
спостерігати, що дедалі більше банків
починають видавати іпотечні кредити.
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Щодо загального кредитного порт$
феля та портфеля кредитування фізич$
них осіб, то за І квартал 2010 р. вони ско$
ротилися на 3,1 та 11,6% відповідно.
Як і четвертий квартал 2009 р., І квар$
тал 2010 приніс нам подальше зменшен$
ня рівня валютизації. Так, станом на 1 квіт$
ня 2010 р. частка іпотечних кредитів,
виданих у гривні, становить 23%, що на
1,3% більше ніж у попередньому періоді.
Загалом це викликано стабільністю
курсу гривні відносно іноземних валют
протягом І кварталу 2010 р. та подаль$
шим інтенсивним погашенням боржни$
ками їх валютної заборгованості.
Станом на 1 квітня 2010 р. середні роз$
міри заборгованості по іпотечних креди$
тах на балансах банків дорівнюють:
– кредити на купівлю житла — 278,3
тис. грн;
– кредити на споживчі цілі — 163,2
тис. грн;
– кредити на будівництво житла під
заставу незавершеного будівництва —
427,2 тис. грн;
– рефінансування — 314,5 тис. грн;
– кредити на купівлю земельної ді$
лянки — 706,3 тис. грн;
– кредити на комерційні цілі під зас$
таву житла — 716,4 тис. грн.
Склад основних банків$іпотечних кре$
диторів залишився незмінним, а саме:
– Укрсиббанк — 18,0%;
– Райффайзен Банк Аваль — 12,1%;
– Укрсоцбанк — 11,7%;
– ОТП банк — 11,4%;
– Надра банк — 6,8%.
Частка ТОР$5 у I кварталі 2010 року
становить 60%, тоді як у I кварталі 2009
р. цей показник сягав 59,96%. Позиції
ТОР$10 банків не змінилися, на даний
момент вони контролюють 78,45% іпо$
течного ринку (78,3% — у ІV кварталі
2009 р., 77,3% — у ІІI кварталі 2009 р.).
У I кварталі 2010 р. лідером за обся$
гами скорочення заборгованості став
Укрсоцбанк — клієнти банку погасили
461 млн. грн. — 3,8% загального обсягу
заборгованості. На ТОР$5 регіонів при$
падає 62% обсягів іпотечних кредитів,
у ТОР$10 областях сконцентровано 77%
загального іпотечного портфеля банків.
Аналогічні показники станом на ІV квар$
тал 2010 р. становили 59,4% і 75,6% від$
повідно, тобто ми бачимо, що у І квар$
талі 2010 р. відбулися незначні зміни
концентрації іпотечного кредитування
у ТОP$10 областях.
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Рис. 3 — Історія зміни медіанних процентних ставок у гривні, доларах та євро, %

І все ж, попри «відродження» іпотеч$
ного ринку, існує низка проблем, вирі$
шення яких дало б змогу значно приш$
видшити процес виведення іпотечного
кредитування з кризи. Одна з головних
проблем — формування необхідних гро$
шових ресурсів для здійснення іпотечного
кредитування. Законодавча база стосов$
но іпотеки залишається недосконалою,
оскільки відсутні єдині системоутворю$
ючі принципи, існують також розбіжності
у визначенні термінів.
До факторів, які перешкоджають
розвитку іпотечного кредитування, слід
віднести: інфляційні ризики, нерозвине$
ність механізмів залучення коштів насе$
лення, непрозорість взаємовідносин
учасників ринку, незначна роль Держав$
ної іпотечної установи на ринку іпотеч$
них кредитів. Знижує кредитний ризик
і забезпечує належну надійність іпотеч$
ного кредитування стандартизація й уні$
фікація процедур іпотечного кредиту$
вання.
На сьогодні в Україні відсутній єдиний
реєстр прав на нерухоме майно. Це не
дає змоги кредиторам з’ясовувати, хто
має право власності на даний об’єкт не$
рухомості, зокрема переконатись у від$
сутності права власності на нього в третьої
особи. Чинні реєстри є розрізненими
і недоступні широкому загалу. Процеду$
ри реалізації цього права через суд
є великою мірою непевними і пов’язані
з великими витратами часу і коштів. У не$
зручному становищі опиняється креди$
тодавець ще й через те, що він не може
продати свій кредитний портфель.
Закон «Про іпотеку» містить положення,
за якими операції з іпотечними кредита$
ми можуть призвести до ситуації, коли

іпотечний договір втрачає чинність, на
підставі чого кредитодавець подає по$
зов на боржника. Ці положення можуть
обмежити надання потенційними креди$
тодавцями довгострокових кредитів.
У сучасних умовах в українській бан$
ківській практиці виникли проблеми із
втіленням принципу захисту прав креди$
тора та невідворотності виконання обо$
в’язків з повернення позики; не викону$
ються рішення судів щодо майна, на яке
повинно бути спрямовано стягнення.
Слід також вирішити питання і процеду$
ру виселення мешканців із житлового
приміщення, на яке звертається стяг$
нення за іпотечним договором.
Серйозні проблеми для іпотечного
кредитування створює наявність тоталь$
ної дебіторської заборгованості між віт$
чизняними підприємствами. До проблеми
в іпотечному кредитуванні можна відне$
сти також істотну валютизацію. Нерухо$
мість у нас продається та купується зде$
більшого за валюту. Це ризиковано,
оскільки клієнт отримує дохід у гривні,
і при зниженні її курсу стосовно долара
загострюються кредитні ризики.
Крім того, сьогодні спостерігається
певний «дисбаланс» між залученням та
розміщенням в межах певного клієнтсь$
кого сегмента. Так, суттєво зростають
депозити населення, однак ними насам$
перед фондується кредитування юри$
дичних осіб, тобто вони розміщуються
на ринку, на який впливають інші, іноді
важко прогнозовані ризики. Зростання
депозитів населення повинно компенсу$
ватися динамікою зростання кредитів
тим же фізичним особам [2].
Із викладеного можна зробити висно$
вок, що одним із головних завдань розвит$

Банковский сектор экономики спра%
ведливо можно назвать одним из наибо%
лее потерпевших в результате мирово%
го фінансово%экономического кризиса.
Особенно существенно такая ситуация
сказалась на ипотечном кредитовании,
поскольку ипотека предусматривает
долгосрочное кредитование (в сравне%
нии с остальными видами кредитов)
и большие сумы кредитов. В этой связи
изучение состояния ипотечного рынка
сегодня является особо актуальным.
Ключевые слова: ипотечный кре%
дит, займ, депозит, кредитный порт%
фель, кредитный ризк.

The Bank sector of economy justly can
be attributed to one of a most victim from
world financially — economic crisis. Sub%
stantially such situation affected mortgage
crediting, as a mortgage foresees the most
protracted term (by comparison to other
types of crediting) and handsome sums of
credits. Therefore, a study of mortgage
market condition and search of methods of
his improvement for today is actual
enough.
Key words: are the Mortgage credit,
loan, deposit, credit brief%case, credit risk.
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ку іпотечного ринку насамперед залиша$
ється створення належної законодавчої
бази, яка б відповідала міжнародним
стандартам і враховувала позитивний
досвід запровадження відповідного зако$
нодавства в зарубіжних країнах. Це дасть
можливість створити належний законо$
давчий базис для розвитку іпотечного
кредитування та галузі житлового будів$
ництва.
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У статті розкрито методологічні підхо%
ди до обґрунтування ролі та значення
транспортної системи у народногоспо%
дарському комплексі. Розглянуто основні
функції та особливі властивості функціо%
нування транспорту, що відрізняє його від
інших галузей. Визначено значення
транспорту в ефективному розвитку краї%
ни та регіонів, підприємств і галузей.
Ключові слова: транспорт, система,
економічний розвиток.
Вступ. Транспорт, як відомо, у всі часи
та у всіх народів відігравав важливу роль,
а на сучасному етапі його значення нез$
мірно зросло. Сьогодні існування будь$
якої держави немислиме без потужного,
добре розвиненого транспорту, оскільки
зросла потреба населення в перевезен$
нях, а вироби промисловості і продукція
сільського господарства перевозяться до
місць споживання на значні відстані.
Вихідні передумови. Проведені
дослідження теоретичних і методологіч$
них положень у сфері економіки, мар$
кетингу і логістики, управління транс$
портними системами віддзеркалені
в наукових працях провідних вітчизня$
них і зарубіжних учених$економістів
і практиків, зокрема О. П. Абрамова,
І. В. Бєлова, Н. І. Бещевої, А. А. Босова,
С. Ю. Вітте, В. Г. Галабурди, В. Л. Диканя,
О. Г. Захарова, О. С. Ігнатенка, М. П. Іх$
ненка, О. В. Крейніна, Ю. Ф. Кулаєва,
Л. О. Мазо, Д. О. Мачерета, Л. Б. Міроті$

на, В.О. Персіанова, Л. О. Позднякової,
Н. О. Потапович, Ю. Є. Пащенко, А. О. Смі$
хова, Н. Г. Сміхової, М. М. Толкачевої,
М. Ф. Тріхункова, Е. Д. Ханукова, Т. З. Ха$
чатурова, Р. М. Царева, В. Л. Шатаєва та ін.
Попри значний науковий доробок
у сфері функціонування та розвитку
транспортних систем, залишаються не$
достатньо повно проведеними системні
дослідження значення та ступеня впливу
транспорту на ефективний розвиток
регіонів, галузей, підприємств народно$
господарського комплексу країни. Зад$
ля виконання економічної, політичної,
соціальної, культурної й оборонної функ$
цій в державі необхідно враховувати
властиві транспорту особливості, що
відрізняють його від інших галузей на$
родного господарства.
Метою статті є обгрунтування ролі
та значення транспорту у народно$гос$
подарському комплексі України.
Виклад результатів дослідження.
Економічна теорія, визначаючи місце і роль
транспорту у розвитку сучасного суспіль$
ства, розглядає його як загальний засіб
праці, як одну із загальних умов виробниц$
тва. Переміщуючи засоби праці і робочу
силу всередині підприємств, транспорт
здійснює зв’язки, породжувані технологіч$
ним поділом праці. Ці функції виконує вну$
трішньовиробничий транспорт. Перемі$
щуючи різні види продукції між виробника$
ми (постачальниками) та споживачами,
транспорт здійснює зв’язки, породжувані
територіальним поділом праці (рис. 1).

Рис.1 — Місце транспорту в системі "Виробництво%обіг%споживання"
I — виробництво; II — експедиція, зберігання, навантаження; III — транспорт; IV — експедиція,
зберігання, вивантаження; V — споживання;
— сфера виробництва;
— сфера обігу;
— сфера споживання
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ті полягає у створенні не запасів продук$
ції, а резервів пропускної і провізної
здатності. Маневрування резервами по
районах транспортної мережі важке й на$
кладне, а часто й неможливе, тому опти$
мальні резерви пропускної і провізної
здатності повинні створюватись повсюд$
но і в першу чергу на напрямах, пов’яза$
них із швидкими перевезеннями.
3. Продукція транспорту не містить
сировини. Частка заробітної плати в її
собівартості вдвічі вища, ніж в проми$
словості. Витрати на амортизацію, пали$
во та електроенергію становлять майже
половину всіх експлуатаційних витрат
транспорту. Тому найважливіше значен$
ня для зниження собівартості переве$
зень має підвищення продуктивності
праці, поліпшення використання транс$
портних засобів, особливо рухомого скла$
ду, скорочення витрат палива й електро$
енергії на одиницю перевізної роботи.
4. Кругообіг коштів, що виділяються
на розвиток транспорту, відрізняється
від кругообігу коштів, які спрямовуються
на розвиток промисловості та сільського
господарства. На транспортному ринку
реалізується не товар у вигляді нової
речі, а сам виробничий процес транс$
портної промисловості, отже, вимоги до
ефективності та якості роботи транс$
портної системи ставляться не тільки до
його ринкової продукції, кінцевим резуль$
татам транспортної діяльності, а й без$
посередньо до транспортного виробни$
чого процесу. Особливе значення мають
прискорення і безперебійність транс$
портного процесу, скорочення термінів
доставки і поліпшення збереження ван$
тажів, безвідмовність в роботі всіх ланок
транспортного конвеєра, підвищення
рівня якості роботи кожного працівника,
бригади, кожного підприємства, вироб$
ничого об’єднання, кожного виду транс$
порту і транспортної системи загалом.
5. Ціноутворення на транспорті, як
і в інших галузях економіки, відбуваєть$
ся на основі закону вартості, при цьому
ціна транспортної продукції набирає
особливої форми тарифів і фрахтів.
6. Кількість праці, що витрачається
на перевезення вантажів, залежить не
від їх вартості, а від ваги та відстані.
7. На відміну від галузей промисло$
вості, транспорт зовсім не споживає си$
ровини, проте використовує величезну
кількість палива, електроенергії, сталі,
синтетичного каучуку, мастил та інших
матеріалів.
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Ці функції виконує транспорт у сфері
обігу, який у ході історичного процесу
суспільного поділу праці виокремився
в самостійну сферу виробництва. Пере$
везення в процесі обігу у сучасних умо$
вах виконує в основному транспорт
загального користування — залізнич$
ний, морський, річковий, автомобільний,
повітряний, а також спеціальний транс$
порт (трубопроводи, високовольтні лінії
електропередач і залізничні під’їзні колії
підприємств, що пов’язують їх з мере$
жею магістральних шляхів сполучення).
Ці види транспорту разом із системою
складів є матеріальною основою проце$
су обігу.
Транспорт, з одного боку, є частиною
інфраструктури ринку, «фізично» реалі$
зуючи обмін товарами та надаючи по$
слуги населенню, а з іншого — він сам як
суб’єкт ринку продає свої послуги, пере$
міщаючи товари і пасажирів. Різні види
транспорту можуть по$різному надавати
ці послуги, утворюючи тим самим транс$
портний ринок. Праця транспортних
робітників є працею продуктивною, він
створює національний дохід, збільшує
суспільне багатство, вимірюване у вар$
тісній формі. Частка транспортних
витрат у вартості продукції промислово$
сті і сільського господарства становить
15–20%, досягаючи за деякими вантажа$
ми 45–50% [3, 122–137].
Разом з тим, транспорту властиві
деякі особливості, що відрізняють його
від інших галузей народного господар$
ства, а саме:
1. Транспорт не виробляє нової речо$
винної продукції, а є ніби продовженням
процесу виробництва в межах процесу
обігу. Процес виробництва продукції
завершується тоді, коли вона доставле$
на до місця споживання, тому транспорт
є продовженням процесу виробництва,
розпочатого у промисловості та сільсь$
кому господарстві. Кінцевий результат
виробництва реалізується у споживача,
цим і визначається ставлення до транс$
порту працівників промисловості та сіль$
ського господарства, їхня турбота про
умови перевезення своєї продукції, по$
ліпшення показників використання рухо$
мого складу та економії транспортних
витрат.
2. Продукція транспорту — переве$
зення вантажів і пасажирів — невіддільна
від процесу транспортного виробництва.
Її не можна накопичити, створити її запа$
си. Тому проблема резервів на транспор$
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8. Для транспорту характерні лінійні
форми розміщення [4, 33–37].
Окрім цього, транспорт є однією з га$
лузей економічної інфраструктури, яка,
крім всіх видів магістрального транспор$
ту, включає в себе енергетику, зв’язок,
комунальне господарство (водопоста$
чання, каналізацію, видалення твердих
відходів), а також такі інженерні споруди,
як греблі, мережі іригаційних та дренажних
каналів. Поняття інфраструктури слугує,
таким чином, загальним поняттям для
позначення багатьох видів діяльності.
Термін «інфраструктура» (від лат. Infra —
нижче, під і structura — будова, розташу$
вання) вживається для позначення ком$
плексу складових частин загального
обладнання економічного життя, що
мають підлеглий характер і забезпечують
нормальну діяльність економічної систе$
ми загалом. Рівень розвитку транспорту
в країні певною мірою визначає рівень
розвитку її цивілізованості. Тому недо$
оцінка значення транспорту в державі
може дуже негативно позначитися на
економіці країни.
Діяльність транспорту базується на
правових, економічних, організаційних
та соціальних засадах, визначених зако$
нами, кодексами, статутами та іншими
державними й міжнародними норматив$
ними актами. Нормативні документи, що
визначають порядок і умови перевезень,
користування засобами транспорту,
безпеки руху, охорони праці, забезпе$
чення громадського порядку, пожежної
безпеки, санітарні норми та правила на
транспорті України є обов’язковими для
всіх юридичних і фізичних осіб на тери$
торії України.
Роль і значення транспорту закріпле$
но статтею 1 Закону України «Про транс$
порт» від 10 листопада 1994 р., в якій
зазначається, що транспорт є однією
з найважливіших галузей суспільного
виробництва, яка покликана задоволь$
няти потреби населення та суспільного
виробництва в перевезеннях. Отже, за$
конодавець визначає транспорт як важ$
ливу галузь суспільного виробництва,
що перебуває у тісній взаємодії з про$
мисловістю; енергетичним, агропроми$
словим, будівельним і торговельним
комплексами; зв’язком; житловим гос$
подарством, побутовим обслуговуван$
ням населення; сферою використання
й охорони природних ресурсів тощо.
У кожній із перерахованих галузей є окре$
мі специфічні матеріальні умови вироб$

ництва, технологічні процеси, структура
підприємств, особовий склад працівни$
ків і т. ін. [2, 88].
Транспорт здатний істотно впливати
на економічний розвиток, розширення
торгівлі, підвищення рівня життя. Він
сприяє підвищенню продуктивності пра$
ці, скорочуючи час доставлення вантажів
або проїзду до місця роботи.
Транспорт активно впливає на навко$
лишнє середовище, причому цей вплив
має переважно негативний характер. Так,
на частку транспорту в загальному вало$
вому викиді в атмосферу всіх продуктів
виробничої діяльності припадає 40%,
в тому числі основну частку забруднень
(понад 80%) дає автомобільний транс$
порт. Із цього випливає, що практично
зменшення забруднення атмосферного
повітря транспортом багато в чому ви$
значається рішенням екологічної пробле$
ми на автомобільному транспорті.
Темпи розвитку транспорту повинні
відповідати економічному зростанню. За
даними зарубіжних дослідників, зро$
стання валового внутрішнього продукту
в більшості країн світу супроводиться
пропорційним збільшенням вартості
основних фондів транспорту. Таким чи$
ном, у міру розвитку економіки країни
транспортна галузь повинна змінювати$
ся відповідно до динаміки попиту на
транспортні послуги. Існує і зворотний
взаємозв’язок, тобто транспорт чинить
вплив на економічний розвиток, будучи
якщо не двигуном, то, принаймні, «коле$
сами» економічної активності. Однак спе$
ціальними дослідженнями встановлено,
що інвестиції в одну лише транспортну
галузь чи навіть на всю інфраструктуру
не гарантують зростання економіки.
Успіх залежить насамперед від еконо$
мічної політики держави загалом [5, 22].
Підсумовуючи викладене, можна
зробити висновок про надзвичайно
велике значення транспорту для нашої
країни. Він виконує важливі економічні,
політичні, соціальні, культурні й оборонні
функції в державі.
Економічна роль транспорту полягає
насамперед у тому, що він є обмеженим
ланкою будь$якого виробництва та мате$
ріальною базою для глибокого поділу
праці, спеціалізації і кооперування під$
приємств, а також для доставлення всіх
видів сировини, палива і продукції з пунк$
тів виробництва до пунктів споживання.
Образно кажучи, транспорт — це крово$
носна система держави. Без транспорту

повеней, неврожаїв, і т. п.). Сучасний
транспорт широко використовується
і для міжнародних зв’язків.
Соціальна функція транспорту поля$
гає насамперед у забезпеченні трудових
та побутових поїздок людей, в полег$
шенні їхньої фізичної праці, зокрема при
переміщенні значних обсягів матеріалів
у процесі виробництва і в побуті. Транс$
порт сприяє збереженню здоров’я,
надає великим масам людей оздоровчі
зони і природні багатства не тільки
ближніх, а й віддалених районів. Він
забезпечує територіальну доступність
до курортів з їх цілющими джерелами
і кліматом, а також до спеціальних ме$
дичних центрів у столицях республік та
в найбільших містах. За допомогою
транспорту здійснюється доставлення
лікарів і фахівців у будь$який пункт, де
потрібна допомога. Транспорт — це пе$
ревезення величезної кількості туристів.
Виконання всіх вимог (у комплексі),
що характеризують якість діяльності
транспорту, становить для вчених і прак$
тичних працівників складне в техніко$еко$
номічному відношенні завдання. Напри$
клад, вимога підвищення економічності
діяльності транспорту, оскільки зі збіль$
шенням швидкості непропорційно зрос$
тає витрата палива, знос рухомого складу
і колії, потрібні більш досконалі (а значить,
дорогі) транспортні засоби для регулю$
вання руху, необхідні працівники вищої
кваліфікації і т. п. Суперечливі вимоги
щодо підвищення комфорту й економіч$
ності (зниження собівартості) і т. ін.
Культурне значення транспорту вель$
ми велике та різноманітне. Це спілку$
вання між людьми і спосіб задоволення
їх естетичних потреб. Транспорт здійс$
нює доставку газет, журналів, книг і т. д.
в населені пункти, а також дає можли$
вість здійснювати міжнародний обмін.
Потужним стимулятором піднесення
рівня культури є спілкування широких
мас народу з ученими, письменниками,
художниками, музикантами, поїздки на
симпозіуми, конференції, фестивалі,
виставки тощо.
Оборонне значення транспорту — це
один із найважливіших чинників оборо$
ноздатності держави. Це перекидання
військ і озброєння, постачання, евакуа$
ція людей і матеріально$технічних ре$
сурсів [1, 22].
Висновки. Опрацювання значної кіль$
кості наукових робіт вітчизняних та зару$
біжних учених й нормативно$законодавчої
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немислиме освоєння нових територій
і природних багатств. Становлячи части$
ну продуктивних сил, він служить умовою
для раціонального розміщення вироб$
ництва та високої продуктивності сус$
пільної праці. Транспорт — важливий
фактор в економічній інтеграції між краї$
нами, а також у міжнародній торгівлі.
Водночас транспорт сам по собі є най$
більшою галуззю народного господар$
ства. Основні фонди транспорту, що
перебувають у веденні транспортних
міністерств, становлять близько 13% від
загальних фондів держави, а частка
основних виробничих фондів перевищує
20%. Якщо ж до цього додати основні
фонди відомчого транспорту, то питома
вага всього транспортного господар$
ства у загальних фондах країни буде
значно вищою. За статистикою, на
транспорті числиться 9% робітників
і службовців. При цьому не враховується
контингент, зайнятий на відомчому та
міському транспорті, а також на вантаж$
но$розвантажувальних роботах (у про$
мисловості, торгівлі, будівництві, сільсь$
кому господарстві та ін.).
Крім того, низка галузей промисло$
вості — частково або майже повністю —
працює для транспорту. До першої під$
групи (частково зайнятих) галузей нале$
жать паливна промисловість, цементна
і багато інших. До другої підгрупи галу$
зей, які практично цілком працюють для
транспорту, входять локомотиво$ і ваго$
нобудівна промисловість, значною мірою
автомобільна, суднобудівна, літакобу$
дівна та деякі інші галузі. З урахуванням
усього цього кількість працюючих на
транспорті і для транспорту перевищує
20% загальнодержавного контингенту.
Отже, транспорт — гігантська сфера
докладання людської праці. Тут є дореч$
ним також підкреслити, що транспорт
споживає значну частку корисних копа$
лин і вироблюваної в країні продукції.
Тільки на транспорті загального кори$
стування в процесі переміщення пос$
тійно перебуває (одночасно) приблизно
50 млн. т різних вантажів.
Політичне значення транспорту поля$
гає в його виконанні ролі матеріальної
бази для об’єднання регіонів в єдину
державу — Україну. За допомогою тран$
спорту здійснюється обмін матеріальни$
ми і духовними цінностями між народа$
ми, народностями та етнічними групами
країни, що особливо яскраво виявляєть$
ся під час стихійних лих (землетрусів,
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бази дало можливість обгрунтувати роль
транспорту у народногосподарському
комплексі країни.
Значення транспорту для нашої краї$
ни надзвичайно велике: він виконує
важливі економічні, політичні, соціальні,
культурні та оборонні функції в державі.
Транспорту властиві деякі особливості,
що відрізняють його від інших галузей
народного господарства. Крім цього,
транспорт залежить від загального рівня
розвитку продуктивних сил, від технічно$
го прогресу в суспільному виробництві.
Головне завдання транспорту —
повне задоволення потреб промислово$
сті, сільського господарства і населення
в перевезеннях — як за обсягом, так і за
якістю.
Таким чином, транспорт є матеріаль$
ним носієм зв’язків між регіонами, галу$
зями, підприємствами. Ефективність
національної економіки, економічне зро$
стання, інтеграція України у світову еко$
номіку багато в чому залежать від
розвитку та розміщення транспортного
комплексу.
В статье рассмотрены методологи%
ческие подходы к обоснованию роли
и значения транспорта в народнохо%
зяйственном комплексе. Рассмотрены
основные функции и особые свойства
функционирования транспорта, что
отличает его от других отраслей. Опре%
делено значение транспорта в эффек%
тивном развитии страны и регионов,
предприятий и отраслей.
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The article reviews the methodological
approaches to study the influence and
importance of transport in the national
economy. The basic functions and special
features of the functioning of transport,
which distinguishes it from other industri%
es. The significance of transport in the
effective development and regions, com%
panies and industries.
Key words: transport system, econo$
mic development.
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ÑÒÐÀÒÅÃ²ß ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ-ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ
ÐÅÃ²ÎÍÓ ßÊ Ä²ªÂÈÉ ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒ
ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß
У статті розглядається сутність і об%
ґрунтовується доцільність розроблення
стратегій і програм регіонального роз%
витку. Крім того, акцентується нагальна
необхідність використання даного ін%
струменту органами державної влади.
Проте використання такого інструменту
має бути ефективним, а це може забез%
печити лише раціональний та науково
обґрунтований підхід до його розро%
блення. Дослідження цього питання
проводилось на прикладі Житомирсько%
го регіону.
Ключові слова: державне регулю$
вання, стратегія соціально$економічного
розвитку, регіон, зовнішньоекономічна
діяльність.
Державне регулювання зовнішньо$
економічної діяльності регіону як скла$
дової його соціально$економічного роз$
витку полягає у систематичному впливі
органів державного управління на регіо$
нальні пропорції розподілу факторів
соціально$економічного зростання за
допомогою застосування спеціальних
засобів регулювання (механізмів, інстру$
ментів, важелів, методів) відповідно до
Державної стратегії регіонального роз$
витку, Державної програми економічно$
го та соціального розвитку України і про$
грам соціально$економічного розвитку
відповідних адміністративно$територі$
альних одиниць.
На державному рівні одним із основ$
них економічних механізмів регулюван$
ня регіональним розвитком є програми
соціально$економічного розвитку окре$
мого регіону чи території щодо розвитку
зовнішньоекономічної діяльності. Цей
механізм фактично є програмно$прог$
нозним механізмом державного регулю$
вання регіональним розвитком.
Основні проблеми і стратегічні пріо$
ритети розвитку регіонів розглядаються
в наукових працях З. Варналія, М. Дани$
лишина, М. Долішного, С. Злупка, А. Мак$
сюти, Я. Олійника, А. Павлюк, В. Пили,

С. Романюка, В. Симоненка, Д. Стечен$
ка, В. Чужикова, М. Чумаченка та інших
дослідників. Проте існуючі розробки
потребують подальшого розвитку та
вдосконалення, що пов’язано, в першу
чергу, із відсутністю налагодженої сис$
теми використання принципів та методів
стратегічного планування на рівні міст,
селищ та регіонів загалом.
Мета цієї статті полягає в обґрунту$
ванні необхідності вдосконалення стра$
тегії соціально$економічного розвитку
регіону як механізму регулювання регіо$
нальним розвитком в умовах Житомир$
ської області.
На сьогодні в Україні продовжується
створюватись системна законодавчо$
нормативна база для врегулювання ба$
гатьох питань регіональної політики,
вирішення яких суттєво підвищило б ефек$
тивність здійснення державної регіо$
нальної політики. Важливим здобутком
у цьому напрямку є прийняття Верхов$
ною Радою України Закону України «Про
стимулювання розвитку регіонів» від
8 вересня 2005 року № 2850$IV. Метою
означеного Закону є створення норма$
тивно$правового підґрунтя розроблення
й запровадження нових механізмів сти$
мулювання розвитку регіонів, у тому
числі підтримки депресивних територій.
Головна ідея полягає в державній фінан$
совій підтримці виведення територій із
депресивного стану. Щорічно Законом
України «Про Державний бюджет Украї$
ни» повинні передбачатися кошти на ці
цілі. Проте варто відмітити, що недолі$
ком даного Закону є відсутність достат$
ньої кількості чітких і однозначних крите$
ріїв визначення депресивної території,
а саме це і створює проблеми в його
практичній реалізації.
Крім того, закладено правову основу,
яка дає змогу територіальним громадам
міст та їх представницьким органам са$
мостійно планувати розвиток власної те$
риторії (Закон України «Про місцеве са$
моврядування в Україні» від 21.05.1997 р.
№ 280/97$ВР зі змінами та доповненнями).
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Слід зазначити, що стратегічне пла$
нування соціально$економічного роз$
витку територій є одним із з найсучасні$
ших методів управління територіальним
розвитком. Так, у Житомирському регіо$
ні відповідно до Постанови Кабінету Міні$
стрів України «Про затвердження Дер$
жавної стратегії регіонального розвитку
на період до 2015 р.» від 21 липня 2006 р.
№ 1001 державною адміністрацією була
розроблена Стратегія розвитку Жито$
мирської області на період до 2015 р.
Проте вже зараз спостерігається неви$
конання її в повному обсязі та у зазначе$
ні терміни.
Реалізація Стратегії розвитку області
повинна бути здійснена у два етапи.
На першому етапі (терміном
2008–2011 рр.) повинні бути вирішені
такі питання.
1. Визначення структурних проблем
області, її районів і міст, які мають нега$
тивний вплив на конкурентоспромож$
ність і потенціал зростання, розроблен$
ня заходів щодо їх розв’язання.
До сьогодні відсутня систематизова$
на інформація щодо визначених про$
блем, а також щодо розроблення захо$
дів щодо їх розв’язання. Взагалі постає
питання щодо розподілу повноважень
по вирішенню цих проблем, тобто хто
саме повинен їх розв’язувати — органи
виконавчої влади, органи місцевого са$
моврядування, чи підприємницькі струк$
тури? Отже, постає проблема формаль$
ності окресленого напряму стратегії
області.
2. Проведення моніторингу показни$
ків розвитку районів і міст обласного
значення та подання його Міністерству
економіки України для визначення
депресивних територій.
Аналіз основних показників соціаль$
но$економічного розвитку регіону як під$
системи індикаторів Державної програ$
ми економічного та соціального розвит$
ку України на відповідний рік показує, що
до складу цих показників відібрані на$
самперед ті показники, виконання яких
найлегше забезпечити, застосовуючи
адміністративний вплив на підприєм$
ства, або зростання яких визначається
переважно дією випадкових чинників. Це
такі показники, як валовий регіональний
продукт, зокрема із розрахунком на одну
особу, індекс фізичного обсягу валового
регіонального продукту, доходи і видат$
ки місцевих бюджетів, кількість суб’єктів
ЄДРПОУ, кількість підприємств$суб’єктів

підприємницької діяльності, кількість
фізичних осіб, зайнятих підприємниць$
кою діяльністю, наявність основних
засобів, рівень їх зносу, індекс проми$
слової продукції, обсяги продукції сіль$
ського господарства, індекс продукції
сільського господарства, індекс вико$
нання будівельних робіт, індекс обороту
роздрібної торгівлі, чисельність наявно$
го населення на кінець року, коефіцієнт
народжуваності, смертності та природ$
ного приросту, середньомісячна номі$
нальна заробітна плата найманих пра$
цівників, індекс номінальної та реальної
заробітної плати.
Серед показників не знайшлося
місця саме для тих, які є головними фак$
торами економічного зростання. Так,
І. В. Шаповалова пропонує використо$
вувати як один із індикаторів соціально$
економічного розвитку регіону показни%
ки витрат праці та капіталу. На її думку,
це дало б змогу визначати, за рахунок
яких факторів відбувається економічне
зростання в регіоні, а також визначати
відсотковий вплив комплексної дії чин$
ників інтенсивного економічного зро$
стання на річний приріст валового регіо$
нального продукту (ВРП).
Для цього слід застосувати методику,
яка поширена у зарубіжних країнах. В її
основу покладена така формула:
∆Y1 = ∆Y – [α ∆L + (1 – α)∆K],

(1)

де ∆Y1 — приріст ВРП за рахунок дії чин$
ників інтенсивного економічного зро$
стання, %;
∆Y — річний приріст ВРП (у незмінних
цінах), %;
α∆L — приріст ВРП за рахунок зро$
стання витрат праці, %;
(1 – α)∆K — приріст ВРП за рахунок
зростання витрат основного капіталу, %;
∆L — річний приріст затрат праці, %;
∆K — річний приріст витрат основного
капіталу (у незмінних цінах), %;
α — питома вага витрат на оплату
праці у ВРП за попередній (базовий) рік,
частки одиниці.
Відсоткові прирости ВРП як результат
дії чинників інтенсивного економічного
зростання (i) та екстенсивного зростання
витрат праці (l) й основного капіталу (k)
визначаються за такими формулами:
i = (∆Y / ∆Y) ⋅ 100%;

(2)

l = (α∆L / ∆Y) ⋅ 100%;

(3)

k = [(1 – α)∆K / ∆Y ] ⋅ 100%.

(4)

опрацьовано наміри низки компаній
щодо реалізації на території області
інвестиційних проектів на загальну суму
близько 80 млн. дол. США. Найбільші
з них — проекти бельгійської компанії
«Joskin» по будівництву заводу з вироб$
ництва сільгосптехніки вартістю близько
10 млн. євро, ПрАТ «Полімекс — Мосто$
сталь Україна» по спорудженню заводу
з нанесення антикорозійного покриття на
конструкції шляхом гарячого цинкування
вартістю 170 млн. грн, ТОВ «Полімер —
Системс» по будівництву заводу з вироб$
ництва пластикової тари та ТОВ «Візаж»
по будівництву заводу з виробництва
пластикових вікон і алюмінієвих кон$
струкцій вартістю 85 та 25 млн. грн від$
повідно.
9. Реалізація комплексу заходів,
спрямованих на адаптацію підприємств
реального сектора області до діяльності
в умовах України в СОТ.
Доцільно зауважити, що стосовно
даного пункту на сьогоднішній день фак$
тично нічого не було зроблено з боку
органів виконавчої влади. Підприємства
самостійно, у міру своїх можливостей,
ознайомлюються з основними засадами
та принципами економічної діяльності
в контексті входження України в СОТ,
відкориговують свою господарську
діяльність відповідно до вимог світового
ринку, іноді навіть діють більше інтуїтив$
но. Все це, безумовно, ускладнює та
пригальмовує процес забезпечення від$
повідності підприємницької діяльності
суб’єктів
господарювання
регіону
основним «правилам гри» СОТ.
На другому етапі реалізації стратегії
(терміном 2011–2015 рр.) передбачається:
1. Заохочення підключення суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності області
до міжнародних інформаційних систем.
2. Зміна структури експортно$ім$
портної операції, яка б дала можливість
збільшити коефіцієнт покриття експор$
том імпорту.
3. Участь у проведенні адміністратив$
но$територіальної, бюджетної та подат$
кової реформ з метою зміцнення фінан$
сової основи територіальних громад.
4. Передача органам місцевого сам$
оврядування повноважень і покладання
на них відповідальності за надання
послуг населенню.
5. Приведення нормативно$правових
актів місцевого самоврядування відпо$
відно до вимог законодавства.
6. Реалізація стратегії розвитку області.
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За умови правильно виконаних роз$
рахунків i + l + k = 100%. Якщо показник
(i) дорівнює або перевищує 50%, це
свідчить про достатній або підвищений
рівень використання чинників інтенсив$
ного економічного зростання в регіоні,
про збільшення продуктивності праці та
наявність інноваційного розвитку регіо$
нальної економіки.
Використання хоча б цієї методики
при розробленні стратегії соціально$
економічного розвитку регіону на май$
бутнє дасть можливість підвищити її
економічну та наукову обґрунтованість
і ефективність.
3. Розроблення, затвердження та
реалізація середньострокової програми
розвитку області на період до 2011 р.,
програми подолання депресивності
окремих територій, а також інших про$
грам, націлених на реалізацію пріори$
тетних напрямів.
Такі програми справді розроблені,
проте, по$перше, вони дублюють одна
одну, по$друге, вони мають лише доку$
ментарний характер.
4. Запровадження моніторингу вну$
трішньої регіональної диференціації.
Разом з тим не зазначено, хто саме
відповідає за якість проведеного моніто$
рингу, який сам процес такого моніто$
рингу, а також як вчасно визначити
«вузькі місця» та як мобільно відреагува$
ти на їх усунення.
5. Укладення угоди між обласною
радою і Кабінетом Міністрів України
щодо розвитку області, підготовки та
виконання програми подолання депре$
сивності окремих територій.
6. Участь у розробленні основних
засад проведення адміністративно$те$
риторіальної реформи в Україні відпо$
відно до запитів центральних органів
виконавчої влади.
7. Участь у підготовці нормативно$
правової бази для проведення бюджет$
ної і податкової реформ.
Перераховані у попередніх трьох
пунктах заходи носять лише декларатив$
ний характер і не мають реальних перс$
пектив проведення та впровадження.
8. Створення сприятливого інвести$
ційного клімату для вітчизняних та іно$
земних інвесторів.
Варто відмітити, що стосовно форму$
вання інвестиційного клімату в Жито$
мирській області, то тут є певні напрацю$
вання з боку органів виконавчої влади.
Так, головним управлінням економіки
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7. Розроблення та виконання серед$
ньострокової програми розвитку області
на 2012–2015 рр.
8. Виконання програми подолання
депресивності територій.
9. Спрямування місцевих бюджетних
та державних інвестицій на розбудову
соціально$економічної інфраструктури
області.
10. Проведення моніторингу соціаль$
но$економічного розвитку області, її
районів та міст, результатів реформ на
предмет їх ефективності та доцільності
коригування.
11. Розроблення наступної Стратегії
розвитку області.
Отже, проаналізувавши основні зав$
дання Стратегії на період до 2015 р.,
можна визначити, що суттєвими недолі$
ками розробленої стратегії є те, що в ній:
1. Відсутні індикатори досягнення
цілей та чітко визначені організаційно$
економічні механізми впровадження
стратегій і контролю за їх реалізацією.
2. При розробленні не були враховані
найважливіші чинники конкурентоспро$
можності регіону, а саме якість місцевої
влади, тобто ефективність управлінських
рішень, спроможність до прогнозування
та передбачення можливих ризиків, про$
зорість у прийнятті рішень та відкритість
для контролю з боку спільноти.
3. Відсутнє чітке бачення перспекти$
ви, прогнозу розвитку регіону з ураху$
ванням мінливих чинників і можливих
ризиків, зокрема й міжнародних. Крім
того, розробники стратегії сформували
перспективу розвитку регіону від вже
існуючого рівня, не беручи до уваги сві$
тові тенденції, їх динаміку, тобто страте$
гія орієнтована переважно на еволюційне
зростання, використання або поліпшен$
ня існуючого потенціалу.
4. Частково формалізований, теоре$
тичний підхід розробників до формуван$
ня стратегії.
З метою підвищення ефективності
управління розвитком регіону законо$
давчо закріплено місце стратегії та
стратегічного планування в системі
державного регулювання. Зокрема,
названий Закон України «Про стимулю$
вання розвитку регіонів» визначає, що
Кабінет Міністрів розробляє державну
стратегію регіонального розвитку, міс$
цева влада — регіональні стратегії
розвитку. Узгодження діяльності цен$

тральних і місцевих органів влади
у сфері стимулювання розвитку регіо$
нів і реалізації стратегій здійснюється
на підставі угод, що підписуються між
Урядом і місцевими радами.
Ще одним суттєвим недоліком Зако$
ну є те, що основним джерелом стиму$
лювання розвитку регіонів залишаються
кошти Державного і частково місцевих
бюджетів, але разом з тим не визначено
гарантований відсоток коштів, що виді$
ляються на ці цілі. Крім того, як відомо,
за сучасних умов існує гостра проблема
з надходженням коштів із Держбюджету,
зокрема несвоєчасне надходження кош$
тів, що ускладнює, а інколи й унеможли$
влює їх освоєння.
До того ж, на центральному і місцевому
рівнях бюджетної системи спостеріга$
ється ситуація унеможливлення передба$
чення основних напрямів податково$бю$
джетної політики в середньостроковій
перспективі. Як результат, регіональні
програми за умови їх розроблення сти$
каються із ще однією проблемою —
недофінансування, що призводить до
призупинення їх реалізації.
Державними управлінцями та нау$
ковцями неодноразово здійснювались
спроби узгодити та систематизувати
соціально$економічну політику розвитку
держави. Проте становлення системи
середньострокового стратегічного пла$
нування відбулося лише за деякими еле$
ментами, а цілісну систему, на жаль, так
і не було побудовано. А відповідно не
була побудована і система узгодження
стратегічних пріоритетів регіонального
розвитку між собою та із загальнодер$
жавними пріоритетами розвитку.
Усе вищезазначене зумовлює доціль$
ність і нагальність пропозиції фахівців
щодо впровадження механізму серед$
ньострокового бюджетного планування
з його обов’язковим взаємозв’язком на
центральному та регіональному рівнях.
Це, зрозуміло, зумовлює потребу у до$
даткових фінансових та людських ресур$
сах, відповідному розробленні методич$
ної підтримки.
В статье рассматривается сущность
и обосновывается целесообразность
разработки стратегий и программ ре%
гионального развития. Кроме того,
отмечается настоятельная необходи%
мость использования данного инстру%

Ключевые слова: государственное
регулирование, стратегия социально$
экономического развития, регион, вне$
шнеэкономическая деятельность.
The article deals with the nature and
necessity of developing strategies and
programs of regional development. In
addition, says the urgency of the tool by the
government. However, the use of this tool

should be effective, but it can provide only
reasonable, scientifically sound approach
to its development. Investigation of this
matter was conducted by the example of
the Zhytomyr region.
Key words: government regulation, the
strategy of socio$economic development,
the region, foreign trade activities.
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мента органами государственной влас%
ти. Однако использование такого
инструмента должно быть эффектив%
ным, а это может обеспечить только
рациональный и научно обоснованный
подход к его разработке. Исследова%
ние данного вопроса проводилось на
примере Житомирского региона.
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ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑÏÐÎÌÎÆÍ²ÑÒÜ ÐÅÃ²ÎÍÓ:
ÔÀÊÒÎÐÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÎÖ²ÍÊÈ
У статті проаналізовано роль провід%
них факторів формування конкурентос%
проможності та інвестиційно%інновацій%
ної активності регіонів з метою забезпе%
чення динамічного, збалансованого
розвитку країни.
Ключові слова: конкурентоспро$
можність регіону, кластерний підхід,
інвестиційна привабливість, інноваційні
зміни, бюджет.
Розвиток світової економіки на суча$
сному етапі характеризується глобаліза$
цією ринків, посиленням конкуренції,
інтенсифікацією міжнародних економіч$
них зв’язків. Визначальною метою кож$
ної країни за таких умов стає нарощення
економічного зростання, збільшення
ваги в економічному просторі розвину$
тих держав, поліпшення інвестиційного
клімату і, як результат, підвищення її кон$
курентного статусу, в основу якого
покладена конкурентоспроможність її
регіонів.
Україна повинна стати конкурентос$
проможною — це один із найчастіше
повторюваних закликів, який доводить$
ся чути з вуст українських політиків. Із
цього випливає, що питання регіональ$
ного економічного розвитку та конкурен$
тоспроможності регіонів стали наразі
одними з найважливіших для України, бо
виконання висунутої Президентом Укра$
їни Віктором Януковичем програми «Ук$
раїна для людей» можливе, якщо в країні
сформуються конкурентоспроможні
регіони. Звідси постають такі питання:
що таке конкурентоспроможний регіон,
як порівняти рівень конкурентоспро$
можності різних регіонів і як виміряти
рівень конкурентоспроможності регіону,
тобто які індикатори такої конкурентос$
проможності?
Дослідженнями у сфері конкуренції
та конкурентоспроможності регіонів
займалася значна кількість науковців,
зокрема, таких, як С. Л. Брю., Ф. Едж$
уорт, А. Курно, К. Р. Макконел, Ф. Найт,
М. Портер, Дж. Робінсон, А. Сміт, Е. Чем$
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берлен та ін. Серед вітчизняних і російсь$
ких вчених, які займалися дослідження$
ми конкурентоспроможності, заслугову$
ють на увагу праці таких науковців:
Я. Б. Базилюка, В. Безуглої, М. І. Гельва$
новського, Т. І. Гончарука, Г. Т. Кулікова,
Л. С. Лісогора, О. Луцків, Р. Окрепкого,
Н. В. Павліхи, С. С. Слави, Л. М. Титарен$
ка, Т. Б. Титаренка, О.С. Шнипко, А. Яко$
влева, Е. Ясіна та інших.
Метою статті є аналіз теоретичних
засад, практичних і статистичних матері$
алів для розроблення рекомендацій
щодо підвищення конкурентоспромож$
ності економіки регіонів.
Серед наявних у літературі визначень
поняття конкурентоспроможності перс$
пективною видається інтерпретація,
запропонована О. З. Селезньовим: «Кон$
курентоспроможність регіону — це
зумовлене економічними, соціальними,
політичними та іншими факторами ста$
новище регіону та його окремих товаро$
виробників на внутрішньому і зовніш$
ньому ринках, відображених через
показники (індикатори), які адекватно
характеризують такий стан та його дина$
міку» [7, с. 30].
У визначенні конкурентоспроможно$
сті регіону фігурує таке поняття, як «чин$
ники». Стосовно змісту даних факторів
є різні позиції.
У літературі поняття «фактори» часто
ототожнюється з поняттям «джерела»
конкурентоспроможності регіону. Роз$
межуємо ці поняття таким чином: дже$
рела — це ресурси регіону; фактори —
все те, що може забезпечити і впливає на
найкраще використання наявних ресур$
сів, актуалізацію потенційних ресурсів
і створення нових ресурсів, тобто все те,
що впливає на перетворення ресурсів
у конкретні переваги.
З приводу факторів, що забезпечують
конкурентоспроможність регіону, відмі$
тимо такі три групи поглядів:
1) кластерний підхід;
2) інноваційна система регіонів;
3) всі інші фактори створення конку$
рентоспроможного регіону.

сприяє певним галузям в момент, коли
вони стають слабкими.
Важливого економічного значення
знову набуває економіко$географічне
положення регіону, яке було в середині
90$х рр. оголошено неважливим. Сьо$
годні поширюються можливості для
використання окремими регіонами еко$
номіко$географічного положення задля
створення конкурентних переваг шля$
хом формування транспортних коридо$
рів. Як локальна перевага тут може бути
використана можливість доступу до
товарного потоку і забезпечення послуг
з транзиту товарів.
Зростання у світі цінностей здорово$
го способу життя і підходів сталого
розвитку підвищує рекреаційну цінність
регіонів, де для цього є умови, даючи
шанс для забезпечення переваг цих
регіонів. Зростання можливостей світо$
вого туризму також підвищує шанси
багатьох регіонів як зразків унікальної
культури на залучення платоспроможно$
го попиту.
Як окремий чинник виділяють образ
регіону або, в термінах економічної
психології, імідж регіону, його репутацію.
Регіон як специфічний «товар» також
є об’єктом вибору цільових споживачів:
інвесторів (як місця розміщення капіта$
лу), бізнесменів (як місця розміщення
торговельних і виробничих операцій),
жителів (як місця проживання), працівни$
ків (як місця роботи), керівних діячів (як
місця проведення ділових і політичних
заходів), туристів і т.д. Імідж регіону може
справляти як стимулюючий, так і галь$
муючий вплив на поведінку цільових спо$
живачів. Управління іміджем слугує
підвищенню конкурентоздатності регіону.
Формування конкурентного способу
мислення є важливим чинником конку$
рентоспроможності регіону.
Немало дослідників стверджують, що
якість продукції, виробленої підприєм$
ствами регіону, є значущим чинником
конкурентоздатності регіону. «Теперіш$
нє століття має стати століттям якості на
противагу минулого століття продуктив$
ності. Саме якість може забезпечити
високу конкурентоспроможність, постій$
не зростання ринку збуту і збільшення
прибутку. Вона (якість) — найбільш точ$
ний і узагальнюючий показник науково$
технічного прогресу, культури і дисци$
пліни праці» [6, с. 86].
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Відповідно до кластерної концепції,
конкурентоспроможність певного
регіону залежить від наявності кластеру
взаємозалежних галузей. Кластери
сконцентровані за географічною озна$
кою групи взаємозалежних підпри$
ємств, спеціалізованих постачальників
послуг, а також пов’язані з їх діяльністю
некомерційні організації та установи
в певних сферах, що конкурують, але
разом з тим і взаємодоповнюють одні
одних [6, с. 206]. Саме кластери ство$
рюють критичну масу, необхідну для
конкурентного успіху в певних галузях.
Тому одне із завдань у системі підви$
щення конкурентоспроможності регіо$
ну — виявити потенціал кластеризації
регіону.
Другу групу поглядів об’єднує зв’язу$
вання конкурентоспроможності регіону
з наявністю інноваційної системи. Вони
відображають факт накопичення знань
і роль історичного шляху розвитку у за$
безпеченні життєздатності (яка в еволю$
ційній економіці ототожнюється з конку$
рентоспроможністю) регіонів. Накопи$
чення знань та інститутів, що сприяють
нововведенням, згідно з еволюційними
теоріями, підвищує життєздатність
регіонів і має першорядне значення
у забезпеченні національної конкурен$
тоздатності. Сутність підходу полягає
в тому, що взаємодія інститутів, зв’язків
постачальників$споживачів та інших
агентів викликає критичну масу знань.
Підхід передбачає інтегральну роль
інститутів у накопиченні технологічних
можливостей і в економічних змінах,
а також роль нововведень у створенні та
збереженні конкурентоспроможності.
Ставка на інновації в конкурентній бо$
ротьбі є сьогодні найбільш перспектив$
ним підходом. У кінцевому підсумку
перемогу в конкурентній боротьбі здоб$
увають ті учасники ринку, які займають
атакуючу позицію в інноваційній війні. Річ
у тім, що який би не був високий ризик
нововведень, нездатність до їх здійснен$
ня породжує ще більший ризик [1, с. 28].
До окремої групи віднесемо фактори,
які або представлені лише в даному
варіанті, або ще не стали об’єктом уваги
дослідників. Наприклад, роль держави
у забезпеченні конкурентоздатності
регіону. Існує думка, що створення кон$
курентної переваги регіону здійснюєть$
ся шляхом особливої політики, яка
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На сьогоднішній день немає одноз$
начного підходу до кількісного виміру
конкурентоздатності регіону. Знахо$
дження інтегрованого показника конку$
рентоспроможності проблемне, оскіль$
ки, як правило, порівнювані характери$
стики неоднорідні і є не зіставними за
фізичними характеристиками, виникає
необхідність у зведенні до однорідної
основи різних показників.
Якщо показник конкурентоздатності
регіонів необхідний для порівняння їх
між собою, то важливо визначити
порядкове співвідношення порівнюва$
них об’єктів. Тому в порівняльних дослі$
дженнях чимале поширення отримав
рейтинговий метод. У свою чергу, вибір
показників для вимірювання характери$
стик в рейтингу є варіативним і зале$
жить від закладеної в рейтингу методо$
логії і трансакційних витрат на виміри.
Можна використовувати різні методи
побудови рейтингу — приміром, баль$
ний, індексний.
Вибір факторів має базуватися на
підставі обґрунтованих критеріїв. Зіста$
вляти регіони за всіма характеристика$
ми, які відрізняють їх один від одного
(територія, чисельність і т. ін.), мабуть,
має сенс для характеристики та порів$
няння регіонів. Але для створення індек$
су конкурентоспроможності набагато
важливіше виділити фактори, які харак$
теризують конкурентний успіх і накопи$
чений потенціал конкурентних переваг
з погляду основних джерел цих переваг —
факторних, інвестиційних, інфраструк$
турних, інноваційних, інформаційних,
інституціональних. Іншою важливою
умовою розрахунку є вибір адекватних
конкретних показників.
Існують й інші методики оцінювання
конкурентоспроможності регіонів. Так,
професор В. Є. Андрєєв пропонує ком$
плексний показник конкурентоспромож$
ності регіону, який складається з двох
груп: 1) показник рівня життя та 2) інве$
стиційна привабливість регіону. Відпо$
відно кожен із них включає в себе купі$
вельну спроможність населення, коефі$
цієнт концентрації доходів (коефіцієнт
Джині), рівень безробіття та інвестицій$
ний потенціал регіону, інвестиційний
ризик, реальні обсяги інвестицій, число
збиткових підприємств у регіоні.
Для оцінювання конкурентоспромож$
ності Рівненської області здійснимо роз$

рахунок індексу конкурентоспроможності
Рівненщини у першому півріччі 2010 р.
і простежимо його динаміку порівняно
з 2009 р. за наступною методикою.
В якості складових індексу конкурентос$
проможності регіону візьмемо коефіці$
єнт диференціації доходів, відсоток
населення з доходами нижчими від про$
житкового мінімуму, рівень безробіття —
і це тому, що вони характеризують
рівень життя населення регіону. Показ$
ники інвестицій в основний капітал, пито$
мої ваги збиткових організацій, дефіцит$
ності бюджету є одними з показників, що
характеризують його інвестиційну при$
вабливість. Темп зростання валового
регіонального продукту характеризує
економічне зростання, віддачу від ос$
новних фондів — одного з показників
ресурсних переваг. Інноваційні переваги
представлені кількістю організацій
і чисельністю персоналу, що займаються
дослідженнями та розробками. Остан$
ній показник показує інфраструктурні
переваги.
За результатами розрахунків можна
дійти висновку, що в першому півріччі
2010 р. по відношенню до 2009 р. Рів$
ненська область поліпшила свої конку$
рентні позиції. Показник конкурентос$
проможності підвищився з 6,2 до 7,4. Це
можна пов’язати з поступовим, хоч і нез$
начним виходом із кризи України. Тим не
менше, підвищення індексу не можна
назвати достатнім, оскільки Рівненщина
і нині характеризується недосконалою
галузевою структурою економіки, фізич$
но і морально застарілими виробничими
фондами, нерозвиненою виробничою,
соціальною і ринковою інфраструк$
турою — і водночас із цим володіє вигід$
ним географічним положенням, різно$
манітними природно$кліматичними умо$
вами і багатими ресурсами.
Сучасний стан економіки та соціаль$
ної сфери Рівненщини абсолютно не від$
повідає потенційним можливостям
регіону. Вирішення проблем в умовах
обмеженості коштів державного і обла$
сного бюджету вимагає ретельного від$
бору пріоритетних завдань і напрямків
стратегічного розвитку країни, концен$
трації фінансових коштів на ключових
напрямках, максимального використан$
ня рефінансування прибутку підпри$
ємств і надходжень до бюджету від реа$
лізації пріоритетних проектів.

ємств регіону. Повинні бути вирішені
проблеми щодо створення умов для
розробки і впровадження ефективних
технологій. Базою розробки й упрова$
дження новітніх технологій і полігоном
для їх випробування можуть стати галу$
зі, що виробляють конкурентоспро$
можні товари та послуги. На цьому
етапі також потрібно створити переду$
мови для організації в регіоні фінансо$
во$промислових груп, які повинні стати
свого роду «локомотивами» для всієї
регіональної економіки.
Їх діяльність не повинна обмежувати$
ся межами державного ринку. На цьому
ж етапі передбачається розроблення
відповідних процедур і правових норм
прямої дії, що визначають порядок і ор$
ганізацію фінансово$промислових груп.
Паралельно має проводитися моніто$
ринг ефективності функціонування регіо$
нального ринку. Предметом особливої
уваги регіональної влади має стати тур$
бота про підтримку конкурентного сере$
довища, особливо на споживчому ринку
регіону, боротьба з локальними та при$
родними монополіями.
Другий етап можна визначити як
період стабілізації моделі регіонального
конкурентного ринку. Основна його осо$
бливість — функціонування та вдоско$
налення регіонального механізму ціноу$
творення. Тут найбільш перспективним
напрямом може бути забезпечення кон$
курентних переваг більш високого по$
рядку (збільшення ресурсу наукових
знань, розвиток техніки, технології,
інфраструктури тощо). Поряд із меха$
нізмом ціноутворення в регіональну
економіку повинні вбудовуватися еле$
менти активного державного впливу,
тобто роль регіональної влади має
докорінно змінитися: перехід від під$
тримки життєздатності до активної еко$
номічної політики.
На третьому етапі слід створювати
передумови для сталого розвитку конку$
рентоспроможності регіону, а також за$
вершити створення виробничої та неви$
робничої інфраструктури.
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Для залучення в регіон великих інве$
сторів регіональній владі необхідно про$
водити велику роботу щодо створення
в регіоні сприятливого інвестиційного
клімату. Створення необхідного інвести$
ційного клімату складається з багатьох
взаємопов’язаних компонентів. У першу
чергу, це формування сприятливого
податкового законодавства, зокрема
зниження регіональних і місцевих по$
датків для новостворених підприємств
з великими іноземними або вітчизня$
ними інвестиціями. У другу чергу, це
створення необхідних правових переду$
мов — прийняття регіональних законів
про надання інвесторам додаткових
гарантій з політичних ризиків і ризиків,
пов’язаних зі зміною податкового зако$
нодавства.
Важливу роль у залученні інвести$
цій — як іноземних, так і вітчизняних,
стратегічних і портфельних — відіграє
створення сприятливого інвестиційного
іміджу регіону в засобах масової інфор$
мації, що у світовій практиці одержало
назву «ринку хороших новин». Образ
динамічної, розвинутої економіки регіо$
ну, інформація про залучення інвести$
цій, про те що розробляються і як реалі$
зуються інвестиційні проекти, участь
у них міжнародних фінансових організа$
цій — усе це приносить позитивні еко$
номічні результати. Цілеспрямована
робота із засобами масової інформації,
інформаційними агентствами повинна
сформувати позитивний образ регіону,
його економічного потенціалу та перс$
пектив. Одночасно повинна бути ство$
рена необхідна інфраструктура роз$
криття інформації про фінансовий стан
регіону. Тобто мова йде про застосуван$
ня інструментів комунікаційної політики.
Крім того, інвестиційний потенціал
регіону багато в чому визначається ста$
ном його бюджету.
Отже, Рівненській області слід «замис$
литися» про своє майбутнє і взяти курс
на підсилення конкурентних позицій.
У зв’язку з цим пропонуються наступні
етапи та напрямки щодо підвищення
конкурентоспроможності регіону.
На першому етапі необхідно подо$
лати кризові тенденції, які особливо
посилилися після фінансової кризи
в 2009 р. У цей період слід закріпити
і додати позитивний імпульс розвитку
діючих структуроутворюючих підпри$

В статье проанализирована роль
ведущих факторов формирования кон%
курентоспособности и инвестиционно%
инновационной активности регионов
в целях обеспечения динамичного, сба%
лансированного развития страны.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß Â²Ò×ÈÇÍßÍÎÃÎ ÐÈÍÊÓ
ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÎÂÈÕ ÊÎÌÓÍ²ÊÀÖ²É
Дослідження вітчизняного ринку
маркетингових комунікацій, особливо%
стей його формування та притаманних
йому функцій.
Ключові слова: товар, ринок, марке$
тинг, комунікації, ринок маркетингових
комунікацій.
Постановка проблеми. Нестабіль
ність економічного стану більшості укра$
їнських підприємств переважно пов’яза$
на з хаотичним і безсистемним застосу$
ванням інструментарію маркетингових
комунікацій, наслідком чого є необгрун$
товані витрати, і як результат — брак обі$
гових коштів, заборгованість перед дер$
жавним бюджетом тощо. Переорієнтація
вітчизняної економіки на ринкові прин$
ципи потребує особливого значення
теоретичного осмислення концепції
попиту і пропонування під час форму$
вання ринку маркетингових комунікацій і
виокремлення його із загальної ринкової
системи України.
Ринок маркетингових комунікацій
України як виокремлена одиниця ще не
здобув свого значного визнання серед
вітчизняних фахівців з економіки та мар$
кетингу, про що свідчить брак наукових
розробок у цій сфері.
Аналіз останніх досліджень і публі
кацій виявив науковий інтерес до визна$
ченої проблематики Дж. Бернет, С. Мо$
ріарті, Ф. Котлера, А. Ф. Павленко,
А. В. Войчака, В. Я. Кардаша, Т. О. При$
мак, Є. В. Ромат та ін. [1–5]. Але питання
щодо адаптації практики маркетингових
комунікацій в українському суспільстві,
аналіз специфічних рис, притаманних
ринку маркетингових комунікацій та

його функції, потребують подальшого
дослідження.
Цілі статті — виявити особливості
ринку маркетингових комунікацій, його
значення та функції.
Основний матеріал. Ринок марке$
тингових комунікацій, як економічна кате$
горія, потребує чіткого визначення това$
ру, об’єктів та суб’єктів ринку. Якщо роз$
глядати маркетинговий комунікаційний
процес як обмін інформацією між ринко$
вими суб’єктами, потрібною для органі$
зації їхньої діяльності, то форма, якої
набуває товар, визначається лише після
узгодження самої технології, матеріаль$
них носіїв та потреби, яку задовольняють.
Товаром на ринку маркетингових комуні$
кацій фігурують маркетингові комунікації,
спрямовані на різні цільові аудиторії. В їх
основі лежить нематеріальна комунікація,
тобто послуга. У зв’язку з цим маркетин$
говим комунікаціям притаманні всі риси,
що відрізняють матеріальний товар від
нематеріального. По$перше, це неосяж$
ність. Маркетингові комунікації являють
собою певні інформаційні зусилля з боку
людей, працівників підприємств, органі$
зацій, спрямовані на привернення уваги,
збудження інтересу, прийняття певних
рішень та виконання дій щодо купівлі,
співпраці, надання зворотної інформації. Їх
якість важко оцінити, оскільки, по$перше,
неможливо уявити, якими вони мають
бути доти, доки вони не здобудуть мате$
ріального підтвердження через носії. По$
друге, це невід’ємність. Процес вироб$
ництва маркетингових комунікацій
невід’ємно пов’язаний зі споживанням
у часі та просторі. По$третє — це непо$
стійність. Якість маркетингових комуніка$
цій залежить від багатьох чинників,
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насамперед кваліфікації персоналу, який їх
виробляє, його настрою, стану здоров’я.
Одне й те саме маркетингове комуніка$
тивне звернення може бути виконано по$
різному одним і тим самим працівником
у різний час. Водночас на якість марке$
тингових комунікацій впливає виробнича
база, де саме його виготовляють, $
рівень застосування новітніх технологій
у галузі психології, соціології, соціальної
психології. По$четверте — недовговіч$
ність. Маркетингові комунікації не можуть
існувати тривалий час без закріплення їх
на матеріальних носіях, оскільки людині,
як виробникові, так і споживачеві такої
продукції, властиве забувати деякі мо$
менти, ідеї через певний час. У свідомості
кожного індивіда в силу вступають захи$
сні бар’єри щодо очищення пам’яті для
нових вражень та інформації.
Роль ринку маркетингових комуніка$
цій полягає у забезпеченні товароруху
від виробника до кінцевого споживача.
Водночас великий спектр інформації,
якою цілеспрямовано обмінюються
члени суспільства, ринкові суб’єкти для
організації поставок сировини та матері$
алів, формування кадрової політики під$
приємства, встановлення формальних
і неформальних стосунків між підприєм$
ством та його зовнішнім середовищем,
працівниками підприємства, нерідко
виходить за межі певного товарного
ринку, що свідчить про автономність
ринку маркетингових комунікацій та
його набагато ширше значення і всеохо$
плюючий характер. На відміну від діяль$
ності підприємств інфраструктури товар$
ного ринку, підприємства, які надають
послуги з маркетингових комунікацій,
несуть у собі інформаційно$психологіч$
ний заряд щодо діяльності, реакції на
певні дії всіх ринкових суб’єктів. Завдяки
задіянню засобів масової інформації для
поширення інформації, маркетингові
комунікації потенційно мають всеохо$
плюючий вплив на суспільство. Не
послуга, надана підприємством інфра$
структури, а інформація про якість нада$
них послуг, вигідні умови співпраці, реакцію
споживачів на певні пропозиції, товари,
що пропонують на ринку певні виробни$
ки, діяльність різних організацій — ось
вирішальний чинник у прийнятті упра$
влінських рішень. Водночас маркетингові
комунікації — це результат розроблення
керівництвом підприємств стратегій по$
ширення та збирання потрібної для них
інформації, певних цілей і поставлених
завдань. Підприємства інфраструктури,

так само як і виробники, посередники,
споживачі на товарних ринках, користу$
ються маркетинговими комунікаціями
для організації власної діяльності.
Значення ринку маркетингових кому$
нікацій у відтворювальному процесі поля$
гає насамперед у тому, що він виконує
комунікативну, практичну, стимулювальну
й регулювальну функції. Такий ринок зда$
тен забезпечити гармонізацію інтересів
суспільства за рахунок побудови взає$
мозв’язків між окремими його членами
на підставі створення маркетингових
комунікаційних потоків. Такі потоки,
у свою чергу, забезпечують інформацією
суб’єктів товарних ринків, певні аудиторії
та окремих індивідів суспільства, створю$
ють інформаційну базу для усунення
«інформаційного голоду». Отже, комуні$
кативна функція ринку маркетингових
комунікацій виявляється через наявність
маркетингового механізму у створенні
комунікацій між ринковими суб’єктами
для забезпечення їхньої діяльності.
Практична функція ринку маркетин$
гових комунікацій полягає у використан$
ні маркетингових комунікативних пові$
домлень, реакції на них з боку цільових
аудиторій як чинників, спроможних
вплинути на прийняття управлінських
рішень на підприємствах, визначення
керівництвом основних стратегій та зав$
дань. Водночас ринок маркетингових
комунікацій сприяє забезпеченню руху
інформації, товароруху на товарних рин$
ках, а також формуванню довготривалих
взаємовигідних партнерських стосунків
між ринковими суб’єктами.
Регулятивно$контрольна функція
виявляється у формуванні та підтриман$
ні на певному рівні іміджу організації,
контролі над громадською думкою та її
координації в разі потреби. У результаті
регулюється процес виробництва та
реалізації продукції.
Стимулювальна функція полягає
у створенні нерівності поміж виробника$
ми товарів та послуг, підвищенні конку$
рентоспроможності певних підприємств
та їх продукції, прискоренні процесу
оновлення виробництва та впроваджен$
ня в нього інновацій. За допомогою мар$
кетингових комунікацій виникає можли$
вість порівнювати товари$конкуренти та
діяльність ринкових суб’єктів, оптимізу$
вати баланс попиту$пропонування, за$
войовувати міцні позиції на ринку й утри$
матися на них якомога довше.
Системність ринкових відносин
потребує виокремлення ринку марке$

до виконання відповідального завдання
на роботі і читає спеціалізовану літерату$
ру, дивиться і слухає блоки новин. Завтра
та ж сама людина після виконання зав$
дання втомиться чи погіршиться стан її
здоров’я, і вона вже належатиме до іншої
аудиторії, оскільки інтуїтивно бажатиме
розважальних програм чи літератури.
У зв’язку з цим виникають певні труднощі
у виокремленні цільової аудиторії.
Виготовлення маркетингових комуні$
кативних повідомлень потребує наявно$
сті виробничої бази, насамперед інтелек$
туальної. Комп’ютери з висококласним
програмним забезпеченням, цифрові
фото$ та кінокамери, планшети, фарби,
поліграфічне устаткування будуть некорис$
ними без наявності ідей маркетингових
комунікацій та програм їх упровадження,
які генерує людина чи група людей. Про$
фесійно підготовлені кадри — носії
знань психології, соціології, політології,
економіки, маркетингу, філософії та
таланту креативного їх перетворення на
маркетингові комунікації — являють
собою рушійну силу у виробництві това$
ру на цьому ринку. У зв’язку з цим, това$
ром на ринку маркетингових комунікацій
часто буває продукт духовної творчості —
об’єкт інтелектуальної власності підпри$
ємств чи певних осіб.
Слід зазначити, що основою форму$
вання попиту на ринку маркетингових
комунікацій є потреби ринкових суб’єктів
в обміні змістовною інформацією, потріб$
ною для забезпечення їхньої діяльності.
Наприклад, потреба в рекламі зумо$
влена потребою рекламодавців проін$
формувати чи привернути увагу спожи$
вачів до свого товару. Потреба в заходах
прямого маркетингу зумовлена потре$
бою встановлення діалогового режиму
між виробником та споживачем певної
продукції. Потреба у формуванні зв’язків
з громадськістю виникає на підставі
потреби забезпечення довготривалих
партнерських стосунків між певними
членами суспільства.
Ринок маркетингових комунікацій
потребує тісної взаємодії виробників
маркетингових комунікацій із замовни$
ками, оскільки останні визначають мету
і стратегію розроблення та поширення
маркетингових комунікативних звернень.
Саме замовники виступають генерато$
ром створення продукту на цьому ринку та
основним джерелом фінансування «ви$
робників». Водночас між виробником і спо$
живачем маркетингових комунікативних
звернень тісної взаємодії немає, оскільки
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тингових комунікацій, а саме визначення
його особливостей. На підставі аналізу
теоретичних передумов його створення
та функціонування випливає таке. По$
перше, товаром слугують маркетингові
комунікації, нематеріальні, з усім набо$
ром специфічних рис, притаманних
послугам. Однак ситуація пом’якшуєть$
ся, оскільки маркетингову комунікативну
інформацію можна частково заготовити
заздалегідь та закріпити на матеріаль$
них носіях. У такому разі маркетингові
комунікації набувають матеріальної
форми. Їм властиві всі етапи життєвого
циклу: розроблення (виникнення ідеї,
створення певних образів, розроблення
програм), виведення на ринок (переклад
маркетингових комунікаційних звернень
на матеріальні носії та перша поява їх
у засобах масової інформації), зростання
(привернення уваги та виклик інтересу
до них з боку аудиторії), зрілість (визна$
чення «своєї» цільової аудиторії), зане$
пад (поступове звикання цільової ауди$
торії до маркетингових комунікаційних
повідомлень та втрачання до них інтере$
су). На відміну від матеріального товару
та звичайних послуг, тривалість кожного
з етапів життєвого циклу маркетингових
комунікацій значно коротша, що пов’я$
зано передусім із психологічним сприй$
няттям інформації певною людиною.
Вона здатна запам’ятовувати інформа$
цію та її аналізувати. Тому немає потре$
би тривалий час подавати одне і те саме
інформаційне повідомлення для підси$
лення впливовості. За психологічними
особливостями, людина краще сприй$
матиме інформацію, якщо її буде надано
по$різному (тобто у різних формах), але
про одні і ті ж події. А різні інформаційні
повідомлення, зокрема й маркетингові
комунікації, уже різні товари, кожен з яких
має свої етапи життєвого циклу.
Доцільно відмітити, що поняття спо$
живачів на ринку маркетингових комуні$
кацій є відносним. За рахунок багатосто$
роннього спрямування впливу маркетин$
гових комунікацій споживачі маркетинго$
вих комунікативних повідомлень — це
споживачі, посередники та виробники на
товарних ринках. Цільова аудиторія,
тобто аудиторія, на яку спрямовано мар$
кетингове комунікативне звернення,
ніколи не буває в позиції сталості. Люди,
під впливом різних зовнішніх чинників,
свого настрою, стану здоров’я, психоло$
гічної завантаженості, весь час перемі$
щуються з однієї аудиторії до іншої.
Наприклад, сьогодні людина готується
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у переданні таких звернень здебільшого
задіяно засоби масової інформації, мате$
ріальні носії, що мають можливість широ$
кого впливу на аудиторію, яка, у свою
чергу, інформацію сприймає, але джере$
лом фінансування стає тільки для носіїв
маркетингових комунікативних звернень.
На ринку маркетингових комунікацій
важко однозначно оцінити обсяги реалі$
зації маркетингових комунікативних пові$
домлень та ефективність їх застосування.
На товарному ринку ефективність упро$
вадження будь$яких заходів визначаєть$
ся збільшенням (зменшенням) товароо$
бігу, прибутковості підприємства до
і після їх введення, а обсяги реалізації
товару можна визначити у натуральних та
вартісних показниках. На ринку України
обсяги реалізації маркетингових комуні$
кацій майже не підлягають вимірюванню
у натуральних одиницях, оскільки одне
повідомлення такого типу суттєво відріз$
няється від іншого за якістю, тривалістю
впливу, охоплення аудиторії. Вимірюван$
ня їх надання у вартісних одиницях умов$
не, оскільки неможливо визначити еталон
маркетингових комунікацій для розраху$
вання їх вартості. Ефективність застосу$
вання маркетингових комунікацій можна
оцінити тільки як результат їх роботи на
товарному ринку через систему еконо$
мічних показників поліпшення (погіршен$
ня) діяльності його суб’єктів або через
систему показників, що визначають їх
комунікативну впливовість на суспіль$
ство. Наприклад, реклама нових старто$
вих пакетів операторів мобільного зв’яз$
ку, що одночасно подають на телебаченні
(канал «1+1») та в газеті «Бізнес», не дає
можливості стверджувати, що обсяги цієї
реклами дорівнюють двом повідомлен$
ням, оскільки вони різні за всіма параме$
трами і не підлягають зіставленню. Вод$
ночас про ефективність такої реклами
можна говорити тільки після того, як буде
визначено її корисне охоплення аудиторії
у кількісних та якісних показниках, а також
можливе збільшення (зменшення) обся$
гів реалізованої продукції після прове$
дення рекламної кампанії.
Маркетингові комунікативні повідо$
млення на ринку маркетингових комуні$
кацій зумовлюють інформаційні й еконо$
мічні вигоди кожного із суб’єктів ринку.
Наприклад, вигоди, що їх отримують
представники цільової аудиторії: есте$
тичне задоволення; економія часу зав$
дяки отриманню вже готової інформації,
а не пошук її самостійно; задоволення
пізнавальних потреб та «інформаційного

голоду»; економія коштів завдяки вча$
сному отриманню інформації раціональ$
ного характеру; можливість порівняння
товарів$конкурентів.
Висновки. Ринок маркетингових ко$
мунікацій, отже, існує як виокремлена
економічна категорія. Незважаючи на те,
що товаром на ньому є послуга, підпри$
ємства, які надають послуги з маркетин$
гових комунікацій, не можна відносити
тільки до інфраструктури товарного
ринку, оскільки їх діяльність набагато
ширша і має всеохоплюючий характер за
рахунок наявності великого спектра
інформаційних зв’язків між членами сус$
пільства. З одного боку, послуги з марке$
тингових комунікацій — це результат пев$
них виробничих дій (зокрема, і надання
послуг), з іншого — це основа, рушійна
сила у прийнятті будь$якого управлінсько$
го рішення. Як автономна економічна
категорія ринок маркетингових комуніка$
цій має свою специфіку, пов’язану з осо$
бливостями товару, попиту, пропонування
учасників ринку, з функціями, які він вико$
нує, а також з роллю у відтворювальному
процесі.
Исследование отечественного рынка
маркетинговых коммуникаций, особен%
ностей его формирования и присущих
ему функций.
Ключевые слова: товар, рынок,
маркетинг, коммуникации, рынок марке$
тинговых коммуникаций.
Reserching of marketing communica%
tions domestic market, features of its for%
ming and inherent to it functions.
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tions market.
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У статті розглядається сутність нор%
мування з позицій сучасного стану еко%
номіки, пропонується новий погляд на
поняття економічних норм і нормативів,
висвітлюється їх взаємозв’язок. На під%
ставі ретроспективного аналізу обґрун%
товується його значущість у пізнанні
й управлінні економічними процесами.
Розглянуто приклад застосування теорії
нормування при управлінні підприєм%
ством.
Ключові слова: норма, норматив,
принцип, кількісний показник, якісний
показник, процедури, відносини, довіра$
відповідальніст ь, попит і пропозиція.
Ефективність функціонування будь$
якої системи базується на певних нор$
мах і нормативах, які є основою стійкої
роботи: починаючи від природи як
цілісної системи і завершуючи будь$
якою окремою біологічною системою,
від соціально$економічної організації
суспільства загалом до окремого госпо$
дарства, сім’ї тощо. Необхідно зазначи$
ти, що в природі нормування здійсню$
ється переважно без безпосередньої
участі людини, яка пізнає навколишній
світ і дотримується існуючих норм.
У соціальному житті норми і нормати$
ви не тільки визначаються, але й встано$
влюються суспільством, яке визначає
етичні та правові норми відносин грома$
дян, технічні норми виробництва, еконо$
мічні принципи поведінки суб’єктів гос$
подарювання, а також встановлює на їх
основі певні нормативи.
Визначення норм економічних відно$
син є одним із найважливіших завдань
суспільства. Правильно встановлені
нормативи, які є похідними від норм,
гармонізують функціонування всієї еко$
номічної системи та сприяють ефектив$
ному обігу капіталу як на макро$, так і на
мікрорівні.
Якщо норми не визначені, нормативи
не встановлені або встановлені непра$
вильно, або їх не дотримуються, це веде
до значних втрат, що, в свою чергу, при$
зводить до виникнення кризових явищ

як в окремій галузі господарювання, так
і в економіці загалом.
У зв’язку з цим проблема економіч$
ного нормування є надзвичайно важли$
вою, і їй приділяється особлива увага
науковцями і практиками впродовж
усього розвитку суспільства.
Нормування економічних відносин
у науці бере свій початок із стародавніх
часів, але найбільшого розвитку та
обґрунтування воно почало набувати
в період зародження та поширення то$
варно$грошового та кредитного госпо$
дарства. Проблема нормування стала
настільки важливою і водночас широкою
та складною, що її не могли не досліджу$
вати вчені. Найбільш цілеспрямовано
й глибоко це питання вивчали такі все$
світньовідомі вчені, як В. Петті, Ж. Б. Сей,
А. Маршалл, Ф. Кене, Ф. Тейлор, Г. Емер$
сон, Ф. Гільбрет, Дж. Кейнс, Дж. Хікс,
В. Леонтьєв, М. Фрідман, І. Фішер та інші,
а серед вітчизняних учених — А. Галь$
чинський, В. Геєць, А. Гриценко, І. Лукі$
нов, А. Мороз, Савлук, Ю. Пахомов та
інші науковці.
Слід, однак, зауважити, що теорети$
ко$методологічна база економічного
нормування як необхідна умова ефек$
тивності економічних процесів науковою
думкою розроблена ще недостатньо.
Характерно, що в економічній літературі
існують різні трактовки поняття норму$
вання, але всі вони, як правило, пов’я$
зані з терміном «витрати», наприклад,
в українській економічній енциклопедії
подано таке визначення нормування:
це «розроблення нормативів і встанов$
лення норм витрат різноманітних ресур$
сів (праці, матеріалів та ін.)» [1, с. 599].
У Великому економічному словнику (за
участю російських вчених) під нормуван$
ням розуміється процес розроблення
нормативів та встановлення норм витрат
праці, часу, матеріалів та інших ресурсів
[2, с. 369]. Як бачимо, в економічній літе$
ратурі нормування традиційно розгляда$
ється як процес, спрямований на норма$
лізацію витрат. Цей традиційний підхід
до нормування склався ще за часів заро$
дження індустріальної епохи та продовжує
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залишатись у сучасній економічній думці.
Не слід, однак, стверджувати, що цей під$
хід є неправильним, але він обмежує
погляд на проблему нормування в суча$
сних економічних умовах.
Як відомо, в умовах індустріального
розвитку господарства, відносно вузь$
кого попиту та низької конкуренції на
ринку, прибуток можна було збільшувати,
насамперед, за рахунок зниження витрат
виробництва. Так, наприклад, Ж. Б. Сей
ще в ХІХ столітті сформулював правило
з управління виробництвом: необхідно
зменшувати витрати виробництва з тим,
щоб збільшити прибуток. Це правило
існувало протягом декількох століть.
Поль Самуельсон майже через сто років
після цього писав, що виробник може
вистояти в конкуренції цін і підвищити до
максимуму свій прибуток, тільки зни$
жуючи до мінімуму витрати, що, в свою
чергу, досягається впровадженням ефек$
тивних методів виробництва [3]. Проте
в сучасному швидкоплинному світі, коли
ринкова конкуренція стає дедалі жор$
сткішою, але не за рахунок дії фактора
ціни, а в результаті появи більш витонче$
них методів і форм суперництва фірм на
ринку, основний принцип роботи керів$
ників підприємств вже не може полягати
суто у прагненні зменшувати витрати
виробництва. Виживання підприємств
дедалі частіше стає зумовленим дією
факторів більш довгострокового поряд$
ку, ніж просто економією на деяких
видах прямих чи накладних витрат.
Існування в конкурентній боротьбі
в наші часи стає неможливим без певних
інновацій та інвестицій, що зумовлює
необхідність у розрахунку доходу в умовах
недостатньої визначеності результатів
використання капіталу. Сьогодні немо$
жливо досягти стабільного руху вартості
з розрахунковою нормою дохідності та
ризику без нормування процесу обігу
капіталу. Тому в сучасних умовах не$
обхідним є принципово по$новому роз$
глянути такі поняття, як економічне нор$
мування, норми та нормативи.
Виходячи із запропонованих поглядів
на існуючі економічні процеси, було
б логічним під нормуванням розуміти про$
цес визначення норм, процедур і вста$
новлення нормативів та їх використання
з метою ефективного обертання капіта$
лу протягом відносно тривалого періоду
часу. Таке визначення є ширшим, ніж
попередні, та краще відповідає сучасно$
му рівню розвитку економіки.

Щодо понять «норма» і «норматив»,
то існує неузгодженість їх трактування
в економічній літературі та у загальнопо$
ширеному використанні. Так, у словнику
сучасної української мови за редакцією
В. Бусела написано, що норма — це зви$
чайний, узаконений, загальноприйнятий
обов’язковий порядок, стан і т. ін., зага$
льноприйняте правило...» [4, с. 626].
Наприклад, до етичних норм ми від$
носимо встановлений порядок відносин
в суспільстві або правило поведінки
людини. Правова норма — формальні
обов’язкові правила поведінки, які мають
загальний характер і встановлюються
або санкціонуються державою з метою
регулювання суспільних відносин. Нор$
матив, у свою чергу, є певним показни$
ком норм [5].
Водночас у вітчизняній економічній
літературі під нормою розуміється «мак$
симально допустима величина мате$
ріальних, трудових, фінансових ресурсів
для виробництва одиниці продукції,
виконання одиниці робіт чи надання
одиниці послуг…» [1, с. 587], а під «нор$
мативом — показник, що характеризує
рівень використання знаряддя і засобів
праці, предметів праці, живої праці, гро$
шових коштів тощо» [1, с. 594]. Даний
підхід безпосередньо пов’язаний із нор$
муванням суто витрат та не спрямова$
ний на аналіз економічних процесів на
різних рівнях.
Тому, виходячи із загальноприйнятих
понять, існуючих реалій в економіці та
з метою побудови певної концепції нор$
мування, яка б давала змогу системно
підходити до пізнання та розв’язання
важливих проблем економіки, було б до$
цільно відносити до економічних норм
певні правила, за якими повинні здій$
снюватись господарські операції, що
давало б можливість досягнути найбільш
раціонального використання ресурсів.
Потрібно відмітити, що правила повинні
визначатися, виходячи з об’єктивних
процесів розвитку економіки.
Норматив — це показник норм, який
розраховується і встановлюється люди$
ною на основі певних норм. Якщо норму
можна віднести до якісної характеристи$
ки ефективності обертання капіталу, то
норматив — це кількісний показник. Нор$
ма, звичайно, є ширшим поняттям, ніж
норматив. Вона має загальний характер,
тобто, по суті, це принцип, а визначення
принципів здійснення економічних про$
цесів — одне з найважливіших завдань

Фізіократичний підхід до економіки на
основі еквівалентності дав змогу Ф. Кене
одному з перших виявити таку норму, як
відповідність кількості грошей у країні ціні
сукупної товарної маси. Але ця норма у той
час ще не знайшла практичного застосу$
вання і була доведена до кількісних показ$
ників (нормативів) лише в ХХ ст.
Удосконаленням теорії нормування
на основі єдності норм і нормативів без$
посередньо займались економісти США
наприкінці ХІХ ст. Водночас економічні
поняття «норма» і «норматив» були
пов’язані з необхідністю розроблення
теоретичної бази ефективного викори$
стання обмежених людських ресурсів на
північноамериканському ринку*. Про$
блемами нормування праці займалися
такі видатні вчені$економісти і практики,
як Ф. Гільбрет, Г. Емерсон, Ф. Тейлор та
Г. Форд. Найяскравіше економічну сут$
ність і методологію нормування розкри$
то видатним американським вченим
Г. Емерсоном в його монографії «Два$
надцять принципів підвищення продук$
тивності», яка вийшла у світ в 1912 р. і не
втратила свого значення й дотепер.
При нормуванні праці Г. Емерсон шукав
основу її продуктивності. У процесі пошуку
вчений дійшов висновку, що «напруження»
та продуктивність — це не лише не одне
й те саме, а й речі прямо протилежні.
Працювати напружено — означає докла$
дати до роботи максимальні зусилля,
працювати продуктивно — означає докла$
дати до роботи зусилля мінімальні [7].
Усі свої дослідження в економіці
Г. Емерсон будував на природних зако$
номірностях. Він писав: «Уся природа
вчить, що високі результати створюються
не збільшенням, а зменшенням зусиль...
Але ми все ще не можемо засвоїти ці
уроки... дихати частіше, ніж звичайно,
так само важко, як і дихати повільніше,
ніж звичайно, а найлегше дихати з нор$
мальним звичайним ритмом» [7, с. 126].
Заслуга американського вченого по$
лягає не тільки в тому, що він визначив
норми праці, він пішов далі: на основі
норм він розраховував нормативи —
певні кількісні показники норм. Таким чи$
ном, Г. Емерсон заклав основи методоло$
гії нормування. Крім нормування праці він
активно займався ще й проблемами нор$
мування обігових коштів, насамперед
сировини, матеріалів та енергоносіїв.
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економіки. За такого підходу нормуван$
ня стає одним із основних складових
у сучасній економічній науці.
При нормуванні, крім визначення
норм, встановлюються певні нормативи.
Нормативи, які розраховуються на основі
норм, повинні враховувати конкретну си$
туацію, що склалась у певний період часу
(наприклад, норматив платоспроможно$
сті банківських установ враховує ризики
ринку країни; ступінь ризиковості актив$
них операцій банку визначається цен$
тральним банком і переглядається з ча$
сом за умов зміни економічної ситуації).
Якщо економічні норми є досить ста$
більними у межах існуючих знань у галу$
зі, то нормативи відносно змінні.
При нормуванні повинна бути забезпе$
чена єдність якісних і кількісних характери$
стик обігу капіталу, що створює підгрунтя
для пізнання процесів і управління ними.
Даний підхід до природи нормування
дає можливість більш системно й цілес$
прямовано вирішувати економічні зав$
дання, які виникають перед суспільством,
що підтверджується аналізом підходів
всесвітньовідомих учених до розв’зання
проблем, які існували у відповідні часи.
Так, економічна таблиця відомого
французького економіста Ф. Кене з’яви$
лась як необхідність подолання нееквіва$
лентних відносин між учасниками ринку,
що склались у Франції у ХVІІІ ст. Франсуа
Кене писав, що людське суспільство — це
частина світобудови, яке підпорядкову$
ється законам природи, і не лише в при$
роді, а й у суспільстві обмін здійснюється
за принципом еквівалентності [6].
Умовою, або основним правилом, що
забезпечує стабільне існування цього
обміну і всієї системи, на думку вченого,
повинно бути відтворення ресурсів. Ана$
лізуючи ситуацію в економіці країни,
Ф. Кене зробив висновок, що еквіва$
лентність господарських відносин на
основі відтворення виробничих ресурсів
не повинна порушуватись з боку держа$
ви, а всі регулятивні дії уряду мають
перебувати в межах ринкової норми. Він
вважав, що недотримання цього еконо$
мічного принципу призведе до неефек$
тивного використання капіталу як на
рівні окремого господарства, так і в кра$
їні загалом, та до негативних соціальних
наслідків, що підтверджено історичними
фактами у Франції.

* Тому сьогодні проблеми нормування в економіці деякі вчені пов’язують, перш за все, з нормуван$
ням використання робочої сили.
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Заслуга американського вченого поля$
гає ще й в тому, що він одним із перших
учених дав визначення поняття «економіч$
ний стандарт». Під економічним стандар$
том він розумів «писані та затверджені»
нормативи і певний порядок робіт, що
забезпечують ефективність використання
ресурсів. Проблемами впровадження еко$
номічних стандартів активно займалися
також економісти Ф. Тейлор та Г. Форд.
При всій заслузі американських уче$
них у розвитку теорії нормування потріб$
но брати до відома, що їхні зусилля були
скоріше спрямовані на вирішення про$
блем нормування капіталу в рамках під$
приємства.
Нормуванням відносин на макрорівні
в кінці ХІХ — на початку ХХ ст. почали
займатися представники американської
та англійської неокласичної школи.
Серед них слід відзначити А. Маршалла,
У. Фішера та А. Пігу; двом останнім нале$
жить розроблення інструментів визна$
чення нормативів грошової маси в на$
ціональному господарстві [8].
Але найактивніше проблемами нор$
мування економіки на макрорівні вчені
почали займатися з часів «великої де$
пресії». Серед них, передусім, потрібно
відмітити таких видатних вчених, як
Дж. Кейнс, Дж. Хікс та В. Леонтьєв.
Як відомо, кейнсіанський аналіз вклю$
чає в себе дві складові — якісну та кіль$
кісну характеристики економічного про$
цесу, що є прикладом методології нор$
мування на макрорівні. Якщо Г. Емерсон
висвітлив підхід до визначення норм
і нормативів витрачання ресурсів на під$
приємстві, то Дж. Кейнс продемонстру$
вав підхід щодо нормування економіки на
рівні держави. Він встановив певне пра$
вило, яке свідчить, що при збільшенні
попиту на ринку за допомогою грошово$
кредитної політики та бюджетних важелів
зменшується безробіття, а при рестрик$
тивній політиці зменшується інфляція [9].
Заслуга Дж. Кейнса полягала ще й в тому,
що він послідовно волів перейти від норм
до встановлення кількісних показників,
виконання яких дає можливість забезпе$
чити стабільність роботи всієї економіки
країни. На його думку, інфляція, за умов
якої ціни в країні зростають не більш ніж на
10% протягом року, сприяє економічному
розвитку, стимулюючи платоспроможний
попит та інвестиційні процеси.
Підхід Кейнса до нормування був
дещо відмінним від підходів представни$
ків неокласичної економічної школи. Він

пропонував при нормуванні економічних
процесів на макрорівні впливати на
існуючий попит. У цьому полягали осо$
бливості підходу представників «кейнсі$
анської» школи до проблем нормування,
але сучасні вчені дають йому неоднознач$
ну оцінку. Деякі з них ставлять питання: чи
не порушуються при такому підході при$
родні закономірності ринку? Це питання
сьогодні є основним у теорії нормування.
На підставі закономірностей існуючо$
го попиту і правил еквівалентного від$
творення капіталу, що визначив Ф. Кене
ще в ХVIII ст., американський учений
російського походження В. Леонтьєв
розробив нормативи для збалансовано$
го розвитку економіки на рівні країни
у вигляді таблиць «витрати$випуск». Та$
блиці В. Леонтьєва значно відрізняються
від таблиць французького вченого, які
були інструментом для визначення тіль$
ки норми розвитку економіки. Таблиці
американського економіста використо$
вувались у розвинутих країнах світу при
розрахунку обсягу випуску валової про$
дукції, необхідної для задоволення існу$
ючого попиту, але, як відомо, широкого
застосування вони не знайшли, оскільки
не було досить чітких критеріїв стійкості
коефіцієнтів, які оцінювалися [10].
Вагомий внесок у теорію нормування
капіталу зробив видатний англійський
учений$економіст Дж. Хікс. Його підхід
до дослідження проблем норми процен$
та на капітал був побудований на при$
родних явищах ринкового середовища
і насамперед попиту на гроші [11].
У 30$х рр. ХХ ст. в умовах активізації
теоретичних розробок з проблем норму$
вання у світовій економічній думці вчені
почали використовувати термін «норма$
тивна економіка» [12].
У другій половині XX ст., з посиленням
неокласичних підходів до розвитку еконо$
міки, дедалі більше вчених починають
досліджувати на різних рівнях проблеми
формування норм та їх вплив на соціаль$
но$економічні відносини. Ф. Хайєк одним
із перших запропонував вивчення «роз$
горнутого порядку людської кооперації»,
тобто загальної суми всіх правил, норм,
цінностей та прийнятих зразків поведінки,
які дають змогу особистостям ефективно
взаємодіяти у капіталістичному суспіль$
стві [13]. У цей період дослідження норм
поведінки суб’єктів господарювання
починають здійснюватись на межі різних
наук і, перш за все, соціології, економіки,
права, історії та політології.

діяти за певним фінансово$економічни$
ми принципами і правилами.
До принципів діяльності підприємства
належать: попит і пропозиція; довіри$від$
повідальності (взаємокредитування);
нормованих витрат; збалансованості
надходжень і видатків [17]; до фінансо$
вих правил — правило фінансового
менеджменту, правило кредитування,
операційного та комбінованого вчення.
Відповідно до теорії нормування дот$
римання кожного з цих правил і принци$
пів має вимірюватися відповідними нор$
мативами — кількісними показниками.
При цьому доцільно підкреслити, що
головними факторами при прийнятті
управлінського рішення є норми (прин$
ципи), а нормативи — другорядними.
Теорія економічного нормування
у фінансовому менеджменті використо$
вується на різних етапах управління під$
приємством. Розглянемо приклад нор$
мування економічних відносин підпри$
ємства із споживачем.
У процесі діяльності підприємства на
ринку між підприємством і споживачами
встановлюються певні відносини, які
базуються на принципах, серед яких
основними принципами є довіри$відпо$
відальності та попиту і пропозиції.
Фінансовий аналіз здатності підприєм$
ства дотримуватися принципу попиту
і пропозиції здійснюється через аналіз
показників, які відображають обсяги попи$
ту і пропозиції на певному сегменті ринку,
його потенціал та зміни у часі. Виручка від
реалізації товарів і послуг є основним
показником здатності підприємства за$
довольняти потребу споживачів.
Під час дослідження також вимірю$
ється потенційний попит на товари
і послуги підприємства, а також шляхи
його задоволення і збільшення.
Збільшення обсягів реалізації дося$
гається як за рахунок збільшення кіль$
кості пропозицій, так і за рахунок поліп$
шення якості продукції, її асортименту,
сервісного обслуговування тощо.
Довіра до товарів і послуг з боку по$
купців є основою попиту на них та дохо$
дів підприємства.
Втрата довіри до товарів і послуг під$
приємства внаслідок їх низької якості,
недостатньої надійності, занадто висо$
кої ціни продукції призводить до знижен$
ня виручки підприємства.
Обсяг реалізації також залежить від
комунікативної політики підприємства: від
реклами та системи реалізації товарів.
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Від цього часу поглиблюється теоре$
тична розробка фундаментальних засад
неоінституціоналізму. Відомий учений
цього напрямку досліджень О. Уільямсон
[12] відзначав, що інституції — це «основ$
ні політичні, соціальні, правові норми, які
є базою для виробництва, обміну та спожи$
вання» [14]. На думку одного із засновників
теорії неоінституціоналізму Д. Норта,
норми є вирішальним фактором для зни$
ження вартості угоди. Він вважав, що якби
у нас не було норм, що вимагають, напри$
клад, взаємоповаги прав власності, то
нам довелося б домовлятися щодо пра$
вил володіння власністю для кожного
окремого випадку — ситуація, яка б не
сприяла ні ринковому обміну, ні інвести$
ціям, ні економічному зростанню [15].
Логічним продовженням розвитку
неоінституціоналізму стала поява теорії
соціального капіталу. Під соціальним
капіталом, як і під інституціями, розумі$
ють «норми взаємного співробітництва,
що характеризують відносини серед
групи людей» [16, с. 45].
Звичайно, теорія неоінституціоналіз$
му є суттєвим кроком уперед у розвитку
соціальних відносин, але, на думку спе$
ціалістів, вона має певні недоліки для за$
стосування в економіці.
По$перше, деякі економісти вважа$
ють, що соціальний капітал — це «роз$
пливчасте поняття, яке важко або не$
можливо зробити предметом виміру»
[16, с. 35].
Проблема полягає в тому, що в теорії
неоінституціоналізму недостатньо дос$
ліджується взаємозв’язок між нормами
та їх кількісними показниками — норма$
тивами. Сучасна ж теорія нормування,
яка побудована на чіткому визначенні
взаємозв’язку якісних і кількісних харак$
теристик економічного процесу, відріз$
няється тим, що вона вирішує питання
виміру соціально$економічних відносин.
По$друге, підхід до розв’язання за$
гальної економічної проблеми раціональ$
ного використання ресурсів на основі
трансакційних витрат, що становить ядро
кількісного аналізу неоінституціоналізму,
є важливим, але недостатнім.
Концептуальний підхід на підставі
встановлення норм і нормативів обігу
капіталу дає можливість комплексно
вирішувати питання ефективності упра$
вління економічним процесом.
Теорія економічного нормування ви$
користовується при управлінні різними
суб’єктами господарювання, які повинні
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При фінансовому аналізі здатність під$
приємства задовольняти потребу ринку, від$
повідно до принципів попиту і пропозиції та
довіри$відповідальності, вимірюється як
абсолютними, так і відносними показниками.
Серед абсолютних показників основ$
ними є виручка від реалізації і прибуток
підприємства.
Під час фінансового дослідження
вимірюється не тільки поточний рівень
цих показників, але й їх зміни у часі.
При фінансовому дослідженні виконан$
ня підприємством принципів довіри$від$
повідальності аналізуються також відносні
показники, зокрема рентабельність акти$
вів, власного капіталу, рентабельність про$
дажу, коефіцієнт оборотності активів.
Зростання вищеназваних показників
свідчить про те, що підприємство збіль$
шує ефективність своєї діяльності.
PA =

Про ефективність бізнесу також свід$
чить період функціонування підприєм$
ства (період часу, протягом якого під$
приємство отримує доходи).
При розрахунку фінансових показни$
ків використовується інформація як
з форм фінансової звітності, так і дані
управлінського обліку. Наприклад, за
аналізу ефективності бізнесу, з викори$
станням інформації, наведеній у фінан$
совій звітності, визначаються зміни:
– виручки від реалізації продукції
(ряд. 010; 035 — форма № 2);
– валового прибутку (збитку) (ряд.
50 — форма № 2);
– чистого прибутку (ряд. 220 — фор$
ма № 2);
– використання власного капіталу
(ряд. 380 — форма № 1);
– рентабельності активів:

Прибуток
ряд . 170 (форма № 2)
=
;
Активи
ряд.280 гр. 3 + ряд 280 гр. 4 (форма № 1)

– рентабельності продаж:
Pпр =

Прибуток ряд . 050 форма № 2
=
;
Виручка
ряд 035 форма № 2

– рентабельності власного капіталу:
Pвк =

Прибуток
ряд.170 (форма № 2)
=
;
ВК
ряд. 380 гр. 3 + ряд 380 гр. 4 (форма № 1)

– коефіцієнта чистої рентабельності підприємства:
Pвк =

Прибуток
ряд.220 (форма № 2)
=
;
Активи
ряд.280 гр. 3 + ряд 280 гр. 4 (форма № 1)

– коефіцієнта оборотності активів:
Pоа =

Виручка
ряд. 035 (форма № 2)
=
.
Активи ряд.280 гр. 3 + ряд 280 гр. 4 (форма № 1)

Фінансові показники і порядок їх роз$
рахунку можуть бути різними. Напри$
клад, у багатьох країнах світу рентабель$
ність власного капіталу (ROE) розрахо$
вується як таке співвідношення:
Чистий прибуток
ряд .220 (форма № 2)
.
=
Власний капітал ряд. 380 гр. 3 (форма № 1

При фінансовому аналізі здатності під$
приємства дотримуватись принципів
попиту і пропозиції доцільно вимірювати
зміни рентабельності як у виробництві, так
і в реалізації продукції. Для розрахунку цих
показників використовується інформація
управлінського обліку. Наприклад:
∆Пр
Pр =
— індекс рентабельності
∆Вр
витрат на рекламу:
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де ∆Пр — зміна прибутку при зміні
витрат на рекламу;
∆Вр — зміна витрат на рекламу.
Pкс =

∆Пр

— індекс рентабельності
∆Вкс
витрат на реалізацію.
∆Пр
Рентабельність франчайзингу Pфр =
,
∆Вфр
де ∆Пр — зміна прибутку, пов’язаного зі
збільшенням витрат франчайзингу.
При фінансовому аналізі доцільно
також вимірювати рентабельність ви$
трат, пов’язаних із підвищенням її асор$
тименту. Дослідження відносин підпри$
ємства зі споживачами також торкається
проблем дебіторів, а тому потрібен ана$
ліз дебіторської заборгованості.

В статье рассматривается сущность
нормирования с позиций современной
экономики, предлагается новый взгляд
на понятия экономических норм и нор%
мативов, освещается их взаимосвязь.
На основе ретроспективного анализа
обосновывается значимость данного
подхода в познании и управлении эко%
номическими процессами. Рассмотре%
но применение теории нормирования
при управлении предприятием.
Ключевые слова: норма, норматив,
принцип, количественный показатель,
качественный показатель, процедуры,
отношения, доверие$ответственность,
спрос и предложение.
The article covers the key aspects of
the economic relationships based upon
the cur%rent state of economy. A new view
on the economic norms and standards and
their in%terrelation has been offered. Pro%
ved by the retrospective analysis, the sig%
nificance of regulation of the economic

processes and their management is sub%
stantiated.
Key words: principle, norm, quantitati$
ve index, quality index, procedures, rela$
tionships, trust and responsibility, supply
and demand.
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Підсумовуючи вищевикладене, необ$
хідно відмітити, що проблеми нормуван$
ня мають надзвичайно важливе значен$
ня в економіці. Підхід до нормування, що
запропонований у статті, потребує по$
дальшого розроблення, але він вже дає
можливість побачити перспективи роз$
в’язання проблем теоретико$пізнаваль$
ної та управлінської функцій нормування.
За допомогою нормування, ми, з одного
боку, визначаємо закономірності ринко$
вих процесів в економіці, а з іншого —
встановлюючи та дотримуючись їх,
керуємо процесами в ній.
З огляду на це важко переоцінити
значення нормування як певної методо$
логії в економіці, за допомогою якої гар$
монійно поєднуються теорія і практика.
Пропонований підхід до нормування
в економіці можна використовувати і в ін$
ших науках при пізнанні природних і сус$
пільних явищ, а також у різних галузях
суспільного життя при управлінні певни$
ми процесами.
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УДК 658.011.12

ÍÀÓÊÎÂÎ-ÌÅÒÎÄÈ×Í² ÎÑÍÎÂÈ ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß
ÑÒÐÀÒÅÃ²¯ ÐÎÇÂÈÒÊÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂ
ÏÅÐÅÐÎÁÍÎ¯ ÃÀËÓÇ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ
У статті розглянуто науково%методичні
основи формування та реалізації страте%
гії розвитку підприємств переробної
галузі. Визначено передумови й основні
завдання стратегії розвитку переробних
підприємств України.
Ключові слова: стратегія, стратегія
розвитку, підприємство, переробна
галузь України, стратегічний потенціал,
потенціал конкурентоспроможності.
Найважливіша проблема будь$якого
українського підприємства, яке працює
в ринкових умовах, — це проблема його
виживання та забезпечення стійкого
сталого розвитку. Ефективне вирішення
цієї проблеми полягає у створенні та
реалізації конкурентних переваг, що
значною мірою може бути досягнуто на
основі ефективної стратегії розвитку
підприємства.
На сьогодні бізнес$середовище діяль$
ності переробних підприємств України
характеризується підвищенням склад$
ності, рухливості та невизначеності (нові
інформаційні технології, індивідуалізація
і динамізм поведінки споживачів, високі
вимоги до якості товарів тощо), що ви$
значає актуальність і необхідність просу$
вання у практику підприємств переробної
галузі ідей і технологій стратегічного
менеджменту.
Огляд літературних джерел свідчить,
що дослідження концепцій стратегічного
управління та процесу побудови страте$
гії розглядаються в багатьох роботах
західних і вітчизняних авторів — зокрема,
такими вченими, як Л. Абалкін, В. Бурк’є,
О. Віханський, І. Герчікова, М. Моісєєв,
Б. Соловйов, Д. Львів, Б. Райзберг, Р. Фат$
хутдінов, а також М. Аллі, І. Ансофф,
П. Друкер, М. Кастельс, Ф. Котлер,
М. Портер, А. Стрікленд, А. Томпсон,
Д. Тапскотт, Дж. Харвей, М. Хаммер,
К. Холінг й ін. Проте питання стратегії
розвитку майже не розглядається. В ук$
раїнській літературі це питання практич$
но є зовсім недослідженим, а відтак під$
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приємцям в Україні доводиться викорис$
товувати такі методи розробки стратегії
розвитку, які не адаптовані до умов
функціонування підприємств у вітчизня$
ному бізнес$середовищі та не випробу$
вані за достатній відрізок часу.
Мета статті — дослідження науково$
методичних основ щодо формування
і реалізації стратегії розвитку підпри$
ємств переробної галузі України.
Під розвитком будемо розуміти від$
повідні зміни існуючої виробничої або
економічної системи, досягнення необ$
хідного її росту й оновлення окремих під$
систем чи їх частин. Зростання і розви$
ток, на думку Р. Л. Акоффа, — не одне
й те саме. Зростання може відбуватися
з розвитком або за його відсутності.
У більшості випадків зростання означає
підвищення розмірів або числа об’єктів.
Підприємства переробної галузі як
організовані системи можуть стимулю$
вати своє зростання, здійснюючи цілес$
прямований вибір, наприклад, розши$
рення ринку збуту, залучення інвестицій
і т. п. Обмеження зростання не обмежує
розвиток. Всупереч поширеним уявлен$
ням, розвиток — це процес, в якому
збільшуються можливості і бажання ін$
дивіда задовольняти свої бажання та
потреби інших людей. Це зростання
здібностей і потенціалу, а не придбання
матеріальних благ [5].
На нашу думку, стратегія розвитку
підприємств переробної галузі — це
довгостроковий, визначений у часі і про$
сторі напрям розвитку переробних під$
приємств, спрямований на посилення
конкурентних позицій об’єкта господа$
рювання на ринку, задоволення потреб
споживачів та досягнення власних цілей.
Стратегія розвитку переробних під$
приємств визначається в результаті вив$
чення зовнішнього оточення і можливих
внутрішніх перспектив його діяльності
з урахуванням непередбачених ринко$
вих обставин. Вона полягає у встано$
вленні довгострокової орієнтації підпри$
ємства на будь$який вид виробничої

До етапів розроблення стратегії на$
лежать:
1. Формування (уточнення) місії під$
приємства.
2. Оцінювання поточної обстановки
функціонування підприємства, оціню$
вання його слабких і сильних сторін;
його конкурентоспроможності, вибір
найбільш імовірних напрямів розвитку
підприємства.
3. Визначення цілей та ключових про$
блем підприємства для досягнення на$
міченої мети.
4. Розроблення альтернативних варі$
антів розвитку підприємства.
5. Оцінювання та вибір стратегії роз$
витку підприємства.
6. Складання програми дій, розраху$
нок обсягів господарчо$фінансової ді$
яльності.
7. Моніторинг реалізації стратегії та,
за потреби, її коригування.
Сформульована стратегія повинна
бути використаною для розроблення
стратегічних проектів, методів пошуку
альтернатив розвитку. Роль стратегії у по$
шуку полягає в тому, щоб, по$перше,
зосередити увагу на певних ділянках або
можливостях, по$друге, відкинути всі інші
можливості як несумісні зі стратегією.
До складових стратегії розвитку В. Ге$
расимчук відносить інтенсивний, інтегра$
ційний і диверсифікований розвиток. Але,
в межах даних альтернатив стратегій
розвитку, слід зазначити, що їх складові
істотно відрізняються, хоч і приводять до
одного результату — якісного або кількіс$
ного розвитку підприємства.
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діяльності і набуття відповідного або
планованого становища як на внутріш$
ньому, так і на зовнішньому ринках. При
цьому уточнюються стратегічні питання,
пов’язані з вибором продукції, що пере$
роблюється, обслуговуванням споживачів,
застосовуваних виробничих процесів,
використовуваних всіх видів ресурсів,
а також формуванням загальної лінії
поведінки на ринку з урахуванням своїх
можливостей і сил конкурентів.
У ході планування діяльності перероб$
них підприємств враховуються можливі
стратегії розвитку наступних ринкових
послуг: вихід на ринок з новим продук$
том, залучення нових постачальників
і споживачів товарів, розширення або
припинення виробництва та продажу
одного виду, асортименту чи номенкла$
тури колишніх товарів.
Таким чином, стратегія розвитку
покликана забезпечити необхідне еконо$
мічне зростання і бажаний рівень розвит$
ку переробних підприємств на майбутній
довгостроковий період. Необхідний
рівень розвитку підприємства залежить
від характеру впливу на нього окремих
стейхолдерів — його основних елементів і
всієї держави — цілої системи, частиною
якої виступає дане підприємство [2].
На нашу думку, діяльність підприєм$
ства переробної галузі завжди має бути
спрямованою на його розвиток. Якщо
підприємство потрапило за своїм життє$
вим циклом на стадію старіння, тоді
головною метою буде зберігання пози$
цій та забезпечення стабільності госпо$
дарської діяльності, тобто може бути
намічена стратегія без помітного росту.

Таблиця 1 — Розподіл регіонів за рівнем соціально%економічного потенціалу
Інтенсивний розвиток

Інтеграційний розвиток

Глибоке проникнення на ри$ Регресивна інтеграція (жор$
нок.
сткий контроль за діяльністю
Розширення ринку.
постачальників).
Удосконалення товару
Прогресивна інтеграція (жор$
сткий контроль за діяльністю
системи розподілу).
Горизонтальна інтеграція
(контроль за діяльністю кон$
курентів)

Необхідність у наданій стратегії відки$
дається, як тільки реальний хід подій виве$
де підприємство до бажаного розвитку.

Диверсифікаційний розвиток

Концентрична диверсифіка$
ція (розширення номенклату$
ри виробів за рахунок іден$
тичних товарів).
Горизонтальна диверсифіка$
ція (поповнення асортименту
товарів, пов’язаних з тими,
що випускалися раніше).
Конгломератна диверсифіка$
ція (поповнення асортименту
абсолютно новими товарами)

На основі всього викладеного, нами
пропонується схема формування стра$
тегії економічного розвитку підприємств
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переробної галузі (рис. 1). Для виконан$
ня цієї стратегічної мети важливими
елементами є стан і можливість розвит$
ку економічного потенціалу, який являє
собою здатність ресурсного потенціалу
організацій до сталого розвитку. До
числа найважливіших напрямів підви$
щення ефективності використання
ресурсів та сталого їх розвитку (без
істотних спадів), на наш погляд, можна
віднести оновлення, реструктуризацію,
диверсифікацію, спеціалізацію, інтегра$
цію та державно$кооперативне парт$
нерство.
Оновлення пов’язано з упроваджен$
ням нової техніки, обладнання, прогре$

сивної технології. Для підприємств пе$
реробної галузі це є найбільш актуаль$
ним у зв’язку з високим ступенем зно$
шеності техніки та наявного на багатьох
підприємствах морально застарілого
обладнання і технології.
Крім високого ступеня зносу основ$
них фондів на підприємствах має місце
слабке оновлення фондів. У зв’язку з цим
назріла гостра потреба у забезпеченні
сталого розвитку підприємств перероб$
ної галузі через оновлення техніки та
технологічних процесів. Однією з форм
поліпшення використання основних
фондів є можливість оновлення їх орга$
нізаційних структур.

Рис. 1 — Формування стратегії розвитку підприємств переробної галузі
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си, а також можливість залучення зов$
нішніх джерел фінансування заходів по
втіленню потенціалу розвитку.
5. Оптимальна структура потенціалу
підприємства. Розробляти або удоско$
налювати, згідно з фінансовою стратегі$
єю, оптимальну структуру потенціалу
підприємства, на основі ефекту синергії
наявного та використовуваного потен$
ціалу з потенціалом розвитку.
Для оцінювання перспективних мо$
жливостей підприємства в сучасній еко$
номічній літературі використовується
поняття «стратегічний потенціал» і «кон$
курентний статус підприємства».
Стратегічний потенціал характеризу$
ється трьома складовими:
по$перше, наявністю та станом ре$
альних (матеріальних, трудових, інфор$
маційних, фінансових) ресурсів підпри$
ємства;
по$друге, ступенем відповідності ре$
сурсного потенціалу стратегічним цілям
і завданням підприємства;
по$третє — здатність ресурсного
потенціалу забезпечити стійкість до
впливу зовнішнього середовища та його
гнучкість щодо внутрішньофірмових
змін; іншими словами, це здатність
адаптуватися.
На підставі цього нами пропонується
власне визначення категорії «стратегіч$
ний потенціал» — як набору можливо$
стей підприємства, необхідного для
досягнення лідируючих або закріплення
існуючих конкурентних позицій на ринку
в умовах мінливого середовища.
Рівень освоєння потенційних можли$
востей підприємства характеризує «кон$
курентний статус підприємства». Це
поняття не слід змішувати або ототож$
нювати з конкурентоспроможністю, кон$
курентними перевагами.
Розглядаючи системи функціонування
підприємств переробної галузі немож$
ливо не звернути увагу на те, що більшість
керівників розглядають не потенціал
конкурентоспроможності, а конкурен$
тоспроможність потенціалу.
Згідно з думкою Б. Є. Бачевського
[1], «потенціал конкурентоспроможності
підприємства — це властивість носія
забезпечити потреби на ринку за кож$
ною номенклатурною позицією продук$
ції за обсягом, характеристиками, які$
стю та ціною в межах виробничого та
економічного потенціалу підприємства
на певному рівні: вище, нижче або на
рівні конкурентів з урахуванням рівня
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В оновленні як чинника забезпечення
сталого економічного розвитку є важли$
ве значення підвищення рівня професі$
оналізму персоналу.
В якості організаційних завдань щодо
забезпечення сталого розвитку підпри$
ємств переробної галузі пропонуємо
створення регіональних оптово$розпо$
дільчих баз, створення спеціалізованої
торговельної мережі та створення служб
маркетингового управління.
У ході формулювання стратегій нав$
ряд чи можливо передбачити всі можли$
вості, які відкриються при складанні про$
екту конкретних заходів. Тому менеджери
змушені користуватися дуже узагальне$
ною, неповною та неточною інформацією
про різні альтернативи.
При появі більш точної інформації
може бути поставлена під сумнів обґрун$
тованість первісної стратегії. Тому є не$
обхідним зворотний зв’язок, який дає
змогу забезпечити своєчасне перефор$
мулювання стратегії.
Процес реалізації стратегії може бути
поділено на два великі етапи:
1) процес стратегічного планування —
вироблення набору статей, починаючи
від базової стратегії підприємства та
закінчуючи функціональними стратегія$
ми та окремими проектами;
2) процес стратегічного керування —
реалізація визначеної стратегії у часі,
або її переформулювання на підставі
нових обставин.
З огляду на вищесказане та узагаль$
нюючи точки зору вітчизняних і зарубіж$
них науковців [2; 4; 6] щодо формування
стратегії розвитку підприємств пере$
робної галузі України, пропонуємо виді$
лити такі основні її завдання:
1. Оптимальна лінія ринкової пове$
дінки. На підставі аналізу існуючого та
можливого асортименту продукції, наяв$
ного та необхідного технічного рівня
виробництва, здійснювати вибір опти$
мальної лінії ринкової поведінки об’єкта
господарювання.
2. Тактика конкурентної боротьби.
Формування основних і допоміжних так$
тик конкурентної боротьби.
3. Заходи щодо підтримки конкурен$
тоспроможності підприємства. Проекту$
вати технічні, технологічні та організа$
ційні заходи по підтримці конкурентос$
проможності підприємства задля його
подальшого розвитку.
4. Внутрішні ресурси та зовнішні
можливості. Виявляти внутрішні ресур$
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ним є використання аналізу критеріїв
самої конкурентоспроможності. На нашу
думку, найбільш відповідними сутності
категорії «потенціал» будуть такі, що
показані на рис. 2, а саме:

Формування стратегії на триваду перспективу

Планування стратегії поведінки об’єкта
господарювання на ринку

Властивості категорії «потенціал»

Чинники впливу прямої та опосередкованої дії
на підприємство

Критерії оцінювання потенціалу конкурентоспроможності
підприємств переробної галузі України

Існуючий, задіяний та можливий потенціал
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використання існуючої властивості щодо
конкурентоспроможності та потенціалу її
розвитку» [1].
Для оцінювання потенціалу конкурен$
тоспроможності підприємства доціль$

Рис. 2 — Критерії оцінки потенціалу конкурентоспроможності
підприємств переробної галузі України

1. Потенціал характеризується вну$
трішньою структурою, звідси необхідні
методи, за допомогою яких можливо
оцінити існуючий, задіяний та можливий
потенціали розвитку.
2. Виходячи з того, що потенціал кон$
курентоспроможності є результатом син$
тезу різного роду потенціалів, необхідні,
на наш погляд, методи, які б оцінили чин$
ники впливу прямої та опосередкованої
дії на підприємство.
3. Враховуючи постійну динаміку зміни
(як в ретроспективі, так і в перспективі)
об’єкта господарювання, є необхідність
застосування методів, які б відображали
властивості категорії «потенціал».
4. Необхідність діагностики оцінки
конкурентоспроможності зумовлюється
потребою планування стратегії поведін$
ки об’єкта господарювання на ринку.
5. Зміна вимог споживачів, розвиток
науки і техніки постійно набирають обер$
ти, що призводить до ускладнення фор$
мування стратегії на тривалу перспекти$
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ву. Проте задля визначення конкурентних
позицій і напряму розвитку об’єкта госпо$
дарювання, кількість показників конкурен$
тоспроможності, що склалася від початку
ринкових відносин, є достатньою.
Стратегії підприємства повинні так
розвивати його потенціал, щоб, напри$
клад, дві стратегічні бізнес$одиниці, які
взаємодіють, були продуктивнішими від
інших двох, які оперують незалежно
одна від одної.
Правильно обраний, незалежно об$
ґрунтований напрям розвитку бізнесу
забезпечує необхідну концентрацію по$
тенціалу підприємства, оптимальний
розподіл ресурсів задля досягнення
потрібних результатів у різній часовій
перспективі, в тому числі і у віддаленому
майбутньому [6].
Висновки. 1. В українській літературі
питання стратегії розвитку практично
є недослідженим, а відтак підприємцям
в Україні доводиться використовувати
такі алгоритми розроблення стратегії

В статье рассмотрены научно%мето%
дические основы относительно форми%
рования и реализации стратегии раз%
вития предприятий перерабатывающей
отрасли. Определены предпосылки
и основные задания стратегии разви%
тия перерабатывающих предприятий
Украины.
Ключевые слова: стратегия, стра$
тегия развития, предприятие, перера$

батывающая отрасль Украины, страте$
гический потенциал, потенциал конку$
рентоспособности.
In the article it is considered scientifi%
cally%methodical bases in relation to for%
ming and realization of strategy of deve%
lopment of enterprises of processing indu%
stry of Ukraine. Pre%conditions and basic
tasks strategy of development of proces%
sing enterprises are selected.
Key words: strategy, strategy of deve$
lopment, enterprise, processing industry of
Ukraine, strategic potential, potential of
competitiveness.
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розвитку підприємств переробної галу$
зі, які не адаптовані до умов функціону$
вання підприємств у вітчизняному біз$
нес$середовищі та не випробувані за
достатній відрізок часу. Тому нами
запропоновано авторське трактування
категорії «стратегія розвитку» як довго$
строковий, визначений у часі і просторі
напрям розвитку підприємств, спрямо$
ваний на посилення конкурентних пози$
цій об’єкта господарювання на ринку,
задоволення потреб споживачів та до$
сягнення власних цілей.
2. Виживання та функціонування пе$
реробних підприємств неможливі без
визначення напрямів розвитку та запро$
вадження стратегічного управління, яке
покликане забезпечувати підвищення
ступеня ефективності їх діяльності. Тому
виникає потреба в концепціях стратегії на
довгострокову перспективу, які повинні
використовувати сучасні здобутки стра$
тегічних менеджерів.
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УДК 658.011.12

ÑÂ²ÒÎÂÈÉ ÄÎÑÂ²Ä ÔÓÍÊÖ²ÎÍÓÂÀÍÍß
ÒÎÐÃÎÂÅËÜÍÈÕ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂ
Розглядається світовий досвід функ%
ціонування торговельних підприємств.
Досліджуються сучасний стан, умови та
середовище функціонування суб’єктів
господарювання торговельної сфери
в різних країнах світу. Пропонуються
напрями вдосконалення діяльності
національних роздрібних торговельних
підприємств з урахуванням світового
досвіду.
Ключові слова: торговельне підпри$
ємство, інтеграція, ринок, асортимент,
сервіс, витрати, потреби, платоспро$
можний попит, споживач, якість, ціна,
конкурентоспроможність, ефективність.
Вступ. У структурі світової економіки
важливе місце посідає роздрібна торгів$
ля, яка забезпечує доведення товарів до
кінцевого споживача через відповідних
суб’єктів господарської діяльності. Харак$
терними тенденціями функціонування
роздрібних торговельних підприємств
у світі є їх капіталізація та корпоративне
створення торговельних мереж, які роз$
ширюють межі власної діяльності в інших
країнах, створюючи конкуренцію націо$
нальним. Світова економіка забезпечила
створення сприятливих умов для розвит$
ку торговельних мереж та їх виходу на
міжнародний ринок. Особливий інтерес
для них становлять країни, що розвива$
ються зі значною нестачею торговельних
площ, слаборозвиненою торговельною
інфраструктурою, низьким рівнем конку$
ренції, прагненням споживачів до якісного
сервісу, розширенням товарного асорти$
менту, формуванням гнучкої політики
ціноутворення та запровадженням марке$
тингових стратегій розвитку тощо. Потріб$
но зазначити, що у світі також спостеріга$
ються процеси злиття та поглинання тор$
говельних компаній, а також інтеграція
торговельного і промислового капіталів
з метою оптимізації витрат та нарощуван$
ня ресурсного потенціалу.
Господарські процеси у торговельній
сфері вимагають здійснення постійного
моніторингу з боку менеджменту даних
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суб’єктів діяльності та опрацювання
перспективних напрямів удосконалення
процесів торгівлі, а також розроблення
відповідних стратегій розвитку. Особли$
вої ваги набуває використання світового
досвіду у господарській діяльності націо$
нальних торговельних підприємств з ме$
тою підвищення ефективності їх функціо$
нування, задоволення потреб та забезпе$
чення якісного обслуговування споживачів,
отримання конкурентних переваг у бо$
ротьбі зі світовими гігантами.
Означена наукова проблема має
щільний зв’язок із практичною діяльністю
національних торговельних підприємств,
які відчувають проблеми у зв’язку зі змі$
ною кон’юнктури споживчого ринку,
а відтак виникає необхідність у дослі$
дженні особливостей та умов функціону$
вання іноземних торговельних мереж
і врахуванні їх досвіду на сучасному
етапі через розроблення організаційно$
економічних напрямів удосконалення
господарської діяльності суб’єктів тор$
говельної сфери в Україні.
Вихідні передумови. В економічній
літературі існують публікації, які присвя$
чені дослідженню світового досвіду
функціонування торговельних підпри$
ємств, серед яких чільне місце посіда$
ють роботи І. О. Бланка, А. А. Мазаракі,
Н. М. Ушакової, Л. О. Лігоненко, А. А. Са$
декова, Н. О. Власової та ін. Разом
з тим, з наукової точки зору залишають$
ся малодослідженими проблеми щодо
вдосконалення господарської діяльності
національних торговельних підприємств
з урахуванням світового досвіду, а саме:
підвищення ефективності функціонуван$
ня торговельних підприємств в Україні
через зміну ринкової кон’юнктури та
платоспроможного попиту споживачів.
Окремі аспекти щодо забезпечення
ефективної господарської діяльності
торговельних підприємств на сучасному
етапі їх функціонування розкриті нами
у наукових джерелах [1; 2; 3; 4].
Формулювання мети статті (поста%
новка завдання). Цілями даної статті
є дослідження світового досвіду функціо$

Найбільші європейські торговельні
підприємства обмежуються Західною та
Східною Європою. Лише окремі євро$
пейські торговельні мережі (Аhild та
Auchan) освоюють споживчі ринки країн
Латинської Америки й Азії.
Доцільно зазначити, що роздрібний
товарооборот міжнародних операторів
торговельної сфери суттєво перевищує
обсяги реалізації у країні походження. Так,
у Теsco він становить 87%, Wal Mart —
83% від загального обсягу збуту [7]. На
наш погляд, розвиток діяльності за
межами країн походження роздрібних
торговельних мереж буде і надалі про$
довжуватися, оскільки існує надзвичай$
но потужний потенціал для регіональної
експансії, що пов’язано з приведенням
до нормативних показників якості обслу$
говування споживачів та забезпечення
відповідної торговельної інфраструкту$
ри. Об’єктами розширення меж діяльно$
сті міжнародних торговельних мереж
стануть регіони та країни з нерозвине$
ною власною роздрібною торгівлею, які
фактично або потенційно мають купі$
вельну місткість (потенційно можливий
обсяг купівлі товарів і послуг), що відпо$
відає цільовим параметрам.
Характеризуючи сучасний стан функ$
ціонування торговельних мереж світу,
необхідно зазначити, що їм притаманні
такі риси: наявність на підприємствах
єдиного управляючого центру та систе$
ми менеджменту з чітко визначеними
функціональними обов’язками; форму$
вання корпоративної стратегії (єдине
управління брендом, єдина маркетинго$
ва стратегія); забезпечення своєчасного
постачання товарів, управління перемі$
щенням товарів, запасів та інших ресур$
сів; централізація інформації (марке$
тингової, статистичної, бухгалтерської),
можливість одночасного обслуговуван$
ня різних сегментів ринку тощо. Вказані
аспекти дають змогу міжнародним тор$
говельним мережам забезпечувати кон$
курентні переваги на різних споживчих
ринках світу завдяки ціновій гнучкості,
якісному сервісу, перевагам у дистрибу$
ції, розподілу комерційних та економічних
ризиків, об’єднанню ресурсного потен$
ціалу тощо.
Останніми роками у світі спостерігаєть$
ся тенденція до укрупнення торгових ме$
реж. Мережна організація торговельного
бізнесу почала активно застосовуватися
підприємствами різноманітних форматів
торгівлі, особливо широко — у системі
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нування торговельних підприємств; діаг$
ностика сучасного стану, умов та сере$
довища функціонування суб’єктів госпо$
дарювання торговельної сфери у різних
країнах світу; опрацювання напрямів
удосконалення діяльності національних
роздрібних торговельних підприємств
з урахуванням світового досвіду.
Виклад методики і результатів
дослідження. Сучасний стан розвитку
світової роздрібної торгівлі характеризу$
ється позитивною динамікою зростання
обсягів діяльності суб’єктів господарю$
вання торговельної сфери, укрупненням
бізнесу за рахунок консолідації торго$
вельних підприємств та формуванням
торгових мереж. Про це свідчить річне
зростання 25 найпотужніших роздрібних
мереж світу, що становить понад 850 млрд.
дол. США, або 19% загального обсягу сві$
тової роздрібної торгівлі; 100 найбіль$
ших компаній забезпечують 28% загаль$
ного товарообороту. Торговельний бізнес
у світі має й найбільш динамічні темпи
розвитку. Так, у найбільших компаніях що$
річні темпи зростання обсягу роздрібно$
го товарообороту становлять 9,7% по$
рівняно із 6,8% у цілому [6].
Провідними світовими операторами
роздрібної торгівлі є такі торговельні
підприємства: Аhild (Голландія); Auchan,
Carrefour, Casino, Cora (Франція), Воots
(Великобританія), Toys R Us, Wal Mart
(США), Tesco (Угорщина), Metro (Німеч$
чина), Billa (Австрія) тощо.
Ефективне функціонування світових
торговельних мереж забезпечується зав$
дяки економії на масштабах, можливості
суттєвого зниження цін при формуванні
товарних запасів, оптимізації адміні$
стративно$управлінських та транзакцій$
них витрат, лобіюванню власних інтере$
сів у державних і місцевих інституціях,
наявності достатнього обсягу грошових
коштів для здійснення техніко$техноло$
гічних інновацій, удосконалення всіх біз$
нес$процесів та ін.
Переважна більшість роздрібних тор$
говельних мереж США зосереджують
основну увагу на власному споживчому
ринку. Проте склалися перспективні
можливості розвитку торговельного біз$
несу щодо розширення меж діяльності
у Канаді, країнах Латинської Америки,
Європи та Азії. Про це свідчать активна
експансія та впровадження агресивного
маркетингу торговельною мережею Wal
Mart у Німеччині та Великобританії, Япо$
нії, Китаї.
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універмагів, торговельних центрів, тор$
гівлі продовольчими товарами та побу$
товою технікою, аптеках тощо.
Про ефективність функціонування
міжнародних торговельних підприємств
у межах корпоративних мереж свідчать
показники діяльності великоформатної
роздрібної торгівлі: за фінансовими ін$
дикаторами вони посідають одне з про$
відних місць у світі (річний товарообіг
становить 30% світового ВВП) [7].
Необхідно зауважити, що об’єкти
роздрібної торгівлі, що належать світо$
вим корпоративним мережам, володіють
особливою привабливістю як для покуп$
ця, так і для постачальників. Наявність
єдиного бренду та єдиної концепції заз$
далегідь інформує споживача про асор$
тимент товарів і послуг, який запропонує
йому дане підприємство, що дає можли$
вість покупцеві суттєво скоротити час
для пошуку необхідних товарів. Значно
ширший обсяг діяльності мереж дає їм
змогу отримувати товари від виробників
та постачальників за більш вигідними
закупівельними цінами та пропонувати
покупцеві максимально широкий товар$
ний асортимент за меншими цінами.
До переваг у співпраці з міжнародни$
ми торговельними мережами для товаро$
виробників та постачальників нами відне$
сені такі з них: можливості продавати
власну продукцію на всій території, де
існують торговельні об’єкти мережі;
можливість репрезентувати максималь$
ний асортимент товарів; мінімальні фінан$
сові ризики; значно вищі обсяги збуту
товарів; налагоджену логістику тощо.
З метою поглибленого дослідження
сучасного стану, умов та середовища
функціонування суб’єктів господарюван$
ня торговельної сфери проведено діагно$
стику їх діяльності в окремих країнах.
Польський роздрібний ринок є відно$
сно великим: у 2009 р. товарообіг роз$
дрібної торгівлі досяг 187 млрд. дол.
США. Загальна кількість роздрібних тор$
говельних мереж становить близько
470 000. Структура роздрібної мережі
представлена такими об’єктами: продо$
вольчі магазини, магазини товарів до$
машнього вжитку та косметики, альтер$
нативні канали (кіоски преси, торговельні
мережі з реалізації товарів повсякденно$
го попиту, магазини на бензозаправних
станціях тощо) [7].
Ринок сучасних форматів досяг знач$
ного розвитку за останніх 5 років. На
кінець 2009 р. кількість гіпермаркетів

збільшилася на 18%, супермаркетів —
на 12%, дискаунтерів — на 5 %. У 2009 р.
середня торгівельна площа становила
805,2 м2 на 1 000 мешканців (98 магази$
нів на 10 000 мешканців). У 2009 р. част$
ка сучасних каналів дистрибуції (супер$
маркетів, гіпермаркетів та дискаунтерів)
у Польщі становила 32% [7].
На польському роздрібному ринку
діють близько 20 іноземних роздрібних
мереж (серед них 10 найбільших польсь$
ких торговельних компаній). Станом на
кінець 2009 р., провідними роздрібними
мережами на польському ринку були
Real (Metro, Німеччина), Biedronka (Jero$
nimo Martins, Португалія), Geant (Geant,
Франція), Auchan (Auchan, Франція) [7].
Із розвитком роздрібного ринку
у Польщі посилилося державне регулю$
вання цього сектора. Так, польським
парламентом було прийнято низку нор$
мативних актів, якими зобов’язано орга$
ни державної адміністрації проводити
перевірки супермаркетів та гіпермарке$
тів на предмет дотримання положень
трудового законодавства, законів про
оподаткування, гігієнічних стандартів та
санітарних норм, принципів захисту кон$
куренції та споживачів, застосування
демпінгових цін. Також прийнято закон
про роздрібну торгівлю, спрямований
забезпечити захист дрібних роздрібних
компаній від експансії великих мереж.
Закон обмежує та декларує асортимент
товарів, пропонованих роздрібними ме$
режами, та умови торгівлі. За цим зако$
ном, магазинам торговельною площею
понад 400 м2 не дозволяється продава$
ти товари або послуги за ціною, яка не
включає в себе націнку; реалізовувати
товари, за які клієнти можуть розрахову$
ватися купонами, виданими великими
мережами [7].
У 2009 р. товарообіг роздрібної тор$
гівлі Угорщини збільшився на 12,3%
порівняно з 2008 р. Роздрібна торгівля
Угорщини характеризується високою
густотою роздрібних мереж — 161 мага$
зин на 10 000 мешканців. Нові роздрібні
формати в Угорщині становлять близько
50% ринку. Водночас розвиток дискаун$
терів є найбільш динамічним (їх зростання
становить 22%). Протягом 2001–2009 рр.
частка іноземних роздрібних компаній
на угорському роздрібному ринку зро$
сла до 65%. Лідером на ринку країни
є німецька компанія Мetro (її частка
ринку у 2009 р. становила 21,8%). Серед
місцевих компаній варто назвати СБА,

вська роздрібна мережа, яка стрімко
розвивається, водночас вона є найбіль$
шою роздрібною мережею у країнах
Балтії (близько 400 роздрібних магази$
нів). Товарообіг роздрібної торгівлі ВП
Маркетс перевищує 28,7% від загального
роздрібного товарообігу Литви. Розд$
рібна мережа Рімі спільного підприєм$
ства Варнер Балтія (норвезько$латвійсь$
кий капітал) займає лідируюче положен$
ня на латвійському ринку [7].
Таким чином, світовий досвід окре$
мих країн свідчить про ефективне функ$
ціонування роздрібних торговельних
мереж, їх стабільний розвиток і розши$
рення меж діяльності на міжнародних
споживчих ринках.
Враховуючи проведені нами дослі$
дження, з метою удосконалення госпо$
дарської діяльності національних роз$
дрібних торговельних підприємств
з урахуванням світового досвіду пропо$
нується впровадження міжнародних
стандартів ведення бізнесу у торговель$
ній сфері, спрямованих на підвищення
якості обслуговування споживачів, роз$
ширення спектра послуг, запровадження
програм лояльності для споживачів, які
відповідають їх платоспроможному
попиту. Пропонується надання додатко$
вих послуг для покупців, а саме: фінан$
сові, доступ до мережі Інтернет, фарма$
цевтичні та туристичні послуги, поштовий
сервіс, послуги прокату, страхування
тощо. Важливим аспектом у цьому
контексті ми вбачаємо здійснення ди$
версифікації діяльності торговельних
підприємств в Україні шляхом створення
власної сервісної інфраструктури (струк$
турних підрозділів сфери послуг),
що надасть можливість підвищити ефек$
тивність торговельного процесу, а з ін$
шого боку — забезпечити єдині стандар$
ти обслуговування.
Не менш важливим напрямом удос$
коналення господарської діяльності
національних торговельних підприємств
є формування товарного асортименту, що
базується на результатах вивчення за$
питів покупців і врахування новітних тен$
денцій, які притаманні поведінці сучасно$
го покупця. Зростання добробуту та по$
дальшої диференціації у рівнях доходів
споживачів має спонукати торговельні
підприємства до чіткої цінової сегмента$
ції покупців, організації товарних відділів
у різних цінових сегментах, забезпечен$
ня широкого асортименту товарів у ціно$
вих групах.
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Кооп, Хангері та Провера. Їхні частки
ринку становили відповідно: 12,8%,
11,3%, 9,4% та 9,1% (станом на кінець
2009 р.). Слід зазначити, що торговельні
компанії СБА, Ко$оп, Хангері почали
експансію в інші країни Центральної та
Східної Європи [7].
Чеський сектор роздрібної торгівлі
перебуває у процесі консолідації, і на
місцевому роздрібному ринку домінують
нові формати великих магазинів. Частка
гіпермаркетів, супермаркетів і дискаун$
терів досягла у 2009 р. 70%. Протягом
2001–2009 рр. кількість гіпермаркетів
збільшилася до 130, витіснивши з бізне$
су багато дрібних роздрібних підпри$
ємств. Гіпермаркети у Чеській Республі$
ці збільшили власну частку у загальному
товарообігу до 28,5% у 2009 р. Найбіль$
шу частку роздрібного товарообігу мають
чеські супермаркети — 32,8%. Питома
вага дискаунтерів у роздрібному товаро$
обігу становить 21,2%. Протягом остан$
ніх років Чеська Республіка виявляє заці$
кавленість до розбудовників крупних
магазинів$складів, якими є, в основно$
му, великі європейські роздрібні мережі
(Ахольд, Реве, Тангельман). У 2009 р.
співвідношення іноземних роздрібних
мереж до місцевих становило 10:1 [7].
У 2009 р. товарообіг роздрібної тор$
гівлі в Естонії досяг 928 млн. дол. США,
у Латвії — 150 млн. дол. США, у Литві —
260 млн. дол. США. У країнах Балтії
супермаркети витісняють менших конку$
рентів з роздрібного ринку. Питома вага
супермаркетів сягає 80% продовольчо$
го роздрібного ринку. Роздрібний ринок
Естонії, незважаючи на невелику кіль$
кість населення країни (близько 1,4 млн.
мешканців), виявився надзвичайно при$
вабливим для багатьох європейських
роздрібних компаній. За результатами
2009 р., найбільші мережі супермаркетів
контролювали близько половину естонсь$
кого ринку, і майже дві третини — у сто$
лиці. Фінська роздрібна компанія Кеско
Фуд Еесті АС посідає одне з провідних
місць на естонському ринку (мережа
Сітімаркет та дискаунтери Саастумаркет
і СуперНетто). У 2009 р. частка компанії
Кеско Фуд у загальному обсягу естонсь$
кої роздрібної торгівлі продовольчими
товарами становила близько 32,2% з то$
варообігом 210 млн. дол. США. У Литві
двома провідними роздрібними опера$
торами є місцеві компанії — Вільняус
Прекиба (ВП Маркетс) і Пас Жуозапа.
Вільняус Прекиба — найбільша лито$
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Висновки з даного дослідження,
перспективи подальших розвідок
у даному напрямі. Отже, врахування
світового досвіду функціонування торго$
вельних підприємств позитивно вплине
на подальшу діяльність національних
суб’єктів торговельної сфери. Запро$
вадження корпоративних стандартів
ведення бізнесу у торгівлі та розроблен$
ня відповідної економічної стратегії
дадуть змогу оптимізувати витрати,
вдосконалити організаційно$упра$
влінську структуру торговельних підпри$
ємств, налагодити ефективні партнерсь$
кі відносини із постачальниками товарів
(включаючи систему логістики) та інши$
ми контрагентами, забезпечити стійкий
фінансовий стан та підвищити конкурен$
тоспроможність. У подальшому виникає
необхідність у проведенні подальших
досліджень впливу чинників міжнарод$
ного середовища на розвиток суб’єктів
торговельної сфери та динаміки спо$
живчого ринку в Україні.
Рассматривается мировой опыт
функционирования торговых предприя%
тий. Исследуются современное состоя%
ние, условия и среда функционирова%
ния субъектов торговой сферы в разных
странах мира. Предлагаются направле%
ния усовершенствования деятельности
национальных розничных торговых
предприятий с учетом мирового опыта.
Ключевые слова: торговое пред$
приятие, интеграция, рынок, ассорти$
мент, сервис, затраты, потребности,
платежеспособный спрос, потребитель,
качество, цена, конкурентоспособность,
эффективность.
World experience of functioning of
trade enterprises is considered. The
modern condition, conditions and the
environment of functioning of subjects of
trading sphere in the different countries of
the world is investigated. Directions of
improvement of activity of national retail
trade enterprises in view of world experi%
ence are offered.
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ÊÎÌÓÍ²ÊÀÖ²ß ßÊ ÇÀÏÎÐÓÊÀ ÓÑÏ²ØÍÎÃÎ ÊÅÐ²ÂÍÈÖÒÂÀ
У статті аналізуються процес комуні%
кації, вербальне та невербальне спілку%
вання, комунікативна компетентність
людини. Викладаються етичні принципи
ділового спілкування, запропоновані
основні комунікативні вміння, що слід
розвивати керівникові для ефективної та
злагодженої роботи.
Ключові слова: комунікація в органі%
зації, комунікативна компетентність,
вербальне та невербальне спілкування.
Постановка проблеми. На питання
«Чи вмієте Ви спілкуватись?» кожен із
нас одразу дасть ствердну відповідь, не
задумуючись над суттю поставленого
питання. А якщо хтось над цим і зами$
слиться, то, ймовірніше, лише через те,
що здивується: «А що, для цього потріб$
ні спеціальні вміння?». — І такий варіант
перебігу подій є насправді можливим.
І все ж практика доводить, що ефек$
тивно спілкуватися вміють далеко не всі
люди, більше того, далеко не всі керівни$
ки. І це незважаючи на те, що вони від 50
до 90% робочого часу витрачають саме на
спілкування. Проведення нарад, засідань,
різних бесід, дискусій, перемовин, видача
та роз’яснення завдань підлеглим, звіти
перед керівництвом і т. ін. — все це різні
форми ділового спілкування [1, 299].
Опитування свідчать, що 73% амери$
канських, 60% англійських і 86% японсь$
ких менеджерів вважають невміння
ефективно спілкуватися головною пере$
поною на шляху досягнення цілей їхніми
організаціями.
Комунікація — це процес обміну
інформацією, її змістом між двома чи
декількома людьми.
Комунікацію можна розглядати як
спілкування за допомогою слів, симво$
лів, жестів, букв і як спосіб, за допомо$
гою якого висловлює ставлення одного
працівника до знань і розумінь іншого.
Комунікація в організації — це про$
цес, за допомогою якого керівники
доносять інформацію більшій кількості
людей всередині організації, а також
вибудовують стосунки з цими людьми.
Аналіз останніх досліджень і пу%
блікацій. Проблема вдосконалення

спілкування завжди привертала увагу
науковців і фахівців, які намагалися
знайти найбільш ефективні підходи до її
вирішення. Серед найсуттєвіших розро$
бок українськими вченими слід назвати
праці Г. В. Осовської, Ф. І. Хміля, І. В. Ко$
питова, Г. Є. Мошека, А. С. Соломка та ін.
Метою дослідження є виявлення
хиб у сфері спілкування, а також визна$
чення й обґрунтування основних умінь
і етичних принципів щодо вдосконален$
ня процесу комунікацій для здійснення
ефективного керівництва.
Виклад основного матеріалу. Ке$
рівник будь$якого рангу працює з людь$
ми, спілкується з ними. Наскільки він
буде ефективним у спілкуванні, настіль$
ки будуть ефективними результати його
діяльності. Тому для кожної людини
важливо знати психологію взаємовідно$
син між людьми. Вміння спілкуватися,
будувати відносини — це є запорука
успіху на роботі та й загалом у житті кож$
ного з нас.
Що справляє перше враження на
людину? Відповідь проста: насамперед
жести, міміка та зовнішній вигляд (55%),
по$друге, те, як ми вимовляємо слова
(38%), по$третє, слова, які ми викори$
стовуємо в розмові (7%). Тому на це
варто звертати особливу увагу як керів$
нику, так і його підлеглому.
Виокремлюють такі види комунікацій:
– між організацією і зовнішнім сере$
довищем (наприклад, обмін інформа$
цією зі споживачем йде через рекламу,
з державними органами — через звіти);
– між рівнями управління організації
(наприклад, обмін інформацією між ке$
рівниками вищого рівня і керівниками
середнього та нижчого рівнів).
В організації комунікації здійснюються:
– від вищих рівнів управління до ниж$
чих, тобто «зверху донизу» (наприклад,
керівник підприємства сповіщає підлег$
лим про нові завдання, зміну графіків
роботи тощо);
– від нижчих рівнів до вищих (напри$
клад, менеджер відділу економіки скла$
дає звіти про виконання виробничих
завдань загалом по підприємству за
певний період);
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– між різними підрозділами (напри$
клад, менеджер відділу маркетингу спо$
віщає бухгалтерський відділ про зміну
цін на певний вид товару);
– між менеджером і його робочою
групою (наприклад, менеджер відділу
виробництва сповіщає свою робочу
групу про зміну вимог до якості продук$
ції) [2, 239].
За формою реалізації комунікації
бувають дигітальні і аналогові.
Особливістю дигітальних комунікацій
є закодованість усіх відомостей за допо$
могою символів. Використовуючи сим$
воли, можна порівняно точно закодувати
послання. Йдеться, насамперед, про
точність математичних і хімічних фор$
мул, навіть у найдрібніших деталях. Дигі$
тальна комунікація є вільна від емоцій.
Цей вид комунікації має суттєвий не$
долік, що нерідко призводить до помилок
і непорозумінь, оскільки часом трапля$
ються неправильне кодування інформа$
ції при відправленні і неправильна інтер$
претація її одержувачем. Нерідко вони
виникають і через неправильний пере$
клад з однієї мови на іншу.
Аналогові комунікації охоплюють усю
безсловесну комунікацію, наприклад
жести, погрози чи дотики, предмети,
зображення, якісне передавання інфор$
мації. Географічна карта, кісточки рахів$
ниці, циферблат годинника — приклади
аналогової комунікації. Ця форма пові$
домлення не така точна, як дигітальна,
однак вона зрозуміліша і не спричинює
стільки помилок [3, 349].
Як вже зазначалося, для керівника
велику роль відіграє вербальне спілку$
вання (слова, які говорить), але ще біль$
ше уваги варто надавати невербальному
спілкуванню (голос, інтонація, темп,
тембр, мова тіла). Якщо люди бачать, що
слова розходяться з ділом, то вони перш
за все схильні довіряти діям. І саме вчин$
ки керівника стають для них вказівни$
ком, а не його слова.
Ми звикли оратором вважати люди$
ну, яка часто виступає з трибуни перед
великими аудиторіями. Ораторське
мистецтво — це вміння переконувати
словом у будь$якій аудиторії.
У чому ж секрет того, що певним
людям, інколи майже нічого не знаючи
про них, інші люди відкривають найпота$
ємніші закутки своєї душі?
Мабуть, справа в тому, що такі люди
наділені талантом слухати інших.
На підставі досвіду багатьох людей,
які вміють слухати, можна дати рекомен$

дації тим, хто прагне оволодіти мистец$
твом слухати. Отже:
– якщо хтось звернувся до вас зі
своєю проблемою або просить поради,
вираз вашого обличчя повинен бути
абсолютно щирим;
– слухаючи, ви не повинні відволіка$
тися, повинні повністю зосередитись на
тій людині, яка розповідає;
– співпереживайте разом із люди$
ною, для цього поставте себе на місце
того, хто розповідає;
– проявіть зацікавленість до чужої
проблеми — і щоб ця зацікавленість не
була формальною даниною ввічливості;
– легка конструктивна критика з ва$
шого боку не завадить розмові, а навпа$
ки — доведе, що ви людина об’єктивна
і говорити щиро від душі;
– менше говоріть, а більше слухайте;
– співрозмовник повинен бути впев$
неним, що його інформація від вас не
пошириться далі.
Дана концепція активного слухання
в кожному випадку необхідно трансфор$
мувати залежно від того, кого слухаєте,
що слухаєте, де слухаєте, для чого слу$
хаєте.
Наведемо деякі етичні принципи
ділового спілкування:
1. У розмові звертайтеся до людини
на ім’я.
2. Вітаючись — посміхайтеся.
3. У розмові висловлюйте свою заці$
кавленість до співрозмовника словами:
«Так», «Дійсно», «Справді».
4. Зосередьтеся виключно на розмо$
ві, не піддавайтеся спокусі робити кілька
справ одночасно.
5. Коли ви невзмозі допомогти, пора$
дьте, хто б міг це зробити.
6. У разі необхідності перепитати спі$
врозмовника — робіть це коректно
(Перепрошую...Вибачте, що перепитую
Вас ...).
7. У разі коли Вам потрібен час на
пошуки інформації для відповіді, пояс$
ніть це відвідувачеві: «Зараз я маю пере$
глянути... і я зможу дати відповідь на
Ваше запитання завтра після 11.00».
8. Під час телефонної розмови, якщо
Ви зателефонували першим, відреко$
мендуйтеся та перепитайте, чи зручно
співрозмовникові зараз вести розмову
з Вами.
9. У разі переведення телефонного
виклику на іншу людину, повідомте їй
тему розмови.
10. Завжди відповідайте на листи.

– уміння впливати та переконувати.
Знання технік аргументації. Уміння піді$
брати найкращі та найпереконливіші
аргументи для партнера зі спілкування.
Вміння звучати переконливо;
– вміння говорити коротко, чітко
і конструктивно.
Встановлення добрих стосунків — це
головний принцип, який зробить колек$
тив єдиним цілим, а відтак саме на цьому
варто зосередити увагу керівникові.
В статье анализируются процесс
коммуникации, вербальное и невер%
бальное общение, коммуникативная ком%
петентность человека. Изложены этиче%
ские принципы делового общения,
предложены основные коммуникатив%
ные умения, что следует развивать ру%
ководителю для эффективной и согла%
сованной работы.
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11. Стисло письмово занотовуйте
свої домовленості.
12. Наперед узгоджуйте регламент
зустрічі.
13. Дякуйте на зустрічі за відведений час.
14. Виконуйте обіцяне!
Висновки. Увесь процес спілкування
можна розподілити на цілу низку різних
умінь. Високий ступінь володіння комуні$
кативними уміннями свідчить про кому$
нікативну компетентність людини.
На нашу думку, керівникові для дося$
гнення позитивного результату варто
розвивати у собі такі вміння, вони й бу$
дуть запорукою успішного ведення біз$
несу. Отже, це:
– уміння налагоджувати контакти,
викликати симпатію та довіру, легко та
невимушено розпочинати розмову
з будь$якими людьми;
– уміння правильно запитувати. Знан$
ня того, які запитання слід поставити
у кожній конкретній ситуації для того,
щоб отримати необхідну інформацію та
допомогти партнеру висловитися;
– уміння «вловити суть» розмови та
коротко резюмувати сказане;
– уміння регулювати емоційну напру$
гу в розмові. Здатність комунікативно,
тобто лише за допомогою слів, стишити
емоції партнера. Уміння уникати слів$
конфліктогенів та використовувати сло$
ва$пом’якшувачі негативних емоцій;
– уміння управляти розмовою. Здат$
ність за допомогою запитань та резюму$
вання згортати та розгортати діалог.
Уміння коректно завершувати некон$
структивний діалог;
– уміння надихати на позитивні дії та
поліпшувати настрій. Уміння знайти сло$
ва, які підбадьорять у складну хвилину;
– уміння зрозуміло пояснювати, вжи$
ваючи приклади, порівняння, що допо$
можуть сприйняти складну інформацію;
– уміння говорити «ні», коли це пот$
рібно, не ображаючи інших і не відчуваю$
чи себе винними;
– уміння відповідати на складні запи$
тання так, щоб і нікого не образити і гар$
но виглядати;
– уміння конструктивно говорити про те,
що не подобається у поведінці інших людей;

Ключевые слова: коммуникация
в организации, коммуникативная ком%
петентность, вербальное и невербаль%
ное общение.
In the article an author is analyse the
process of communication, verbal and
unverbal intercourse, communicative
competence of man. Ethics principles of
business intercourse are expounded,
basic communicative abilities are offered,
that it follows to develop a leader for effec%
tive and concerted work.
Key words: communication is in orga%
nization, communicative competence, ver%
bal and unverbal intercourse.
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ÏÅÐÑÎÍÀË ßÊ ÅËÅÌÅÍÒ ÊÎÌÏËÅÊÑÓ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÓ
ÍÅÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÂÈÙÎÃÎ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÊËÀÄÓ
У статті розглядаються питання, пов’я%
зані зі специфікою педагогічної діяльності
викладачів недержавних вищих навчаль%
них закладів, вказується на необхідність
їх адміністративної підтримки та психоло%
го%педагогічного супроводу.
Ключові слова: персонал недержав$
ного вищого навчального закладу, кон$
курентоспроможність вищого навчаль$
ного закладу, психолого$педагогічний
супровід науково$педагогічних праців$
ників.
Постановка проблеми. Широке
проникнення ринкових відносин у різні
сфери соціально$економічної системи
нашої країни зумовило чимало тран$
сформаційних процесів в їх середовищі.
Перспективи становлення в нашій країні
соціально$орієнтованої ринкової еконо$
міки створили умови для швидкого
розвитку інституцій соціально$гумані$
тарної сфери недержавної форми влас$
ності, що призвело, зокрема, до значно$
го зростання кількості вищих приватних,
колективних та інших навчальних закла$
дів (НВНЗ).
На зорі свого існування НВНЗ склада$
ли гідну конкуренцію державним на$
вчальним, використовуючи сучасні засо$
би маркетингу, новизну в організації та
супроводі навчального процесу, демо$
кратизації навчання, залучення провід$
них вітчизняних і закордонних фахівців
тощо. Госпрозрахунковий механізм
діяльності надавав можливості для на$
лежної оплати праці науково$педагогіч$
них працівників, а відносний дефіцит
студентських місць у державних нав$
чальних закладах формував стійкий
попит на послуги НВНЗ.
Однак упродовж останніх 10–15 років
у системі вітчизняної вищої освіти відбу$
лися зміни, які значною мірою посилили
позиції державних і, особливо, націо$
нальних ВНЗ. Зокрема, практично в кож$
ному з них збільшено ліцензовані обсяги
набору студентів, розширено спектр
платних послуг, передбачено функціону$
вання позабюджетних навчальних груп
і вільне розпорядження грошовими над$

112

Т. В. Григорчук

ходженнями, поліпшено пенсійне забез$
печення тощо. Нарешті, на відміну від
НВНЗ, кожен із державних ВНЗ має
у своєму розпорядженні кошти, виділені
державним бюджетом.
Позитивні зміни у середовищі дер$
жавних навчальних закладів суттєво
впливають на втрату конкурентних пози$
цій НВНЗ, які, як показує практика, зму$
шені боротися практично за кожного абі$
турієнта. Ще більш негативним наслід$
ком для НВНЗ є втрата кваліфікованих
кадрів, які дедалі частіше переходять до
державних навчальних закладів, що
підриває науковий і педагогічний потен$
ціал НВНЗ.
Формулювання цілей статті. Зва%
жаючи на викладене вище, постає
необхідність у пошуку рішень, завдяки
яким НВНЗ могли б у належний спосіб
обстоювати свої позиції в умовах конку$
рентного середовища, активно розвива$
тися, зростати та посідати відповідні
місця у рейтингах. Очевидно, що не
остання роль у цьому належить марке$
тингу НВНЗ і одному з найважливіших
елементів маркетингового комплексу —
персоналу навчального закладу, тобто
науково$педагогічним працівникам.
Тому метою даної статті є визначення
місця персоналу в комплексі маркетингу
НВНЗ та з’ясування його ролі як чинника
забезпечення конкурентних переваг
закладу на ринку послуг вищої освіти.
Аналіз останніх досліджень та
публікацій. У процесі загострення кон$
курентної боротьби на ринку освітніх
послуг до питань маркетингу в цій цари$
ні постійно зростає увага. Зокрема роз$
гляду особливостей застосування кон$
цепції маркетингу у вищому навчальному
закладі присвячено дослідження Ю. Пе$
труні [1], де висвітлено погляди щодо
особливостей формування комплексу
маркетингу ВНЗ, вирішення потреб спо$
живачів освітніх послуг тощо.
Питанням маркетингової діяльності
у державному вищому навчальному
закладі присвячено праці О. Бєлаша [2].
Пропонуючи цікаві підходи до вивчення

зміни у зовнішньому середовищі та роз$
вивати власний потенціал таким чином,
щоб адекватно реагувати на ці зміни [5].
Ми поділяємо думку Л. Прус, оскільки
вона повністю відповідає маркетингово$
му розумінню конкурентоспроможності.
Водночас слід зазначити, що дослі$
дження персоналу як складника марке$
тингового комплексу ВНЗ нами практично
не виявлені. Категорія «персонал» най$
частіше зустрічається в управлінському
або суто кадровому аспекті. Ця обстави$
на доводить важливість нашого дослі$
дження.
Виклад основного матеріалу дос%
лідження. Будь$який НВНЗ являє со$
бою суб’єкт ринку навчальних (освітніх)
послуг. Свідомо чи неусвідомлено ко$
жен із таких навчальних закладів фор$
мує власний комплекс маркетингу,
оскільки він пропонує свій продукт
(набір навчальних послуг) за певною
ціною (тарифом), у певному місці, за
певних умов і з відповідним рівнем ком$
петентності керівництва та науково$пе$
дагогічного персоналу, що зумовлює
рівень задоволення споживача послуг
(студента). Про кожен НВНЗ поширю$
ється інформація навіть за умов, коли
вона ще не була опублікована в ЗМІ. Тут
достатньо поділитися думками з близь$
кими чи друзями, і необхідні дані, що
надходять в ефір, прикрашаються, об$
ростають чутками тощо.
Основним об’єктом продажу НВНЗ
є, як вже мовилося, освітня послуга, яка
значною мірою вирізняється з$поміж
інших послуг (табл.1).
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потреб і запитів наявних і потенційних
споживачів освітніх послуг, формування
відповідних навчальних продуктів, їх
просування на ринку тощо, автор біль$
шою мірою адаптує свої дослідження
саме до російського ринку освітніх по$
слуг. Як відомо, цей ринок в Росії є стро$
го регульований, а тому нас можуть заці$
кавити в дослідженні лише окремі
запропоновані прийоми та методи мар$
кетингової діяльності ВНЗ.
Значна увага в середовищі вітчизня$
них і закордонних дослідників приді$
ляється вивченню конкурентоспромож$
ності ВНЗ. Так, І. Лошенюк, спираючись
на постулат, за яким визначальним
чинником конкурентоспроможності ВНЗ
є якість його послуг, вказує на необхід$
ність більш активного використання
стратегій просування, розподілу, а також
цінової та продуктової політики [3].
В. Лазарєв розглядає конкурентос$
проможність ВНЗ в аспекті управління,
що викликає інтерес з точки зору фор$
мування та впровадження менеджерсь$
ких процедур; розподілу та делегування
повноважень; планування, коригування
та контролю за розвитком конкурентних
позицій ВНЗ. Автор докладно досліджує
організаційні структури, аналізує їх
оптимальність, форми підпорядковано$
сті, звітності тощо [4]. Разом з тим у дос$
лідженні замало уваги приділено марке$
тинговим аспектам.
Л. Прус пропонує впровадити термін
«конкурентогнучкість». На думку автор$
ки, конкурентогнучкість, або динамічна
конкурентоспроможність, ВНЗ відобра$
жає його здатність вчасно розпізнавати
Таблиця 1 — Особливості освітніх послуг
Якісні параметри освітньої послуги

Характеристика

1. Подільність

Перервану освіту можна продовжити, згідно з чинним
законодавством, через певний час

2. Фази реалізації

Надання послуг особам, що навчаються.
Реалізація на ринку робочої сили освітньої підготовки
особами, що її здобули

3. Роль споживача

Високий ступінь залучення споживача до процесу
надання освітньої послуги, високий ступінь впливу
споживача на якість послуг

4. Висока гетерогенність

Унікальність і неповторність кожної освітньої послуги

5. Орієнтація на два ринки

Освітня послуга має надаватись з урахуванням інтере$
сів споживачів (студентів) і споживачів (роботодавців)

6. Наявність різних джерел оплати

Оплату можуть здійснювати: студенти самостійно,
батьки, роботодавці, держава
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Якісні параметри освітньої послуги

Характеристика

7. Ймовірність зберігання та відно$ Висока ймовірність оплати за використання сформо$
влення процесу надання послуг
ваних навчальних продуктів
8. Суспільна спрямованість

Основні послуги споживаються суспільством в цілому
і розглядаються як засіб досягнення певних цілей
у контексті суспільних відносин. Це зумовлює доціль$
ність як ринкового, так і державного регулювання

9. Залежність від компетентності У більшості випадків залежність значна, оскільки на
носія навчальної інформації (викла$ викладача покладаються навчальні, організаційні,
дача)
виховні, професійно утворюючі та інші функції

Якщо придивитись уважніше до вказа$
них в табл. 1 якісних параметрів освітніх
послуг, то неважко помітити, що практич$
но всі вони опосередковано залежні від
науково$педагогічного працівника як но$
сія, інтерпретатора та репрезентера нав$
чальної інформації, спрямованої на фор$
мування майбутнього фахівця. Відповідно
тут може йтися про те, що викладач фоку$
сує на собі увесь механізм надання освіт$
ньої послуги, а отже, він, як представник
персоналу НВНЗ, втілює у своїй особі
найважливіший елемент комплексу мар$
кетингу навчального закладу.
Очевидно, що кожен викладач в осо$
бистісному контексті являє собою певну
індивідуальність з притаманними лише
йому психологічними рисами, міжосо$
бистісними характеристиками тощо.
Однак, узагальнюючи, можливо скласти
такий умовний соціально$психологічний
портрет викладача НВНЗ:
1. Це людина, віддана своїй справі,
оскільки любить роботу з людьми, має
достатньо професійних знань, придат$
них для трансляції в аудиторії чи в інший
спосіб.
2. Це творча особистість, оскільки
в силу професійних вимог розробляє
навчально$методичні матеріали, шукає
форми представлення навчальної ін$
формації, моделює та проектує навчаль$
ну взаємодію.
3. Це вразлива людина в силу можли$
вих невдач, одержаних у попередніх
періодах кар’єри.
4. Це особистість, сповнена місіо$
нерськими переконаннями, оскільки пи$
тання матеріального збагачення для неї
є другорядним.
5. У своїй більшості викладачі — це
екстраверти, які, як правило, сповнені
позитивними емоціями та здатні до
негайної міжособистісної комунікації.

6. Переважна більшість викладачів
є амбітними особистостями, особливо
в питаннях, що стосуються рівня їхнього
професіоналізму та обізнаності в пред$
метних галузях, що формують навчальні
дисципліни, які ними викладаються.
7. Викладачі — це люди зайняті не
лише в процесі педагогічної діяльності
в межах навчального закладу, але й поза
ним, оскільки навчальна комунікація сьо$
годні здійснюється і шляхом стільнико$
вого зв’язку, і засобами електронної
пошти тощо. Значну частину умовно
вільного від занять часу викладач приді$
ляє підготовці до занять, науковій робо$
ті, виконанню завдань керівництва, само$
вдосконаленню.
Цілком зрозуміло, що вказані харак$
теристики не є універсальними. Більше
того, на практиці ми зустрічаємо цілком
протилежні феномени. Однак здебіль$
шого — це винятки, а не правила. Разом
з тим існує невелика частина осіб, які
пробують себе як науково$педагогічні
працівники, але на практиці виявляється
їхня неспроможність до виконання цієї
функції. Всі чинники неналежного про$
фесіоналізму або інші негативні характе$
ристики викладача можуть виявлятися
та надходити у вигляді інформаційних
потоків до кафедр і/або деканату для
ухвалення відповідних рішень.
Виявлення найкращих рис викладача,
який насправді покликаний виконувати
покладені на нього функції, нерідко також
залишається поза увагою керівництва.
Така ситуація зумовлює з боку науково$
педагогічного працівника відчуття неро$
зуміння, незатребуваності чи просто
рутинної роботи. Зазвичай такі працівни$
ки в числі перших готові покинути нав$
чальний заклад у пошуках кращої роботи.
Практично неналежне володіння про$
фесійними якостями та можливостями

В статье рассматриваются вопросы,
связанные со спецификой педагогиче%
ской деятельности преподавателей
негосударственных высших учебных

заведений, указывается на необходи%
мость их административной поддержки
и психолого%педагогического сопро%
вождения.
Ключевые слова: персонал негосу$
дарственного высшего учебного заве$
дения, конкурентоспособность высшего
учебного заведения, психолого$педаго$
гическое сопровождение научно$педа$
гогических работников.
In article the questions concerned with
specificity of pedagogical activity of faculty
of not state higher educational institutions
are considered, it is underlined their
necessity administrative support and
psychological and pedagogical support.
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викладачів приховує в собі небезпечні
загрози послаблення всієї маркетинго$
вої функції навчального закладу через
послаблення його провідного елемен$
та — персоналу. А це, в свою чергу,
призводитиме до втрати загальних кон$
курентних позицій.
Уникнути виявлених загроз можливо
за допомогою вивірених заходів управ$
ління педагогічним процесом. По$перше,
доцільно здійснювати постійний моніто$
ринг роботи науково$педагогічного пер$
соналу шляхом аналізу звітів навчальної
та наукової діяльності, соціологічних
досліджень тощо з метою виявлення про$
фесійних компетенцій. По$друге, слід
забезпечувати методологічний супровід
молодим викладачам або й передбачити
створення школи педагогічної майстер$
ності. По$третє, ввести психолого$педа$
гогічний супровід діяльності викладачів
шляхом відвідування й аналізу навчаль$
них занять викладачів відповідальними
працівниками та/або експертами. По$
п’яте, розробити систему стимулювання
за успіхи науково$педагогічних праців$
ників у педагогічній, науковій і методич$
ній роботі.
Отже, аналізуючи діяльність роботи
науково$педагогічних працівників, забез$
печуючи їхній психолого$педагогічний
супровід і належним чином стимулюючи
їх роботу, виникає можливість якісного
формування одного з найважливіших
елементів маркетингового комплексу
навчального закладу — команди ком$
петентного персоналу. А сам персонал
безпосередньо сприятиме забезпечен$
ню стійких конкурентних позицій на$
вчального закладу на ринку освітніх
послуг.

Key words: the personnel of not state
higher educational institution, competiti$
veness of a higher educational institution,
psychological and pedagogical support of
faculty.
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У статті зроблено докладний аналіз
стану вітчизняної торгівлі на сучасному
етапі її розвитку, а також окреслено коло
проблем та пріоритетних напрямів її
реформування.
Ключові слова: рітейл, формат тор$
гівлі, інтегровані торговельні мережі.
Постановка проблеми. Реформу$
вання внутрішньої торгівлі України на
сучасному етапі її розвитку є вимогою
часу та продиктовано життєвою необхід$
ністю. Ця необхідність зумовлена насам$
перед стрімкими темпами еволюції та
розвитку суспільства. Сьогодні, коли наше
суспільство вступило в постіндустріаль$
ну інформаційну епоху, загальноеконо$
мічні акценти держави зміщуються в бік
здійснення інформаційно$комунікацій$
них та інтеграційних процесів. Не є ви$
нятком із цього правила і роздрібна тор$
гівля України. Доказом цього є поява на
полі вітчизняної економіки нових видів
бізнесу (електронна комерція), нових
сучасних форм торгівлі тощо. Це, в свою
чергу, спричиняє трансформацію існую$
чих торговельних підприємств та приво$
дить до появи їх нових форм і форматів.
Пріоритетним напрямом реформу$
вання роздрібної торгівлі України є фор$
мування інтегрованих мегаполісних тор$
говельних мереж крупноформатних
підприємств типу супер$ та гіпермарке$
тів, дискаунтерів тощо. Але всі рефор$
ми, зокрема й реформи в галузі торгівлі,
на своєму шляху стикаються з низкою
проблем і перешкод.
Аналіз останніх досліджень та
публікацій. Проблемам реформування
роздрібної торгівлі України присвячено
низку наукових праць вітчизняних науков$
ців та науково$практичних працівників.
Зокрема, висвітлення даних проблем ми
знаходимо в працях В. Апопія, Л. Богуш,
В. Лагутіна, Г. Чередниченко, І. Балабано$
вої, Б. Малиновського, І. Міщука, О. Сма$
гача [3, с. 15–17; 6, с. 38–39; 7, с. 7–11;
9, с. 44–46; 8, с. 46–52] та інших. У науко$
вих працях цих вчених досліджуються
суть і роль роздрібної торгівлі в Україні,

висвітлюються проблеми її розвитку та
реформування, визначаються основні
засади та принципи високоефективної
діяльності роздрібних торговельних під$
приємств тощо. Основні пріоритетні
напрями розвитку та реформування вну$
трішньої торгівлі в Україні були визначені
та затверджені Постановою Кабінету
Міністрів України від 20 грудня 1997 року
№ 1449 у «Концепції розвитку внутріш$
ньої торгівлі України» [2]. Останнім, де
розглядалися проблеми розвитку вну$
трішньої торгівлі в Україні, є проект Зако$
ну України «Про внутрішню торгівлю»
[1], який було розроблено міністерством
економіки та з питань європейської
інтеграції на виконання доручення Кабі$
нету Міністрів України від 09.07.2004
№ 29575/2/1$04 та до сьогоднішнього
дня не прийнято. Однак жодне із означе$
них джерел не розглядає процес форму$
вання вітчизняних торговельних мереж
крупноформатних підприємств як один із
найперспективніших напрямів реформу$
вання роздрібної торгівлі України. Тому
проблема формування таких мереж
в українській економіці є досить актуаль$
ною і потребує більш поглибленого дослі$
дження й аналізу з метою пошуку опти$
мальних шляхів її вирішення.
Постановка завдання. Виходячи
з проблематики статті, її метою є прове$
дення дослідження стану роздрібної
торгівлі України, визначення необхідно$
сті та альтернативних шляхів її реформу$
вання, а також розроблення моделей та
рекомендацій щодо формування вітчиз$
няних торговельних мереж крупнофор$
матних підприємств.
Виклад основного матеріалу. Про$
цес реформування внутрішньої торгівлі
України розпочався ще в 90$х рр. минуло$
го століття. З тих пір роздрібна торгівля
зазнала значних змін і перетворень.
Перш за все, більшість роздрібних торго$
вельних підприємств України змінила
форму власності. Вслід за цим змінам
піддались і підходи щодо форм торгівлі,
методів та культури обслуговування, сер$
вісу тощо. В організації торгівлі та стиму$
люванні збуту почали широко застосову$

«сліпо» копіюючи неадаптовані до специ$
фічних умов національного ринку західно$
європейські та американські моделі.
Звісно, усіх цих проблем ми само$
стійно вирішити не можемо, але виходи$
мо з того, що потенційні можливості віт$
чизняного ринку є досить сприятливими
для формування торговельних мереж.
Росія та Україна є лідерами міжнародних
рейтингів привабливості роздрібних
ринків. Тому міжнародні мережі одна за
одною повідомляють про свої плани
експансії в даному регіоні. Потенціал
роздрібного ринку визначається пере$
важно суто економічними показниками.
Проте при оцінюванні потенціалу регіону
слід також враховувати його обсяг і сту$
пінь концентрації.
Український ринок, на відміну від захід$
ноєвропейського, є привабливим не тіль$
ки своїм обсягом, але й високим потен$
ціалом в регіонах, а не лише в столиці
[8, c. 46]. Що стосується економічних
факторів, то при оцінюванні економічного
розвитку держави найчастіше використо$
вують показник ВВП на душу населення та
політичну стабільність. З цієї точки зору,
Україна також має високий потенціал
розвитку, адже тут рівень ВВП на душу
населення становить приблизно
$2000–2500, та швидко досягне рівня
Польщі зразка 2000–2002 рр. (рис. 1).
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ватись маркетингові наукові підходи.
Тепер настав час реформувати самі тор$
говельні підприємства. Так, з часом
поступово стали зникати традиційні типи
магазинів (гастрономи, універмаги, про$
довольчі магазини), а натомість з’являти$
ся нові формати торговельних підпри$
ємств (супер$ та гіпермаркети, дискаун$
тери, великі спеціалізовані магазини
тощо). Ми ж пропонуємо продовжити ці
реформи шляхом формування цілих
мереж таких крупноформатних підпри$
ємств та розвитку електронної комерції.
На шляху здійснення цих реформ також
існують чимало перешкод та проблем.
Основними з них є недосконалість і невід$
повідність міжнародним стандартам зако$
нодавчо$нормативної бази в галузі торгів$
лі, високі ціни на основні засоби та відсотки
за кредити, несприятливе інвестиційне
середовище, нестабільність і невизначе$
ність політичної та економічної системи
держави, наявність недобросовісної конку$
ренції, бюрократії та корупції тощо. Оскіль$
ки існуючі сьогодні на території України
супермаркети — це результат експансії
західноєвропейських та американських
ретейлерів на Україну, то тут також стоїть
ціла низка різних перешкод. Насамперед
такими перешкодами є соціокультурні
перешкоди. Річ у тім, що більшість цих під$
приємств формувалися в Україні стихійно,

Рис. 1 — Рейтинг країн СНД за рівнем ВВП на душу населення
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Щоправда, останнім часом просте$
жується деякий спад ВВП України та
погіршення інвестиційного клімату через
реприватизаційні процеси, що тут про$
ходили.
Цікаво відмітити, що чим вищий ВВП
на душу населення, тим більшими є обо$
роти роздрібної торгівлі на душу насе$
лення і тим більшою є частка інституціо$
нальної роздрібної торгівлі.
Із усього викладеного випливає, що
потенціал вітчизняного ринку для фор$
мування торговельних мереж є досить
високим, і наше завдання у цьому про$
цесі — націоналізувати його, тобто
поставити на національні рейки, адже
наш ринок значно відрізняється від
європейського.
До того ж, для розвитку вітчизняних
роздрібних операторів серйозною загро$
зою є експансія їх закордонних колег, які
мають більше досвіду та можливостей
роботи у цій галузі. Тому для припинення
цієї експансії та підвищення конкурен$
тоспроможності вітчизняних інтегрова$
них торговельних формувань пропонуємо
поступово запроваджувати у практику їх
діяльності низку інновацій, про які йти$
меться далі.

Нинішня ситуація з ритейлом дово$
дить, що шкідливо сліпо переносити на
український грунт усі риси західних фор$
матів. І річ не тільки у специфічному
менталітеті українців, а в кількісних
показниках українського ринку, що не
дають реалізуватися деяким основним
конкурентним перевагам західних фор$
матів. Наприклад, низька кількість авто$
мобілів на душу населення перешкоджає
широкому загалу робити покупки за
містом, як це зазвичай робиться в Аме$
риці. Частота покупок у нас вища, ніж на
Заході, а це вимагає збільшення кілько$
сті касових боксів на одиницю площі
магазину. Густота міського населення
у нас також вища, а тому, на нашу думку,
одного супермаркету достатньо на
20 тис. міського населення.
На формування та розвиток торго$
вельної мережі, структурну і територі$
альну її організацію впливають також
такі фактори, як соціально$економічні,
демографічні, географічні, містобудівні,
транспортні, організаційно$технологічні,
управлінські, фінансові.
Важливо також визначитись і з фор$
матом магазинів, що увійдуть до мережі
(рис. 2).

Рис. 2 — Визначення основних роздрібних форматів

Існує й інша класифікація нових фор$
матів магазинів:
– «One$stop» магазини (магазини
разової покупки) — кіоски, палатки
тощо.
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– Супермаркети «м’які» дискаунтери —
мають середній розмір, високу якість
обслуговування (цілодобова робота),
широкий асортимент та сучасний дизайн,
якісні, в тому числі трендові, товари.

сів, які становлять органічне поєднання
супер$ чи гіпермаркетів з ігровими
розважальними комплексами для
дітей і дорослих. Такі торговельно$
розважальні комплекси називають га$
лереями.
Також вважаємо, що з метою рефор$
мування та розвитку роздрібної торгівлі
в Україні, підвищення її ефективності та
забезпечення конкурентоспроможності
українському рітейлу слід виконати таке:
– продовжити й активізувати роботу
з інтеграції та лібералізації роздрібної
торгівлі України шляхом інтенсивного
формування цивілізованої торговельної
інфраструктури через розширення ме$
режі сучасних прогресивних торговель$
них закладів, адаптованих до світових
стандартів (супермаркетів (магазинів із
кількістю кас від 4 до 15 за класифіка$
цією Gfk$USM), дискаунтерів (магазинів
з відносно нешироким асортиментом
і невисокою націнкою на товар) та іншо$
го крупноформатного рітейлу, викори$
стання франчайзингового підходу при їх
створенні. А ось відкривати гіпермарке$
ти (кількість кас понад 15) вітчизняним
рітейлерам не слід, беручи до уваги осо$
бливості національного ринку;
– активно залучати інвестиції у роз$
будову мережі підприємств торгівлі;
– стимулювати удосконалення нор$
мативно$правового забезпечення функ$
ціонування внутрішньої торгівлі;
– пристосовувати західні моделі ме$
режевої торгівлі до особливостей укра$
їнського національного ринку, оскільки
найшвидше розширюються ті мережі,
що вдало поєднали західний формат
торгівлі та традиції локального ринку.
Висновок. Для прискорення інтегра$
ційних процесів української торгівлі на
поточний момент актуальними є питання
реформування й розвитку роздрібної
торгівлі України як однієї з провідних
галузей народного господарства. За$
провадження інноваційних технологій
у цій галузі, дослідження факторів, що
так чи інакше впливають на процес
реформування й удосконалення роз$
дрібної торгівлі України, а також підви$
щення ефективності функціонування на
українському ринку інтегрованих торго$
вельних формувань (торговельних мереж
крупноформатних підприємств), і є пріо$
ритетними напрямами вирішення озна$
чених проблем.
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– Гіпермаркети — реалізують кон$
цепцію «низькі ціни і висока якість на
великому просторі». Покупців тут прива$
блюють широкий та глибокий асорти$
мент, низькі ціни і регулярні скидки.
– «Жорсткі» дискаунтери Cash & Car$
ry — поєднують низький рівень цін з не$
великою відстанню та зручністю транс$
портування.
– Спеціалізовані магазини Category
killers — це нішові гравці, що пропонують
вичерпний асортимент в рамках окремої
групи товарів з акцентом на їх високу
якість [8, c. 49].
Перспективним, на нашу думку, є та$
кож розвиток найзапитанішого спожива$
чем формату торговельного підприєм$
ства convenient store, або «магазин біля
будинку», «магазин по сусідству».
Ще одним перспективним напрям$
ком подальшого реформування та роз$
витку інтегрованих торговельних підпри$
ємств України є створення так званих
«зручних» магазинів, які зародилися ще
в 30$х рр. минулого століття в Америці
(там вони носили назву Seven$Eleven, бо
працювали із 7$ї год. ранку до 23$ї вечо$
ра) та стали досить популярними остан$
нім часом в Японії (японці їх називають
«комбіні», бо там вони займають нішу між
невеликими приватними спеціалізова$
ними магазинами та великими супер$
маркетами). Оборот мережі таких мага$
зинів в Японії у 2003 р. становив більше
$36 млрд. [7, с. 69]. Завдяки ретельно
дібраному асортименту товарів та зруч$
ному робочому графіку (без вихідних та
перерв) такі мережі магазинів можуть
стати популярними і серед українців.
Максимальна площа «зручного магази$
ну» при цьому не повинна перевищувати
100 м2.
Не менш важливим у формуванні тор$
говельних мереж є територіальне розмі$
щення магазинів. Ми пропонуємо засто$
совувати стільникову мережу покриття
території, яка має форму правильних
і неправильних шестикутників, що утво$
рилися внаслідок розміщення магазинів
у вузлах рівносторонніх трикутників згі$
дно зі схемою оптимального розподілу
території, що забезпечує найбільш щіль$
не покриття зони обслуговування.
Одним із найперспективніших на$
прямків реформування роздрібної тор$
гівлі України є формування цілих мереж
торговельно$розважальних комплек$
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Перспективність подальших дос%
ліджень. Наявність невирішених науко$
вих проблем, пов’язаних з необхідністю
вдосконалення роздрібної торгівлі в Ук$
раїні з урахуванням специфіки періоду
трансформації суспільних відносин, зу$
мовлює перспективність подальших
наукових досліджень у цій галузі.
В статье приведен детальный анализ
состояния отечественной торговли на
современном этапе ее развития, а также
очерчен круг проблем и приоритетных
направлений ее реформирования.
Ключевые слова: ритейл, формат
торговли, интегрированные торго$
вые сети.
In the article the detailed analysis of the
state of the home shipping is given on the
modern stage of her development, and
also the circle of problems and priority
directions of her reformation is outlined.
Key words: retile, trade format, inte$
grated point$of$sale networks.
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ÓÌÎÂÈ ÒÀ ÔÀÊÒÎÐÈ ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÔÐÀÍ×ÀÉÇÈÍÃÓ
Â ÓÌÎÂÀÕ ÐÈÍÊÎÂÈÕ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÖÅÑ²Â
Визначено, що франчайзинг створює
специфічні можливості як для підприєм%
ства%франчайзі, так і для підприємства%
франчайзера. Досліджено та розкрито
основні фактори, які впливають на вибір
франчайзингової діяльності у певному
регіоні.
Ключові слова: франчайзинг, фран%
чайзер, франчайзі, ринок, суб’єкти рин%
ку, підприємницька діяльність.
Постановка проблеми. Стан розвит$
ку вітчизняного підприємництва харак$
теризується наявністю низки проблем,
які вимагають негайного вирішення
з метою стабілізації економічної ситуації
в країні. Ефективне функціонування рин$
кової економічної системи неможливе
без наявності та оптимального поєднан$
ня в ній суб’єктів малого, середнього та
великого підприємництва, що успішно
здійснюють свою діяльність. Як показує
світовий досвід, успішність діяльності
суб’єктів малого, середнього та велико$
го підприємництва значною мірою ви$
значається наявністю тісної співпраці
між ними, що реалізується через вико$
ристання різних видів господарської
інтеграції. Одним із таких видів є фран$
чайзингова форма співробітництва гос$
подарюючих суб’єктів.
Аналіз останніх досліджень і пуб%
лікацій. Теоретичні і практичні аспекти
дослідження сутності франчайзингу,
історії його вивчення, принципові пере$
ваги, форми та системи франчайзингу
знайшли своє відображення у наукових
працях вітчизняних і зарубіжних вчених$
економістів: Г. Андрощук, Ю. Бондарен$
ко, А. Виноградської, Ж. Дельтея, В. Де$
нисюка, В. Довганя, А. Ермолінського,
Т. Єрошкиної, В. Забродіна, І. Зайцева,
Д. Землякова, Т. Ковальчука, О. Корольчу$
ка, Г. Кочеткова, О. Кузьміна, О. Легейди,
В. Мавріду, А. Майєра, М. Мендельсона [2],
Т. Мирончук, Я. Мюрея, Т. Лопушансько$
го, І. Рикової, О. Сабліна, С. Сілінга,
Я. Сидорова, С. Сосни, С. Спінеллі,
Д. Стенворт і Б. Сміт, С. Берлі, М. Пиво$
варова, З. Цамалашвили, А. Цират [4].

Разом з тим слід підкреслити не$
достатність теоретичних напрацювань
у сфері розкриття сутності й особливо$
стей впливу чинників формування та
розвитку франчайзингових відносин під$
приємств.
Виклад основного матеріалу.
Наявність конкурентного середовища
є однією з основних ознак сучасних еко$
номічних відносин. Організації, які здій$
снюють підприємницьку діяльність,
мають забезпечувати не тільки своє рин$
кове виживання, а й пошук та реалізацію
шляхів свого розвитку. Франчайзинг
є особливою системою відносин між
суб’єктами підприємницької діяльності.
Суть її створення полягає у прагненні
знайти найбільш прийнятний варіант
становлення, розвитку підприємницької
організації. Франчайзинг створює нові
можливості й, одночасно, нові умови
діяльності тих суб’єктів, які його утворю$
ють. Франчайзинг може бути каталізато$
ром, прискорювачем процесів форму$
вання та розвитку бізнесу.
При цьому важливо враховувати, що
франчайзингові відносини характеризу$
ються своєю специфікою формування та
розвитку, що пов’язано з дією галузевих,
макроекономічних, часових та інших
факторів. Саме ці фактори насамперед
обумовлюють конкретну специфіку змі$
сту, цілей і форм прояву франчайзинго$
вих економічних відносин.
Успішне здійснювання підприємниць$
кої діяльності, базованої на системі
франчайзингу, залежить від правильно$
го вибору та застосування того чи іншо$
го різновиду франчайзингу, дотримання
принципів здійснювання франчайзинго$
вої діяльності, а також виконання умов
і обов’язків, визначених для кожного
суб’єкта франчайзингу.
Франчайзинг полягає в тривалій
співпраці юридично і фінансово неза$
лежних один від одного підприємців.
Успіх франчайзингу ґрунтується на таких
умовах:
1. Постійна співпраця і високий ступінь
довіри партнерів: співпраця з боку фран$
чайзера полягає у тривалій підтримці
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в технічних, консультаційних, маркетин$
гових питаннях і в питаннях ведення біз$
несу та навчанні, із боку франчайзі —
дослідженні місцевого ринку та спожи$
вачів, використанні власного досвіду
ведення справ. Взаємна довіра — запо$
рука успіху. Франчайзі повинен знати,
що реалізує якісний товар та послуги.
Удосконалюючи товар або послугу,
франчайзер таким чином бореться не
тільки за збереження завойованого рин$
кового сегментата покупців, а й за дові$
ру франчайзі [1, с. 45].
2. Загальні для системи стратегія
збуту і цінова політика — єдина збутова
та цінова політика — спрощує контроль
над франчайзі і сприяє впізнаваємості
споживачами даного товару чи послуги.
3. Надання підтримки та постійний
обмін інформацією є однією із головних
умов франчайзингу. Франчайзер повинен
надавати франчайзі фінансовий звіт за
останніх три роки і повідомляти партнера
про поточні показники шляхом поширен$
ня щорічних рекламних бюлетенів.
Обов’язковою є перевірка діяльності
франчайзера незалежною аудиторською
фірмою. Відповідно й франчайзі зобов’я$
заний інформувати франчайзера про
свою роботу [4, с. 120].
4. Високий ступінь підприємницької
ініціативи: франчайзер як підприємець
зацікавлений у самостійності та самови$
раженні франчайзі, оскільки це сприяє
збільшенню прибутку обох сторін фран$
чайзингу та підтримці позитивного імі$
джу системи.
5. Розвиток системи: має місце стро$
го визначена концепція ведення діяль$
ності, передана від франчайзера до
франчайзі і яку необхідно дотримувати.
6. Переваги конкуренції: франчайзер
робить розподіл ринку своїх товарів і по$
слуг таким чином, щоб франчайзі не кон$
курували між собою на одній території.
7. Відпрацьована система постачань:
оскільки часто франчайзер є іноземною
компанією і товар постачається з$за
кордону, то для діяльності франчайзі
значно спрощується ця система.
8. Професіоналізм і рівність сторін:
суб’єкти франчайзингу є економічно
й юридично незалежні, але, попри фор$
мально юридичну рівність сторін, між
суб’єктами виникають елементи підпо$
рядкованості, оскільки франчайзер кон$
тролює діяльність франчайзі.
9. Підтримка власного статусу фран$
чайзера є важливим для обох сторін,

оскільки якщо франчайзер втрачає
імідж, це негативно позначається і на
франчайзі і навпаки.
10. Коректний контроль за якістю
товару, послуги й управління певним
видом діяльності — контроль за дотри$
манням вимог щодо якості товарів та
послуг — проводить франчайзер для
збереження цілісності системи. У разі
невиконання вимог франчайзер може
розірвати угоду та вимагати відшкоду$
вання від нанесення шкоди іміджу під$
приємству.
11. Єдині стандарти якості послуг
і товарів — дотримання єдиних стандар$
тів якості товарів та послуг є одним із
найважливіших елементів франчайзин$
гу. Це дає можливість ідентифікувати
товари та послуги з$поміж інших конку$
рентних товарів та сприяти впізнаваємо$
сті споживачами.
Таким чином, франчайзинг надає
франчайзеру найголовнішу економічну
перевагу — розширення сфери збуту та
збільшення ступеня контролю на ринку
без великих капіталовкладень; для утри$
мувача франшизи — здійснення підпри$
ємницької діяльності з мінімальним
ризиком; для споживача — придбання
якісних товарів або послуг з прийнятних
цін з належною якістю обслуговування.
Саме це і є основою успішного функціо$
нування системи франчайзингу.
Специфічні особливості будь$якого
виду діяльності зумовлені багатьма фак$
торами. Купуючи чи продаючи торгову
марку, торговий знак чи вид діяльності
у певному регіоні, слід зважати на такі
аспекти:
– особа його власника, історія ство$
рення компанії; характеристики виду
діяльності, його структури, сильних
і слабких сторін;
– розмір і строки окупності інвести$
цій; масштаби і стабільність попиту;
характеристики ринку, що на ньому діє
компанія, визначення наявного та по$
тенціального попиту на продукцію, струк$
тури конкуренції та тенденцій даного
сегмента ринку, прогнозування його роз$
витку;
– формування конкурентних переваг
компанії;
– використання в багатьох випадках
спрощеного фінансового механізму від$
носин (скорочення кількості форм фі$
нансових відносин);
– визначення ключових параметрів
даного виду діяльності, через відсутність

суб’єктів національного ринку (сумарна
частка українських та російських фран$
чайзерів дорівнює 66%).
Франчайзинг, з одного боку, залежить
від споживача, а з іншого — є особливою
формою впливу на нього. Процеси гло$
балізації поширюють тенденції стандар$
тизації у сфері як виробництва, так і спо$
живання. Франчайзинг є орієнтованим
на стандартизацію: поширюються певні
стандарти ведення бізнесу та технології
виробництва; створюються передумови
для отримання ефекту масштабу; тира$
жуються стандарти споживання і стилю
економічного життя в цілому.
Створення франчайзингової підпри$
ємницької мережі означає зміни в умо$
вах діяльності її суб’єктів. Сторони само$
обмежують свої права, підприємницьку
свободу, формують нові умови діяльно$
сті. Зміни в середовищі трансформують
ступінь зацікавленості у використанні
можливостей фрванчайзингу (табл. 1).
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яких він не зможе функціонувати, і тих, які
сприяють його функціонуванню в май$
бутньому (собівартість продукції, техно$
логія виробництва, якість продукції,
ризик);
– особливості реагування споживачів
на маркетингові комунікації та фактор
моди, ділову етику, психологічне сприй$
няття нововведень в управлінні бізнесом
та персоналом;
– вивчення питань сертифікації про$
дукції, наявність ліцензій, особливостей
державного регулювання даного виду
діяльності, вивчення питань екології
тощо [3, с. 15];
– інтернаціональні фактори.
Входження на ринок визначних іно$
земних компаній виступають важливими
імпульсами у формуванні та розвитку
франчайзингових відносин в економіці
України. Серед франчайзерів кількіс$
но домінують компанії, які є найбільш
близькими до відображення менталітету

Таблиця 1 — Баланс інтересів суб’єктів франчайзингу
Ступінь зацікавленості
Царина інтересів
франчайзера

франчайзі

1. Розширення виробництва і ринку збуту товарів

Сильна
зацікавленість

Сильна
зацікавленість

2. Зміцнення репутації та іміджу франчайзера

Сильна
зацікавленість

Слабка
зацікавленість

3. Зміцнення репутації та іміджу франчайзі

Слабка
зацікавленість

Сильна
зацікавленість

4. Передача прав власності на об’єкти інтелектуаль$
ної власності франчайзі і надання послуг

Сильна
зацікавленість

Слабка
зацікавленість

5. Плата за користування правами і послугами

Слабка
зацікавленість

Сильна
зацікавленість

Як видно з табл. 1, і франчайзер
і франчайзі зацікавлені в розширенні
збуту товарів, оскільки для франчайзі —
це збільшення обсягів реалізації та свого
прибутку; для франчайзера — зростання
реалізації товарів означає і зростання
відрахувань, що надходять до його спе$
ціалізованих і централізованих фондів,
які, крім цього, можуть слугувати джере$
лом розширення франчайзингової
системи і, як наслідок, можливістю отри$
мання нових доходів.
А ось у зміцненні іміджу у франчайзе$
ра і франчайзі інтереси не збігаються.
Так, франчайзер зацікавлений у зміц$
ненні своєї репутації і, як наслідок,
у зміцненні своєї торгової марки, імідж
франчайзі для нього не такий важливий.

У франчайзі інтереси прямо протилежні,
його турбує власна репутація, а інтереси
франчайзера — меншою мірою.
Проте, якщо проаналізувати більш
поглиблено, імідж франчайзера і фран$
чайзі тісно пов’язані. Репутація і імідж
франчайзера фактично визначається
діяльністю франчайзі, споживач біль$
шою мірою має справу з франчайзі,
а франчайзер для нього — тільки ім’я.
Якщо у франчайзера падає імідж, це
негативно позначається на іміджі фран$
чайзера та інших франчайзі.
Дуже важливо також знайти поро$
зуміння в питаннях передачі прав на
об’єкти інтелектуальної власності та при
встановленні плати за користування пра$
вами і послугами. Важливо витримати
123
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оптимальний рівень і схему визначення
плати, що надходить від франчайзі
франчайзеру.
Ця плата, з одного боку, повинна бути
достатньо великою, щоб створювати
нормальні умови для роботи франчайзе$
ра, покривати його витрати і забезпечу$
вати умови для розвитку франчайзинго$
вої системи загалом.
Водночас зайве підвищення фран$
чайзингової плати призведе до збіль$
шення витрат франчайзі і, як наслідок,
до підвищення ціни, що негативно впли$
не на попит і доходи франчайзі [5, c. 19].
Як видно, система інтересів франчай$
зера і франчайзі збігаються далеко не
повністю, при формуванні франчайзин$
гової системи дуже важливо досягти
баланс інтересів, що забезпечують опти$
мальний розвиток системи в цілому.
Висновки. На підставі викладеного
доцільно зазначити, що умови та факто$
ри франчайзингу дають змогу отримати
конкурентні переваги для підприємців,
навчають етики ведення діяльності та
прискорюють їх розвиток.
Аналізуючи ситуацію, що існує в Укра$
їні, можливо передбачати, що в най$
ближчій перспективі, попри необхідність
і можливість створення українських під$
приємств$франчайзерів, домінуватиме
франчайзинг, який здійснюватиметься
іноземними підприємцями. Зацікавле$
ність в іноземних франчайзерах полягає
в тому, що, відкриваючи свої підприєм$
ства, вони підвищують зайнятість, по$
стачають на ринок нові товари і послуги,
які вітчизняні підприємства не зможуть
надати нашим споживачам у повному
обсязі. Місцеві підприємці, які бажають
реалізувати свій потенціал, зможуть
з успіхом зайнятись новим бізнесом як
франчайзі, значно зменшуючи ступінь
свого ризику. Крім того, функціонування
іноземних франчайзерів дає змогу з ча$
сом накопичити досвід ведення фран$

чайзингових операцій, достатній для
ширшого розвитку договірної системи
внутрішнього франчайзингу в Україні.
Определено, что франчайзинг соз%
дает специфические возможности как
для предприятия%франчайзі, так и для
предприятия%франчайзера. Исследова%
ны и раскрыты основные факторы, кото%
рые влияют на выбор франчайзинговой
деятельности в определенном регионе.
Ключевые слова: франчайзинг,
франчайзер, франчайзи, рынок, субъек$
ты рынка, предпринимательская дея$
тельность.
Certainly, that franchising creates spe%
cific possibilities both for an enterprise%
franshisee and for an enterprise%franchi%
sоr. Investigational and basic factors which
influence at choice franchising activity in
a certain region are exposed.
Key words: franchising, franchisоr,
franshisee, market, market subjects, entre$
preneurial activity
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старший викладач
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У статті розглянуто сутність, значення
та роль фінансової інформації при прий%
нятті управлінських рішень; визначено
мету складання та інформаційну потре%
бу фінансової звітності в інформаційно%
му забезпеченні підприємства.
Ключові слова: фінансова інформа%
ція, інформаційні ресурси, інформацій%
не забезпечення, фінансова звітність,
фінансовий стан, господарська діяль%
ність, комп’ютеризація, користувачі фі%
нансової інформації.
Здійснюючи господарську діяльність
в умовах нестабільного середовища, під$
приємство прагне не тільки «вижити», але
й закласти основи свого подальшого роз$
витку в екстремальних умовах та знаходити
засоби і методи адаптації до нестабільного
середовища, яке постійно змінюється.
Одним із засобів такої адаптації
є створення й активне використання
в повсякденній роботі фінансової інфор$
мації діяльності підприємства. У наш час
дедалі очевиднішим стає те, що істотну
перевагу мають ті підприємства, які нау$
ково обґрунтовано здійснюють свою
господарську діяльність. Така діяльність
неможлива без вирішення проблеми
своєчасного одержання, оперативного
опрацювання й ефективного викори$
стання інформаційних ресурсів.
Актуальні проблеми формування ін$
формаційних ресурсів та їх роль у сучас$
них умовах конкурентного середовища
розглянуто в публікаціях учених Б. Губського,
Д. Лук’яненка, Й. Мастяниці, С. Кримсько$
го, Ю. Павленка, Ю. Пахомова, Ю. Сосніна.
Віддаючи належне розробкам учених,
їхньому внеску в економічну теорію та
практику, варто зауважити, що в питаннях
розвитку інформаційного забезпечення
господарської діяльності в частині фінан$
сової інформації залишається чимало
невирішених проблем, які потребують
ретельного аналізу.
Фінансове інформаційне забезпечення
підприємства залежить не тільки від наяв$
ності інформаційних ресурсів, а й від
можливостей упровадження інформацій$

них інновацій, впорядкування інформацій$
них потоків підприємства, від вирішення
проблем його ефективної інформаційної
взаємодії з суб’єктами ринку. Їх викори$
стання визначає результативність реаліза$
ції поточних завдань, стратегічних цілей
розвитку, що потребує принципово нових
підходів до інформаційного забезпечення
всієї господарської діяльності [2; 3].
Особлива роль фінансової інформації
та інформаційних ресурсів у діяльності
сучасних підприємств характеризується їх
безпосередньою участю в будь$яких еко$
номічних процесах, а також постійно зрос$
таючим рівнем інформатизації ринкового
середовища та суспільства загалом.
Згідно із визначенням інформації,
наданим у тлумачному словнику, інфор$
мація [информация] — 1. Повідомлення
про щось. 2. Відомості про навколишній
світ, процеси, які в ньому відбуваються,
про події, ситуації, чиюсь діяльність, що
їх сприймає людина, керуючі машини та
інші системи.
Відповідно до фінансового словника
[1], джерелом інформації є сукупність
зовнішніх і внутрішніх джерел інформа$
ції, які забезпечують цілеспрямоване
формування інформаційної бази фінан$
сового менеджменту.
Під фінансовою інформаційною базою
підприємства розуміється сукупність
форм, методів та інструментів управління
фінансовими інформаційними ресурса$
ми, необхідних і придатних для реаліза$
ції аналітичних і управлінських процедур,
що забезпечують стабільне функціону$
вання підприємства, його стійкий перс$
пективний розвиток.
Сукупність фінансових показників
інформаційної бази фінансового управ$
ління класифікують за такими групами:
1. Фінансові показники, джерелом
формування яких є зовнішня інформація:
– фінансові показники, що характе$
ризують загальноекономічний розвиток
держави і використовуються для аналізу
зовнішнього середовища та прогнозу$
вання умов функціонування підприємства
у разі прийняття стратегічних рішень
щодо його фінансової діяльності;
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– фінансові показники, що характе$
ризують кон’юнктуру фінансового ринку;
– фінансові показники кон’юнктури
фондового ринку;
– фінансові показники кон’юнктури
грошового ринку;
– фінансові показники, що характе$
ризують діяльність контрагентів і конку$
рентів.
2. Фінансові показники, джерелом
формування яких є внутрішня інформація:
– показники фінансового обліку під$
приємства — основа інформаційної бази
фінансового управління, яка слугує для
аналізу, прогнозування, поточного пла$
нування та прийняття управлінських
рішень з усіх напрямів фінансової діяль$
ності підприємства. Джерелом форму$
вання цього інформаційного масиву
є офіційні форми звітності підприємства,
а саме: «Баланс підприємства», «Звіт про
фінансові результати», «Звіт про рух гро$
шових коштів», «Звіт про власний капі$
тал», «Примітки до річної звітності»;
– показники управлінського обліку під$
приємства — склад цих показників і регу$
лярність їх збирання визначаються кон$
кретними завданнями фінансового
менеджменту. Тому управлінський облік на
кожному підприємстві організовують інди$
відуально, а результати використовують
для контролю поточної фінансової діяль$
ності та оцінки її ефективності, формуван$
ня фінансової стратегії та політики з окре$
мих напрямків діяльності підприємства.
Фінансова звітність відображає стан
підприємства і використовується для
прийняття управлінських рішень щодо
ефективного господарювання. Фінансо$
ва звітність призначена насамперед для
зовнішніх користувачів (інвесторів, кре$
диторів, постачальників, споживачів,
державних і громадських організацій).
Згідно з міжнародними стандартами
фінансової звітності, її якісні характери$
стики мають бути такі: цінність інформа$
ції для користувача (зрозумілість; своє$
часність; доречність з точки зору впливу
на економічні рішення користувачів, сьо$
годенних і майбутніх подій, виправлення
помилок у господарській діяльності);
прогностична цінність; цінність зворот$
ного зв’язку; можливість порівнювати
звіти різних підприємств і за різні періоди
часу; надійність (достовірність, можли$
вість бути перевіреною, неупередже$
ність, обачливість, повнота).
В Україні національні стандарти фі$
нансової звітності [5] здебільшого відпо$
відають міжнародним стандартам: Фор$

ма № 1 «Баланс»; Форма № 2 «Звіт про
фінансові результати»; Форма № 3 «Звіт
про рух грошових коштів»; Форма № 4
«Звіт про власний капітал»; «Примітки до
звітів». Метою складання фінансової
звітності є надання користувачам пов$
ної, правдивої, неупередженої інформа$
ції про фінансовий стан, результати
діяльності та рух коштів підприємства.
Фінансова звітність має забезпечувати
такі інформаційні потреби: регулювання
діяльності підприємства (зокрема щодо
усунення негативних наслідків змін, які
спостерігались у звітному періоді); прид$
бання, продаж цінних паперів і володіння
ними; участь у капіталі підприємства;
оцінювання якості управління; забезпе$
ченість зобов’язань підприємства; ви$
значення суми дивідендів, що підляга$
ють розподілу; прийняття інших рішень.
Від ефективно структурованої інформа$
ції залежить правильність прийнятого
управлінського рішення.
Фінансове інформаційне забезпе$
чення діяльності підприємства форму$
ється під безпосереднім впливом чинни$
ків його зовнішнього і внутрішнього
середовища та орієнтують підприємство
на збільшення обсягів інформаційних
ресурсів, що використовуються для
управління [4].
Кожне підприємство в конкуренто$
ринкових умовах господарювання розпо$
ряджається трьома потоками фінансо$
вої інформації: нормативною, плановою
і фактичною. Але зовнішньому користу$
вачеві доступні лише фактичні дані про
фінансовий стан підприємства. Ця обста$
вина ускладнює завдання користува$
ча з розрахунку рівня ризиків, оскільки
більш надійний спосіб оцінки рівня ризи$
ку, ніж дистанції між плановими і фактич$
ними даними, зовнішньому користувачу
недоступний.
В умовах конкуренто$ринкового се$
редовища попит на фінансову інформа$
цію надзвичайно високий. Щоб задо$
вольнити такі різноманітні потреби всіх
зацікавлених сторін, сучасне підприєм$
ство мусить конструювати упорядковані
потоки своєї фінансової інформації, її
систематизоване подання залежно від
змісту запиту відповідної групи спожи$
вачів з погляду її корисності.
Складне переплетіння інтересів різних
користувачів інформації зумовлює побу$
дову фінансової інформації на певних
принципах, що ґрунтуються на об’єктив$
них аргументах і максимально задоволь$
няють інтереси всіх користувачів. Адже

няття управлінських рішень, до зростання
показників ефективної діяльності під$
приємства, стабілізації його фінансово$
го стану. Все це веде до підсилення кон$
курентних позицій підприємства.
В статье рассмотрены сущность, зна%
чение и роль финансовой информации
при принятии управленческих решений;
определены цель и информационная
потребность финансовой отчетности
в информационном обеспечении пред%
приятия.
Ключевые слова: финансовая ин%
формация, информационные ресурсы,
информационное обеспечение, финан%
совая отчетность, финансовое состоя%
ние, хозяйственная деятельность, ком%
пьютеризация, пользователи.
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якісно сформована інформаційна база
дає змогу максимально швидко та з най$
більшою корисністю проводити аналіз
особливостей функціонування підпри$
ємства.
Ефективне функціонування і перспек$
тивний розвиток підприємства в конку$
рентних умовах суспільства залежить
передусім від використання нових мето$
дів та інструментів управління підприєм$
ством, рівня інформаційного забезпечен$
ня його діяльності та результативності
використання інформаційних ресурсів.
Досягнення в галузі комп’ютеризації
сприяють удосконаленню інформацій$
ного забезпечення системи фінансового
управління. Персональні ЕОМ вже широ$
ко застосовуються в інформаційних про$
цесах як на самому підприємстві, так
і між підприємством та зовнішнім сере$
довищем. Комп’ютери значно підвищують
формування обсягу інформації, скорочу$
ють час на її передачу і поліпшують її якість.
Для керівництва підприємства важливим
є те, що комп’ютерна система вписуєть$
ся у внутрішню інформаційну і комуніка$
ційну структуру. Її можна об’єднати
з програмним забезпеченням господар$
ських процесів, що гарантує, зокрема, їх
безпроблемну інтеграцію. Електронна
підтримка дає можливість організувати
працю з орієнтацією на процес управлін$
ня підприємством. Особливе значення
мають при цьому групові способи праці,
тому що комп’ютерне забезпечення дає
змогу істотно поліпшити комунікацію між
робочими місцями. Завдяки цьому усу$
ваються проблеми, пов’язані з дублю$
ванням їх функцій, що підвищує загальну
ефективність процесу.
Ми вважаємо, що для якісного упра$
вління необхідна оптимальна кількість
достовірної інформації, адже ії нестача не
уможливлює отримання повного уявлення
про предмет, що вивчається. При нестачі
інформації неможливо розібратись у си$
туації, оцінити її i прийняти правильне рі$
шення, і навпаки, надлишковість інформа$
ції перешкоджає її швидкому опрацюван$
ню, аналізу й узагальненню, в результаті
чого можна дійти до хибних, необгрунтова$
них висновків. 3 метою оптимізації обсягу
інформаційного забезпечення інформацію
прагнуть стиснути шляхом кодів, шифрів,
спеціальних методів, що водночас підви$
щує її корисну місткість.
Отже, підвищення рівня фінансового
інформаційного забезпечення підпри$
ємства приводить до підвищення опера$
тивності й адекватності процесу прий$

In the article essence, value and role of
financial information, is considered at
acceptance of administrative decisions;
certainly purpose drafting and informative
necessity of the financial reporting in the
informative providing of enterprise.
Key words: are financial information,
informative resources, informative provi%
ding, financial reporting, financial state,
economic activity, computerization, users.
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УДК 330. 341.1

ÐÅÑÓÐÑÍÅ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÎÃÎ
ÏÎÒÅÍÖ²ÀËÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ
У статті розглянуто складові елемен%
ти інноваційного потенціалу, а також
модель фінансування інноваційної діяль%
ності. Висвітлено можливі шляхи вирі%
шення проблем інноваційного розвитку
підприємства.
Ключові слова: інноваційний потен$
ціал, інноваційна інфраструктура, ресур$
сне забезпечення інноваційного розвитку.
Постановка проблеми. Прагнення
суб’єктів господарювання до економіч$
ного розвитку завжди наштовхується на
необхідність розв’язання інноваційних
завдань. I цілком очевидно, що у най$
ближчій i довгостроковій перспективі
максимізація саме інноваційного факто$
ра стане вирішальною умовою стійкого
розвитку економіки України. Цим шля$
хом ідуть розвинуті країни, i у нашого
суспільства є вci передумови орієнтува$
тися на нього.
Але, незважаючи на досить високий
рівень науки, відомі в світі наукові школи,
наявність значної кількості фахівців із
вищою освітою у народному господар$
стві, запас нереалізованих винаходів,
в Україні спостерігається суттєва іннова$
ційна криза промислового виробництва.
Taкi невтішні результати потребують
розв’язання проблем активізації іннова$
ційної діяльності підприємств. Запорукою
цього можуть стати науково обґрунтовані
та розроблені питання стосовно спромож$
ності суб’єктів господарювання до іннова$
ційної діяльності, наявності у них необхідних
першочергових передумов. Слід зазначи$
ти, що головна увага має приділятися їх
вивченню на piвнi підприємства як генера$
тора новаторських процесів.
Аналіз досліджень. Розробками
різних проблем інноваційної діяльності
на різних рівнях управління інноваціями
займалися такі вітчизняні фахівці, як
М. Чумаченко, А. Чухно, Г. Добров, В. Геєць,
О. Федонін, І. Рєпіна, В. Верба, І. Нови$
кова, А. Гриньов, С. Ілляшенко та ін.,
серед іноземних дослідників слід від$
значити С. Валдайцева, Є. Голубкова,
А. Ніколаєва, А. Градова, С. Ільєнкова,
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П. Завліна, П. Зав’ялова. Але в сучасних
умовах відчувається брак системних під$
ходів у дослідженнях інноваційного
потенціалу підприємств.
Формулювання мети статті. Основ$
на мета статті — визначити суть та скла$
дові елементи інноваційного потенціалу,
його місце у загальному потенціалі під$
приємства, а також висвітлити проблеми
в інноваційній діяльності підприємств та
можливі шляхи їх усунення.
Виклад результатів дослідження.
Термін «потенціал» означає здатність
і готовність будь$якої організації здій$
снювати реалізацію інноваційного про$
цесу [1, с. 243]. У вітчизняній літературі
термін «потенціал» у широкому розумін$
ні трактується як можливості, запаси,
засоби, наявні сили, які можуть бути
використані, або як рівень потужності
у будь$якому відношенні, сукупність за$
собів, необхідних для чого$небудь.
Більшість підприємств України усві$
домлює необхідність здійснення іннова$
ційної політики, але успішність цього
процесу має ґрунтуватися на відповідній
нормативно$правовій базі.
Загалом в Україні створена важлива
законодавча база для здійснення і роз$
витку інноваційної діяльності (близько
70 документів), але все ж за кількістю
і якістю нормативних законодавчих актів
вона поступається подібним системам
у розвинутих країнах світу. Формування
в Україні інноваційної моделі економіч$
ного зростання потребує сприяння дер$
жави у створенні та ефективному функ$
ціонуванні інноваційної інфраструктури,
особливо на міжгалузевому та регіо$
нальному рівнях.
Стратегія розвитку в Україні іннова$
ційної інфраструктури має бути спрямо$
вана на:
– посилення ролі регіонального ас$
пекту у створенні територіальних іннова$
ційних структур;
– розроблення й упровадження еко$
номічного механізму;
– державну фінансову підтримку ін$
новаційної інфраструктури на стартових
стадіях її створення;

Так, ресурсна складова інноваційно%
го потенціалу залежить від можливостей
використання кожного одиничного гос$
подарського ресурсу в інноваційному
процесі. Ця складова включає в себе
матеріально$технічні, інформаційні,
фінансові, людські ресурси, які, в свою
чергу, теж поділяються на певні частини.
Кожна зі складових відіграє важливу
роль, впливаючи на якісну та кількісну
оцінку інноваційного потенціалу.
Внутрішня складова інноваційного
потенціалу — це так званий «важіль»,
який забезпечує дієздатність і ефектив$
ність функціонування інших його еле$
ментів. Її доцільно представити інститу$
тами (суб’єктами інноваційної діяльності),
які забезпечують: внутрішні процеси
інноваційної діяльності (винахід і вироб$
ництво нового продукту); безпосереднє
впровадження нових технологій; взає$
мозв’язок об’єкта дослідження (підпри$
ємства) як з наукою, яка надає прогре$
сивні ідеї і вже оформлені інноваційні
розробки, так і з ринком, який споживає
готовий продукт, а також методами,
засобами організації управління плином
інноваційного процесу.
Результативна складова віддзерка$
лює результат реалізації існуючої мо$
жливості, тобто той реальний фактичний
інноваційний продукт, отриманий в інно$
ваційному процесі, а саме той досягну$
тий рівень потенціалу. Доцільність виді$
лення цієї складової підтверджується
тим, що власне інноваційний продукт як
результат інноваційних процесів зумо$
влює подальше не лише кількісне, але
й якісне зростання інноваційного потен$
ціалу системи (господарюючого суб’єк$
та). Він несе в собі потенційно нові
можливості, виводить на новий рівень
функціонування інноваційного потенціа$
лу в цілому.
Спинимо свою увагу на ресурсній
складовій інноваційного потенціалу. Ок$
ремо можна виділити фінансові ресурси,
які забезпечують умови реалізації інших
елементів і виконують роль їх кількісної
оцінки. Фінансова складова інноваційно$
го потенціалу забезпечує надходження
коштів для виконання інноваційних про$
цесів, створює стимули і умови для роз$
роблення інновацій, впливає на вибір
тематики інноваційних проектів відпо$
відно до потреб функціонування та роз$
витку самої інноваційної сфери, сприяє
ефективному формуванню витрат на ін$
новації, реалізує необхідну еластичність
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– залучення позабюджетних джерел
фінансування, зокрема венчурних фон$
дів, надання послуг на пільгових умовах
для підприємств, що входять до складу
технопарків і технополісів;
– організаційну підтримку шляхом
удосконалення органів управління дани$
ми структурами;
– законодавче та нормативно$право$
ве забезпечення ефективного функціо$
нування інноваційної інфраструктури.
Реалії сьогодення потребують від
уряду, посадових осіб, керівників підпри$
ємств і закладів, від кожної людини усві$
домлення важливості реформування
суспільства на інноваційній основі. Подо$
лання інноваційної стагнації, в якій пере$
буває українська держава, потребує
розроблення нових підходів і принципів
формування її стратегічної політики.
Інноваційний розвиток повинен стати не
тільки «національною ідеєю», але й такти$
кою державної політики. Ресурси екстен$
сивного зростання економіки вичерпано,
Україна стоїть на межі розбалансування
свого функціонування через нестабіль$
ність як внутрішнього соціально$еконо$
мічного середовища, так і через тиск
зовнішнього світу — прийшов час прий$
няття такої концепції, яка б ліквідувала
підстави для кризових явищ в економіці
та соціальному житті нашої держави.
Однією з важливих складових і одноча$
сно спрямовуючим вектором і джерелом
розвитку є інноваційний потенціал.
Інноваційний потенціал — здатність до
зміни, поліпшення, прогресу, це джерело
розвитку. Доказом цьому може слугувати
таке явище, як дифузія інновацій. Так,
застосування нового обладнання (яке
є конкретним результатом інноваційного
процесу, інновацій) веде до виготовлення
нової продукції, яка, в свою чергу, виходячи
на ринок, є джерелом, фактором подаль$
ших змін. При цьому «ефект від тиражу$
вання інновацій зростає набагато скоріше
самого тиражу» [2, с. 24].
Сутність будь$якого процесу, явища,
об’єкта звичайно розкривається через
його функції. Однак не менш яскраво
зміст поняття «інноваційний потенціал»
можна відслідкувати, виділивши його
основні компоненти. Найбільш обґрун$
тованим є підхід, запропонований
Д. І. Кокуріним і описаний у монографії
«Інноваційна діяльність», який передба$
чає виділення трьох складових іннова$
ційного потенціалу — ресурсної, резуль$
тативної та внутрішньої [3, с. 126].
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надходжень фінансових ресурсів відпо$
відно до перебігу етапів інноваційного
процесу.
Вітчизняна модель фінансування
інноваційної діяльності передбачає такі
джерела:
– власні кошти підприємств (аморти$
заційні відрахування, мобілізація вну$
трішніх активів, виручка від реалізації
окремих видів майна, нерозподілений
прибуток та інші грошові накопичення);
– кредитні ресурси (кредити банків,
фінансовий лізинг, кошти Фонду фунда$
ментальних досліджень);
– бюджетні кошти (державного і міс$
цевого рівня);
– вітчизняні та іноземні інвестиції
(гранти, міжнародні програми, пайові
внески іноземних інвесторів, кошти іно$
земних наукових фондів) [4, с. 259].
Аналіз джерел фінансування іннова$
ційних заходів підприємств України за
останні роки засвідчив, що із загальної
суми використаних на інноваційні цілі
фінансових ресурсів майже 60–70% ста$
новили власні кошти підприємств,
фінансування з державного бюджету
дорівнювало приблизно 2–4%, кредитні
ресурси становили 2–3%, кошти інве$
сторів — 1–2%. Як видно з наведених
даних, основним джерелом є власні
кошти суб’єктів господарювання, і стає
очевидним, що у майбутньому слід спи$
ратися саме на них.
Основними причинами, яке заважа$
ють широкомасштабному залученню
іноземних інвестицій в Україну, є:
– несприятливий інвестиційний клі$
мат (надто складна правова база та
щорічні зміни законодавства, що регу$
лює інвестиційні процеси);
– недосконалість національного інве$
стиційного менеджменту;
– фіскальний характер вітчизняної
податкової системи;
– відсутність дієвої системи страху$
вання іноземних інвестицій;
– неналежний рівень координації між
усіма державними структурами у цій
сфері;
– недостатній професіоналізм керів$
ників більшості українських підприємств
у галузі інвестиційної діяльності.
Матеріально$технічні ресурси є речо$
винною основою інноваційного потен$
ціалу, визначають його техніко$техноло$
гічну базу, впливають на масштаби і тем$
пи інноваційної діяльності. Формування
інноваційного потенціалу може бути

ускладнено труднощами їх одержання.
Тому дуже актуально, особливо в наших
умовах, орієнтувати його на створення
нематеріаломістких нововведень, що
дасть змогу максимально комплексно
використовувати наявну сировинну ба$
зу, нові види матеріалів, утилізацію від$
ходів відповідно до екологічних вимог,
що висуває суспільство до виробників.
Кадрова складова інноваційного по$
тенціалу може характеризуватися таки$
ми показниками, як загальна чисель$
ність працівників, зайнятих у НДДКР,
структурний розподіл чисельності пер$
соналу за видами діяльності, за кваліфі$
каційними групами. Особливо важливим
фактором є ставлення робітників до
інноваційних процесів, розвиток їх сві$
домого бажання вкладати свої знання та
навички в інноваційну сферу. Досліджен$
ня, проведені на вітчизняних промисло$
вих підприємствах із цього питання, ви$
явили те, що серед керівників вищого
й середнього рівнів підтримують і беруть
участь в інноваційних процесах в серед$
ньому 70% респондентів, 8% ставляться
до них пасивно, 10% опитаних чинять
опір, 12% взагалі не визначилися. Серед
інженерно$технічних працівників і робіт$
ників ці показники становлять відповідно
55%, 17%, 12% і 16% [5]. Такі дані свід$
чать про середній рівень зацікавленості
працівників українських підприємств
у розвитку інновацій.
Ураховуючи викладене, вважаємо за
доцільне подати таке визначення іннова$
ційного потенціалу підприємства: як
сукупність організованих у певних соці$
ально$економічних формах ресурсів, що
можуть, за певних діючих внутрішніх
і зовнішніх чинників інноваційного сере$
довища, бути спрямовані на реалізацію
інноваційної діяльності, метою якої є за$
доволення нових потреб суспільства.
У сучасних умовах відбувається бага$
то змін, що впливають на інноваційний
потенціал і які слід враховувати при
управлінні його розвитком. Це і розши$
рення варіантів використання ресурсів
для досягнення цілей інноваційної діяль$
ності, і посилення функцій держави з мо$
білізації та ефективного використання
інноваційних ресурсів, і підвищення ролі
ймовірнісних факторів, пов’язаних із
визначенням напряму інноваційного
потенціалу, і ускладнення змісту, струк$
тури та динаміки ресурсної бази іннова$
ційного розвитку економічних суб’єктів.
Також слід брати до уваги, що інновацій$

в цілісній системі інноваційної діяльності
для максимального використання інте$
лекту персоналу в усіх напрямах еконо$
мічного розвитку шляхом формування
особистості сучасного інноваційного
менеджера.
В статье рассмотрены составные
элементы инновационного потенциала,
а также модель финансирования инно%
вационной деятельности. Освещены
возможные пути в решении проблем
инновационного развития предприятия.
Ключевые слова: инновационный
потенциал, инновационная инфраструк$
тура, ресурсное обеспечение иннова$
ционного развития.
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ний потенціал має свої обмеження:
функціональне (визначає якісний зміст
потенціалу) й відтворювальне (вказує на
межі його існування, поза ними потен$
ціал втрачає свої властивості й особли$
вості) [6, с. 53].
Висновки дослідження. Підбиваючи
підсумки у розгляді означеного питання,
наголосимо, що розв’язання проблеми
інноваційного розвитку можливе за умо$
ви врахування таких моментів:
1. Активізація теоретичних дослі$
джень у сфері інноватики та її сучасних
концепцій для створення можливостей
прогнозування перспектив довгостроко$
вого техніко$економічного розвитку сус$
пільного виробництва.
2. Законодавчим органам при розро$
бленні стратегії розвитку інноваційних
процесів на всіх рівнях економіки спира$
тись на пошук найоптимальніших форм
взаємовигідної співпраці регіональних
організаційних структур управління інно$
ваційною діяльністю підприємств.
3. На всіх рівнях формувати у сучас$
них менеджерів і бізнесменів філософію
підприємництва як основу підприєм$
ницької інноваційності.
4. На державному рівні при розроб$
ленні програми розвитку та підтримки
підприємництва більше уваги приділяти
формуванню вітчизняної системи інно$
ваційного підприємництва як рівноправ$
ної його складової, сприяти формуван$
ню відповідних організаційних структур,
фінансового механізму та системи
податкових пільг.
5. Зосередити увагу керівників віт$
чизняних підприємств на доцільності
використання світового досвіду у фінан$
суванні інноваційних процесів.
6. Об’єднати зусилля науковців, заці$
кавлених у створенні моделі інновацій$
ного менеджменту, а також розробленні
ефективної системи мотивації праці
дослідників та розробників новинок,
ноу$хау як динамічного елемента упра$
вління, пов’язаного з впливом на інтере$
си учасників процесу «дослідження —
виробництво».
7. Особливо відповідальну роль від$
водити організаціям та закладам освіти

In the article the elements of innovation
potential and funding model innovation.
Deals with possible ways to address the
problems of innovative development
enterprise.
Key words: innovative capacity, inno$
vative infrastructure, resource support
innovation.
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У статті розглядається питання пове%
дінки споживача на ринку туристичних
послуг. Автор висвітлює специфіку остан%
ньої на ринку агротуристичних послуг,
надає рекомендації для поліпшення
діяльності агротуристичних підприємств.
Ключові слова: поведінка спожива$
чів, джерело інформації, товар, послуга.
Успішна діяльність на ринку туристич$
них послуг передбачає насамперед
задоволення потреб і запитів клієнтів,
прогнозування їхніх потреб. Проте пове$
дінка споживачів ніколи не буває про$
стою, легко передбачуваною, оскільки
на неї впливає багато чинників.
Вивчення поведінки споживачів,
спроба створити модель купівельної
поведінки, дізнатися, як робиться вибір
при здійсненні покупки турпродукту —
складна, але необхідна робота маркето$
лога на ринку туристських послуг.
Над цією проблемою працювали такі
відомі фахівці, як Ф. Котлер, Д. Боуен,
Д. Мейкенз [1], Ж.$Ж. Ламбен [2], І. С. Бере$
зін [3], А. Дуровіч, Р. А. Браймер [4] та інші.
Мета розвідки — вивчити специфіку
споживчої поведінки на ринку туристич$
них послуг, розробити рекомендації для
поліпшення діяльності агротуристичних
підприємств.
Маркетингові дослідження дають
можливість виявити деякі характерні
показники, за допомогою яких можна
моделювати процес формування попиту
на туристичні послуги.
Поведінка споживачів при здійсненні
покупки розглядається в маркетингу як
процес вирішення проблеми. Можливі
кроки, що мають стосунок до вирішення
проблеми та включають у процес закупі$
влю, групуються у п’ять стадій:
1) усвідомлення проблеми;
2) пошук інформації;
3) оцінка альтернатив;
4) рішення про покупку;
5) поведінка після здійснення покупки.
Даний підхід припускає, що активний
покупець займає позицію, діаметрально
протилежну покупцю пасивному [1].

Складність підходу до вирішення проб$
леми вибору залежить від важливості
сприйняття ризику, пов’язаного з купів$
лею. Можна виділити чотири види ризи$
ків, або небажаних наслідків, що сприй$
маються зазвичай покупцями. Отже, це:
1) фінансова втрата, коли товар/по$
слуга непридатний і необхідна заміна
або ремонт за рахунок покупця;
2) втрата часу, витраченого на скар$
ги, повторні звернення до продавця,
ремонт і т.ін.;
3) фізичний ризик, зумовлений спо$
живанням або використанням товарів/
послуг, потенційно шкідливих для здо$
ров’я людини або навколишнього сере$
довища;
– психологічний ризик у тих випад$
ках, коли невдала покупка призводить
або до втрати престижу, або створює
загальну незадоволеність.
Дослідження ринку показують, що
покупці розробляють стратегії і методи
зменшення ризику, які надають їм мо$
жливість діяти з відносною упевненістю
та легкістю в тих ситуаціях, коли інфор$
мація недостатня, а наслідки дій не під$
лягають розрахунку.
Для зменшення ризику до ухвалення
рішення по закупівлі покупець може
використовувати найрізноманітніші види
інформації, а саме персональні джерела
(сім’я, сусіди, друзі), комерційні джерела
(реклама, торговий персонал, каталоги),
публічні джерела (порівняльні випробу$
вання, офіційні публікації) та експери$
ментальні джерела (товарний арбітраж,
інспекція). Чим вище сприйманий ризик,
тим більш обширним повинен бути інфор$
маційний пошук.
Споживач туристичних послуг у мар$
кетингових дослідженнях розглядається
як особа, яка володіє власними цілями
і власною шкалою цінностей, але на ньо$
го також впливає культурне, соціальне та
політичне оточення.
Знання відносної значущості позитив$
них властивостей послуг, в яких є потреба
(атрибутів), може створити можливість
підприємствам розробити стратегію сег$
ментації. Метою буде якнайкраща адап$

Нейтральні джерела інформації, такі
як статті в газетах і спеціалізовані огляди
з курортного будівництва, опис визнач$
них пам’яток, полювання, природних
особливостей, політичних зустрічей.
Подібні публікації часто надають багату
інформацію за порівняно невисоку ціну.
У дану категорію входять також такі
публікації, як офіційні звіти або звіти спе$
ціалізованих агентств, результати лабо$
раторних і порівняльних випробувань
щодо вимог асоціацій споживачів. Пере$
вага подібних джерел — їх об’єктивність,
фактична природа і компетентність
наведених думок.
Займаючись маркетингом на ринку
туристичних послуг, необхідно виявляти
джерела інформації своїх споживачів
і визначати порівняльну авторитетність
кожного з них. В опитуваннях потрібно
обов’язково цікавитися, коли покупці
вперше почули про цей товар/послугу,
що це була за інформація, наскільки
вони довіряють даному джерелу. Ці дані
допоможуть при підготовці ефективної
рекламної кампанії і планів стимулюван$
ня збуту.
Неможливо вивести єдину схему про$
цесу оцінювання варіантів, проте можна
запропонувати такі основні принципи, які
допомагають його зрозуміти. Отже, це:
1. Ми вважаємо, що кожен покупець
бачить потрібний йому товар/послугу як
якийсь набір атрибутів. Для ресторану до
цього набору входять якість їжі, вибір
страв, якість обслуговування, атмосфера,
місцерозташування та ціна. Для екскурсії
основними атрибутами є новизна, ціка$
вий маршрут, об’єкти показу, комфорта$
бельність транспорту, безпека, гостин$
ність співробітників турпідприємства. Для
різних відвідувачів різні атрибути уявля$
ються по$різному актуальними, оскільки
більше чи менше відповідають їх потребам.
2. Кожен із цих атрибутів може сприй$
матися відвідувачами неоднаково. Тобто
кожен споживач приділяє останнім біль$
ше чи менше уваги залежно від своїх
потреб.
3. Часто споживач виробляє свої осо$
бисті уявлення про рейтинг відомих йому
підприємств, сприймаючи окремі атрибу$
тів. Такий набір уявлень про певне підпри$
ємство відомий як імідж фірми. Уявлення
споживача про атрибут підприємства мо$
жуть значно відрізнятися від самих атри$
бутів через вибірковість його сприйняття,
виборчого спотворення сприйнятого та
вибіркового запам’ятовування.
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тація підприємства до різноманітності
потреб і прагнення уникнути ситуації,
коли покупці змушені задовольнитися
послугами, нижчими відповідного рівня
стосовно атрибутів.
Люди сприймають наявність атрибу$
тів (позитивних характеристик) у торгових
марках. Для впізнання марки споживач
використовує не тільки її найменування,
а й інші сигнали — такі, як упаковка, ди$
зайн, логотип, код кольору тощо. Ці зовніш$
ні видимі сигнали невіддільно поєднані
з цінністю марки, оскільки використову$
ються покупцями для класифікації марок
залежно від того, що вони обіцяють.
Людина, яка стикається з проблемою
вибору, робить пошук інформації голов$
ним чином для зниження невизначеності
відносно доступних альтернатив, їх від$
носної цінності, умов покупки. Різні ви$
трати, зумовлені інформаційним пошуком,
можна розділити на три категорії [2]:
– витрати на перегляд, зумовлені
вивченням різних ринків і визначенням
спектра можливостей (включаючи замін$
ники товарів/послуг), які покупець може
включити до своєї уявної множини;
– витрати на сприйняття, пов’язані
з визначенням релевантних характери$
стик товарів/послуг у вибраній множині,
а також умов обміну (місце покупки,
ціна, гарантії);
– витрати на оцінку, що дають змогу
оцінити, який ступінь наявності шуканих
атрибутів і наскільки автентичні ринкові
сигнали відносно якості товарів/послуг.
Вказані витрати існують головним
чином у вигляді тимчасових витрат. Спо$
живач може підвищити ефективність
вивчення ринку туристичних послуг шля$
хом використання джерел інформації,
що мають різний ступінь надійності.
Джерела інформації, в яких домінує
виробник, — це реклама, поради з боку
продавців і дистриб’юторів, проспекти
та брошури. Перевага інформації такого
типу полягає в тому, що вона безкоштов$
на та доступна. Проте подібна інформа$
ція є неповною і акцентує увагу лише на
позитивні якості товару/послуги.
Персональні джерела інформації, де
домінує споживач, — це інформація
з повідомлень друзів, сусідів, лідерів гро$
мадської думки або те, що в просторіччі
іменується плітками. Інформація подіб$
ного типу може бути з легкістю адапто$
вана до потреб майбутнього покупця.
Умовою її надійності з очевидністю
є особа людини, яка її передає.
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4. До кожного з атрибутів споживач
підходить з погляду його функціональної
користі, яку можна встановити, помічаю$
чи, як змінюється загальна оцінка при
зміні різних атрибутів.
5. Відносини споживача до різних
фірм встановлюються на основі певних
процедур оцінювання. При цьому вико$
ристовується одна чи кілька оцінних про$
цедур залежно від характеру не тільки
рішення про покупку, але й самого спо$
живача.
Рішення зробити покупку — багато$
ступінчатий процес. На стадії оцінювання
споживачем варіантів покупки встано$
влюється рейтинг товару/послуги, серед
яких належить зробити вибір, і форму$
ється намір купити той товар/послугу,
якому віддається перевага.
Маркетинг не закінчується покупкою
споживачем товару/послуги. Після покуп$
ки споживач може відчувати задоволе$
ність або незадоволеність, і цей його стан
і поведінка становлять великий інтерес
для маркетологів. Чим пояснюється задо$
волення або незадоволення покупкою?
Відповідь на це слід шукати у співвідно$
шенні очікувань споживача до того, яким
цей товар/послуга виявився насправді.
Якщо товар/послуга виправдав його очіку$
вання, то покупець задоволений, якщо
ж не виправдав, то незадоволений.
Очікування споживача базуються на
його власному минулому досвіді, реко$
мендаціях продавців, друзів і інших
інформаційних джерелах. Якщо прода$
вець перебільшив достоїнства товару,
покупець буде розчарований. Чим біль$
ше розбіжність між очікуваннями і тим,
що отримав споживач насправді, тим
більше його розчарування. А розчару$
вання клієнта — удар по індустрії гостин$
ності. Тому продавці не повинні обіцяти
того, у що самі не вірять.
Поведінка споживачів послуг на рин$
ку індустрії гостинності і туризму має
свої характерні риси [1]. Валері Зай$
тамл, консультант з питань маркетингу,
опублікував статтю, в якій описані типо$
логічні відмінності у підході споживача до
послуг різного типу. У ній, зокрема, вка$
зується, що, збираючись скористатися
послугами фірми індустрії гостинності
або туризму, споживач покладається
більшою мірою на інформацію, почер$
пнуту з особистих джерел. Вибираючи
ресторан в незнайомому місті, люди
зазвичай користуються порадами дру$
зів, що бували в цьому місті, або служ$
бовців в готелі, де вони зупинилися,

тому ресторанам слід звертати особли$
ву увагу на тих людей, які найчастіше
контактують з приїжджими, і залучати їх
до співпраці через асоціації готельних
працівників, наявних у всіх великих
містах, і навіть організовувати для членів
асоціації безкоштовні обіди.
Дуже важливою стадією є поведінка
клієнта після покупки. Нематеріальний
характер послуг індустрії гостинності
робить неможливою думку про їх якість
до того, як вони надані. Тому споживачі,
користуючись порадами друзів про вибір
готелю або ресторану, оцінюють роботу
цих закладів на підставі особистого дос$
віду. Відвідувач, який вперше обідає
у вас, лише апробовує ваш заклад. Ос$
воїть він його чи ні, залежатиме від того,
як ви задовольните його запити.
»Купуючи» послуги фірми індустрії
гостинності або туризму, клієнт розгля$
дає ціну, яку він платить, як показник
якості послуг.
Купуючи послуги готелю, ресторану
або туристичного агентства, людина
завжди ризикує. І тому, коли ми хочемо,
наприклад, пригостити друзів або яки$
хось важливих ділових партнерів, то
запрошуємо їх у той ресторан, в якому
ми особисто бували не раз і завжди
залишалися задоволені. Відвідувачі заз$
вичай зберігають лояльність до улюбле$
ного ресторану і перевіреного готелю.
Працівники сфери послуг повинні
знати, що незадоволені відвідувачі не
завжди скаржаться. Тому вони повинні
вміти виявляти незадоволеність гостя
і вчасно запобігати можливості перетво$
рення гостя в «неповерненця».
Розуміння потреб покупців і суті про$
цесу покупки — основа успішного марке$
тингу. Розуміючи, як споживач проходить
стадію визнання необхідності зробити
покупку, стадію пошуку інформації про
товари, стадію усвідомлення пропонова$
них альтернатив, як він ухвалює рішення
про покупку і як проходить «післяпокупну»
стадію, можна навчитися краще задо$
вольняти запити споживача. Розуміючи,
як поводяться різні учасники процесу
покупки, можна побудувати найефектив$
нішу маркетингову програму.
Розглянемо один із приватних аспектів
процесу ухвалення рішення про покупку
на ринку турпослуг, а саме як покупець
підходить до покупки нового товару/по$
слуги.
Новим товаром ми називаємо про$
дукт, послугу або ідею, що сприймаються
потенційним покупцем як нові [2]. Нас

ваг аналізується дослідниками ринку, що
дає можливість турпідприємству ефек$
тивніше адаптувати свої пропозиції до
очікувань ринку [3].
Вивчення поведінки покупців на ринку
туристичних послуг — складний і трудо$
місткий процес. Проте він дає змогу
зібрати й проаналізувати інформацію,
таку необхідну керівникам туристичного
бізнесу для ухвалення управлінських
рішень. Ситуація на ринку туристичних
послуг характеризується великою дина$
мічністю та складається з безлічі чинни$
ків, що несподівано змінюють плани
і стійкість підприємств. Управлінські
рішення ухвалюються в умовах підвище$
ного ризику і потребують релевантної
професійної інформації, яку можна отри$
мати при моніторингу поведінки спожи$
вачів на ринку індустрії гостинності
і туризму. Перспективним вважаємо зо$
середитись на маркетинговій політиці
приваблення покупців до агротуризму —
як загалом по Україні, так і в регіоні,
насамперед, Рівненського Полісся.
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цікавить, як споживачі вперше дізнаються
про новий товар і як вони з ним освою$
ються, вирішуючи, чи набувати його або
не набувати. Таким чином, під процесом
освоєння товару ми розуміємо розумо$
вий процес, в результаті якого індивіду$
ум, вперше почувши про новинку, дізна$
ється про неї достатньо, аби придбати її,
і коли ми говоримо, що він освоївся
з товаром, ми маємо на увазі, що він став
регулярним користувачем цього товару.
Споживачі, освоюючи новий товар,
проходять п’ять етапів:
1) стадія обізнаності. Споживач має
деякі відомості про товар, але цієї інфор$
мації йому явно не вистачає;
2) стадія інтересу. Споживач збирає
інформацію про новий товар;
3) стадія оцінювання. Споживач роз$
думує, варто чи не варто пробувати
(спробувати) новий товар;
4) стадія випробування. Споживач
бере товар на пробу в невеликій кілько$
сті, щоб самому переконатись у тому, чи
становить він цінність, чи ні;
5) стадія освоєння. Споживач вирі$
шує стати (не стати) регулярним кори$
стувачем новинки.
Першими, як вже зазначалося,
товар/послугу освоюють новатори спо$
живчого ринку (2,5%). Як і всякі піонери,
вони купляють нові товари з любові до
ризику. Після тривалого розгойдування
до справи вступають ранні послідовники
(13,5%) Це лідери громадської думки, що
готові сприймати нові ідеї, але роблять це
з обережністю. Підприємство, що вво$
дить до ладу нові проекти один за одним,
повинно добре вивчити характер місце$
вих «піонерів» і «ранніх послідовників».
Доцільно привертати їхню увагу через
контакти поштою і по телефону. Потім
новий товар починає освоюватися «про$
гресивною більшістю» (34%): ґрунтовни$
ми людьми, хоча і не лідерами, які все$та$
ки освоюють нове раніше середнього
обивателя. Після того як товар досяг піку
«своєї популярності», у справу вступає
«консервативна більшість» (34%): скепти$
ки, що освоюють новинку вже після того,
як майже всі їх знайомі прийняли її.
І останніми товар освоюють «ретрогра$
ди» (16%): закоренілі традиціоналісти, що
підозріло ставились до змін і приймають
«новинку», що вже стала традицією.
Маркетологові важливо проаналізу$
вати, як потенційні покупці здійснюють
свій вибір туристичної послуги, та роз$
глянути, як вони реагують на маркетин$
гові стимули. Процес формування пере$
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ÊÎÍÖÅÏÖ²ß ÏÎÁÓÄÎÂÈ ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÃÎ
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ÏÅÐÅÐÎÁÍÈÕ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂ
Наведено результати досліджень впли%
ву організаційно%збутового механізму на
забезпечення прибуткової діяльності під%
приємств переробної галузі України.
Окреслено основні недоліки в організації
збутової діяльності суб’єктів господарю%
вання. Проаналізовано та визначено сут%
ність товароруху і критерії відбору опти%
мальних каналів розподілу продукції.
Ключові слова: переробна галузь,
збут, організаційно%збутовий механізм,
товарорух, дистрибуція, канал розподілу.
Загальновідомо, що майже 20 років
суб’єкти господарювання в Україні різ$
них організаційно$правових форм та
галузевої приналежності працюють у се$
редовищі, наближеному до умов вижи$
вання, а саме за недостатнього рівня
підтримки підприємництва з боку дер$
жави, тиску імпорту, обмеженої платос$
проможності споживачів тощо. Вплив
негативних тенденцій особливо виразно
простежується на переробних підприєм$
ствах АПК, де крім зазначених складнос$
тей наявні диспаритет цін на промисло$
ву і сільськогосподарську продукцію
а також істотно високі темпи подорож$
чання ресурсів і капіталу.
У цьому контексті особливу увагу віт$
чизняних науковців і економістів [3; 5; 6]
переважно спрямовано на дослідження
організації безпосередньо виробничого
процесу, виявлення існуючих вад і недо$
ліків в його забезпеченні та розроблення
пропозицій щодо їх усунення. Однак
варто наголосити на тому, що виробниц$
тво є хоча й найважливішою, проте лише
однією зі стадій циклу відтворення капі$
талу. В умовах стратегічної євроінтегра$
ційної спрямованості економіки України
дедалі актуальнішим стає питання підви$
щення ефективності завершальної стадії
господарсько$виробничого циклу, а саме
збутової діяльності.
Постановка завдання. Метою цієї
статті є вибір оптимальної та економічно
виваженої концепції побудови організа$
ційно$збутового механізму для вітчизня$
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них товаровиробників, який дав би змогу
максимально повно задовольнити по$
треби споживачів, підвищити конкурен$
тоспроможність продукції як на локаль$
ному, так і на світовому рівнях, сприяв би
розширенню ринків збуту, ліквідації
управлінського плюралізму в аспекті
збутового планування.
Результати досліджень. Як свідчить
практичний досвід товаровиробників про$
дуктів харчування, у діяльності перероб$
ного підприємства збут виконує декілька
важливих і стрижневих ролей. По$перше,
збутова мережа продовжує процес ви$
робництва, здійснюючи підготовку товару
до продажу (сортування, фасування,
пакування тощо). По$друге, у ході збуту
ефективним чином відбувається виявлення
та вивчення смаків і вподобань спожи$
вачів. По$третє, за підсумками збуту ос$
таточно визначається результат усіх
маркетингових зусиль підприємства,
спрямованих на розвиток виробництва
й отримання максимального прибутку.
Варто звернути увагу на те, що на орга$
нізацію виробничо$збутового механізму
підприємств переробки сільськогоспо$
дарських продуктів суттєве навантаження
чинить низка специфічних факторів, при$
таманних виключно цій підгалузі харчової
промисловості, серед яких:
– необхідність своєчасної переробки
сировини, що веде до забезпечення
високого рівня безперервності виробни$
чого процесу;
– щільний зв’язок між елементами
виробничого циклу;
– коротка тривалість виробничого
циклу (доба, зміна);
– обмежена можливість створення
проміжних запасів незавершеного ви$
робництва;
– пряма залежність від наукових роз$
робок з питань біохімії, фізіології, гене$
тики, генноімунології [7, 46].
Як наслідок цього організація збуту
підприємств переробної сфери стано$
вить складний комплекс засад з упра$
вління рухом готової продукції підприєм$
ства і комерційними відносинами під час

бути здійснена на підставі вибору ефек$
тивних форм і методів реалізації продукції,
способів доставлення, технології товаро$
руху, оскільки від цього залежить ефек$
тивність функціонування всієї системи
управління збутом. Слід виходити з того,
що при здійсненні вибору необхідно
в кожному конкретному випадку зважува$
ти всі можливі наслідки і зміни зовнішньо$
го та внутрішнього середовища.
Отже, управління збутом в ринкових
умовах — це комплексний підхід до
розв’язання проблем, пов’язаних із реа$
лізацією продукції — йдеться про плану$
вання і реальне щоденне керівництво
збутовою діяльністю. Проте слід брати
до уваги й те, що управляти збутом (роз$
поділом продукції) означає створювати
систему товароруху.
Товарорухом називається система,
яка забезпечує доставлення продукції
до місць продажу (споживання) в точно
означений час, з максимально високим
рівнем обслуговування покупців. Інакше
кажучи, це управлінська діяльність з пла$
нування, втілення у життя та контролю за
фізичним переміщенням продукції від
місця її виробництва до місць продажу
з метою задоволення потреб спожива$
чів і з вигодою для виробника [4, 104].
Алгоритм формування товароруху на
переробному підприємстві має такий
вигляд: постачання — виробництво —
збут (розподіл (дистрибуція) — товаро$
рух — реалізація) — споживання.
Однак, скажімо, консервному заводу,
як представнику суб’єктів господарюван$
ня переробної галузі, притаманні специ$
фічні елементи товароруху, взаємодія
яких утворює унікальну по відношенню до
інших сфер народного господарства
послідовність збутових операцій (рис. 1).
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збутової діяльності з використанням
збутових механізмів. У цьому контексті
до збутових механізмів варто відносити
систему відносин зі споживачами та
посередниками; формування портфеля
замовлень і договорів, а також цін; поря$
док фінансування і кредитування; страху$
вання ризиків; стимули і санкції; правове
й інформаційне забезпечення збуту.
Таким чином, безпосередній аналіз
стану господарської діяльності суб’єктів
господарювання відбувався за умови
використання системного підходу до дос$
лідження збутового процесу. Це зумовле$
но насамперед тим, що на сьогоднішній
день саме до цього методичного інстру$
менту пізнання спрямована посилена
увага науковців і дослідників різних галу$
зей знань, які на практиці доводять пере$
ваги його використання [3; 6]. Крім того,
застосування означеного підходу в кон$
тексті даної конкретної узагальнено$ана$
літичної роботи надасть змогу не лише
зафіксувати складові організаційно$управ$
лінського механізму збутової діяльності та
їх специфічні властивості, а й виявити
інтеграційні процеси в управлінні збутом,
дослідити повну типологію їх взає$
мозв’язків та визначити недоліки цілісної
системи досліджуваного об’єкта як підси$
стеми вищого порядку — підприємства.
Таким чином, маючи на меті окреслен$
ня кола найсуттєвіших вад і недоліків,
а також упущень в організації й управлін$
ні збутовою діяльністю на вітчизняних під$
приємствах переробної галузі, вдалося
виявити теоретичний блок проблем, усу$
нення яких вимагає комплексного прак$
тичного розв’язання.
Узагальнюючи сучасні наукові доробки
[1; 2; 5], можна стверджувати, що органі$
зація процесу управління збутом повинна

Рис. 1 — Алгоритм збутових операцій переробного підприємства
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Вважаю за необхідне відмітити, що
чимало представників теорії і практики
розуміють під терміном «дистрибуція»
наявність продукту в точках продажу
[6, 15], однак у даному ланцюжку варто
убачати у ньому скоріше елемент това$
ропровідного ланцюжка, який робить
товар доступним для точок продажу шля$
хом вмілого його (товару) розподілу. Така
позиція аргументується тим, що рух
потоків відбувається не лише через певні

Таблиця 1 — Функції каналів розподілу продукції
Функція

Характеристика

Маркетингові дослідження

Пошук і збирання інформації про ринок, характер та
потреби споживача

Планування продукції

Розроблення товарної політики, визначення і втілення
асортиментної політики

Ціноутворення

Визначення цін, знижок, умов платежів

Сервіс

До$ і післяпродажне обслуговування споживачів

Безпосередній продаж товарів

Встановлення контактів зі споживачем, проведення пере$
говорів, укладання угод

Логістика

Транспортування, зберігання і складування товарів

Сортування

Збирання, розподіл, власне сортування та підбір товарів

Фінансування процесу
розповсюдження товарів

Покриття витрат на функціонування каналів розподілу

Прийняття на себе ризиків

Відповідальність за товар у процесі і під час просування
до споживача

Стимулювання збуту

Просування товару, інформування і стимулювання покупців

Виходячи з рівня виконання зазначе$
них функцій каналів розподілу, визнача$
ють оцінку ефективності системи товаро$
руху загалом. Так, за твердженням
Ф. Котлера, ефективність товароруху за$
лежить від такої групи факторів [3, 297]:
– швидкість виконання замовлення
(час від відправлення замовлення до мо$
менту отримання товару);
– можливість термінового постачан$
ня товару за спеціальним замовленням;
– уміння використати найбільш від$
повідний для перевезення певного товару
вид транспорту;
– відповідний рівень запасу товару;
– готовність прийняти назад поста$
влений товар, якщо він не відповідає
потрібній якості або в ньому виявлений
дефект, і замінити у найкоротший термін
доброякісним;
– забезпечення різних партій відван$
таження товару за бажанням покупця;
– наявність розгалуженої й оснаще$
ної складської мережі;
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частини ланцюжка, а по всьому каналу
розподілу; отже, дистрибуцією можна
вважати сукупність елементів збутових
каналів, через які товар проходить від
виробника до кінцевого споживача.
Так, саме через канали розподілу —
сукупність фізичних і юридичних осіб, які
перебирають на себе або сприяють пере$
дачі права власності на товар на шляху від
виробника до споживача — здійснюють$
ся функції товароруху (табл. 1).

– прийнятний рівень цін, за якими
надаються послуги товароруху покупцю.
Таким чином, можна дійти висновку,
що важливими елементами товароруху
фірми виступають: служба прийому та
обробки замовлень, складське госпо$
дарство, таропакувальне господарство,
транспортна служба, фінансова служба,
бухгалтерія.
У цьому контексті безперечним стає
той факт, що в умовах ринково$орієнто$
ваного сьогодення надійним засобом
«оздоровлення» діяльності переробних
підприємств стає раціоналізація викори$
стання ресурсів, адаптація принципів
управління до змінних умов ринкового
середовища, ефективна організація збу$
тового процесу. Без сумніву, реалізація
запропонованих заходів вимагає обмір$
кованого підходу до здійснення витрат
та перегляду існуючої системи фінансу$
вання діяльності підприємства. І в дано$
му ракурсі радикальних змін вимагає
діюча, однак недієва система заходів зі

подальшого збуту виготовленої продук$
ції, а також забезпечувати формування
якості продукції відповідно до потреб
клієнтів, вивчати та сприяти розвитку
творчого потенціалу співробітників,
задіяних у збутовому процесі, створюва$
ти належні передумови для скорочення
тривалості всіх стадій діяльності підпри$
ємства, активно впливати на розроблен$
ня інформаційного аналітичного забез$
печення та системи показників на всіх
ділянках господарського циклу і ство$
рення системи мотивації виконавців.
Отже, для досягнення комерційного
успіху при використанні того чи іншого
каналу розподілу потрібно проаналізу$
вати всі фінансові питання, провести
порівняльну характеристику витрат під$
приємства на можливі канали збуту.
Порівняльне оцінювання вартості окре$
мих каналів збуту повинно також узго$
джуватися з перспективами росту обся$
гів продажу, а також можливості уникнути
втрат від усувних ризиків.
Висновки. На збут продукції пере$
робних підприємств впливає велика кіль$
кість елементів зовнішнього і внутрішньо$
го середовища, які формують робоче
оточення організації. Визначальними чин$
никами цього оточення, крім конкурентів,
споживачів і постачальників, є й специфіка
галузі, в якій здійснюється безпосеред$
ньо господарювання. Власне, успішний
збут продукції залежить від споживачів,
тобто тих, хто платить гроші для придбан$
ня товарів та послуг підприємства, між
тим робота зі споживачами в умовах жор$
сткої конкуренції стає щораз складнішою.
Тут потрібно враховувати форми та орга$
нізацію роботи каналів розподілу і просу$
вання продукції до споживача, якість
роботи збутового персоналу, формуван$
ня ціни на продукцію, маркетингові кому$
нікації (реклама, зв’язки з громадськістю,
прямий маркетинг, виставки, упаковка,
спонсорство тощо).
Вважаємо, що вдосконалення та
поліпшення методологічних засад збу$
тової діяльності переробних підпри$
ємств шляхом реалізації запропонова$
них оптимізаційних заходів, а саме вибір
каналів розподілу, що максимально від$
повідають та сприяють виконанню прак$
тичних функцій товароруху, є одним із
найважливіших аспектів сучасного сіль$
ськогосподарського підприємництва,
здатним забезпечити його довгостроко$
ве та прибуткове функціонування в умо$
вах ринкової конкуренції.
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збуту більшості вітчизняних товарови$
робників переробної галузі, яка не пе$
редбачає забезпечення післявиробни$
чого обслуговування продажів, залишає
поза увагою розробку перспективної
товарної і цінової стратегій, а також від$
бір оптимальних форм розрахунків з кон$
трагентами підприємства, спростовує
аспект забезпечення надійності, безпе$
ребійності та стабільності функціонування
збутових мереж (навіть при порушенні дії
одного з її елементів). За цих умов особ$
ливо гостро постає потреба в переосми$
сленні збутової політики суб’єктів госпо$
дарювання аграрної ланки, визначення
чіткої мети, завдань, механізмів і етапів
її реалізації.
Таким чином, стає очевидним, що
першочерговою статтею інвестиційних
витрат українських товаровиробників
продукції переробки сільськогосподар$
ської сировини має стати забезпечення
умов для реалізації комплексу заходів
з активізації збуту, серед яких вбачаємо
необхідним виділити: організацію різно$
манітних форм агромаркетингу всере$
дині самого суб’єкта господарювання та
в межах галузі, створення власної збуто$
вої стратегії та розроблення маркетин$
гового плану, використання інтегрованих
виробничо$збутових комунікацій, рекла$
мна ідентифікація товарної продукції
задля підвищення рівня її продажів. Адже
основу сучасної парадигми розвитку
переробних підприємств АПК становить
саме інтенсифікація комерційних зусиль
господарюючих суб’єктів, що зумовлена
потребою в ефективній реалізації їх про$
дукції. Це, в свою чергу, забезпечить
українським підприємствам досліджува$
ної галузі стрімке надходження грошо$
вих засобів та відкриє можливості для
організації великомасштабного, а отже,
й низьковитратного виробництва більш
якісної продукції. Інакше кажучи, фінан$
сування розвитку збутової діяльності
визначається як одне із стрижневих
у системі господарської діяльності, яка
має спрямовуватись на досягнення ста$
лого розвитку підприємств.
З$поміж того, концепція організацій$
ної побудови та фінансування збутової
діяльності підприємств має бути зорієн$
тована не лише на планування й облік
витрат виробництва та збуту, а й охоп$
лювати всі стадії діяльності підпри$
ємств — починаючи з моменту вивчення
попиту, проектування, оцінювання перс$
пектив рентабельності виробництва та
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Приведены результаты исследова%
ний влияния организационно%сбытового
механизма на обеспечение прибыль%
ной деятельности предприятий перера%
батывающей отрасли Украины. Отмече%
ны основные недостатки и недочеты
в организации сбытовой деятельности
субъектов хозяйствования. Проана%
лизированы и определены сущность
товародвижения и критерии отбора
оптимальных каналов распределения
продукции.
Ключевые слова: перерабатываю$
щая отрасль, сбыт, организационно$
сбытовой механизм, товародвижение,
дистрибуция, канал распределения.
The article features reserch results
dealing with the impact of organizational
and sales mechanism to ensure profitable
business of processing industry in Ukrai%
ne. The basic shortcomings in the sales
activities of enterprises are highlighted. It
also identifies the essence of commodity
circulation and considers of selection cri%
teria of the optimal product distribution
channels.
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Key words: processing industry, mar$
keting, organizational$sale mechanism,
commodity circulation, distribution, chan$
nel of the distribution.
Література
1. Бурцев В. В. Удосконалення системи
управління збутом продукції / В. В. Бурцев //
Маркетинг в Росії та за рубежем. — 2002. —
№ 6 (32). — С. 57–63.
2. Козак М. І. Еволюція збутової служби:
актуальні проблеми і кадрове забезпечення /
М. І. Козак // Актуальні питання економіки. —
2006. — № 4 (58). — С. 83–90.
3. Котлер Ф. Маркетинг і менеджмент. —
10$е изд. — СПб. : Питер, 2001 — 752 с.
4. Лысакова М. В. Управление каналами
сбыта товаров промышленного назначения //
Маркетинг. — 2001. — № 3. — С. 47–54.
5. Пилипчук В. П., Оснач О. Ф., Коваленко Л. П.
Промисловий маркетинг: навч. посіб. — К. : $
Центр навч. літ$ри, 2005. — 264 с.
6. Протопопенко Г. О. Витрати на марке$
тинг і збут: проблеми розмежування та обліку /
Г. О. Протопопенко // Наукові праці Кірово$
градського національного технічного універ$
ситету: економічні науки. — Кіровоград :
КНТУ, 2005. — Вип. 7. — Ч. 2. — С. 403–407.
7. Романова Л. В. Управління підприєм$
ницькою діяльністю : навч. посіб / Л. В. Рома$
нова. — К. : Центр навч. літ$ри, 2006. — 240 с.

В. С. Рейкін,
кандидат економічних наук

ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß Ö²ÍÎÓÒÂÎÐÞÞ×ÈÕ ÔÀÊÒÎÐ²Â
ÍÀ ÐÈÍÊÓ ÆÈÒËÎÂÎ¯ ÍÅÐÓÕÎÌÎÑÒ²
У статті на підставі комплексного під%
ходу розглянуто вплив економічних фак%
торів на процес ціноутворення об’єктів
ринку житлової нерухомості (РЖН). Тео%
ретично обгрунтовано значущість впли%
вання окремих чинників на формування
кон’юнктури у житловому сегменті за
складовими попиту і пропозиції.
Ключові слова: ринок житлової не%
рухомості (РЖН), ціноутворюючі факто%
ри, ціна житла, кон’юнктура, сезонність,
спекуляції, попит, пропозиція, первин%
ний та вторинний ринки.
Актуальність вибору напрямку дослі$
дження зумовлена соціальною значущі$
стю РЖН, а також на перший погляд
необгрунтованістю досягнутого ціново$
го рівня у цьому сегменті. Крім цього,
більш грунтовно науковцями досліджу$
вались комерційна та земельна складові
національного ринку нерухомості.
У сучасній економічній теорії науков$
ці розглядають ціну як результат функ$
ціональної взаємодії комплексу ціноу$
творюючих факторів [1, с. 29]. Ціна як
один із найважливіших елементів рин$
кової кон’юнктури, є інтегруючим відоб$
раженням системи різноманітних фак$
торів. Причому вони можуть мати суттєві
відмінності за походженням, періодичні$
стю, величиною та напрямком впливу
і виявлятись по$різному залежно від
територіального рівня. У зв’язку з цим
виникає необхідність чіткого розуміння
причинно$наслідкових зв’язків, які ви$
значають формування ціни житлових
об’єктів.
«Будь$який кон’юнктурно$утворюю$
чий фактор здійснює безпосередній чи
опосередкований вплив на ринкову ціну,
оскільки прямо чи опосередковано впли$
ває на попит або пропозицію об’єкта
нерухомості» [2, с. 35]. Взявши за осно$
ву даний підхід, у цьому аспекті можли$
вим та доцільним слід вважати, що всі
фактори, які впливають на кон’юнктуру
ринку житлової нерухомості, є ціноутво$
рюючими. При дослідженні ринку житло$
вої нерухомості (РЖН) варто відзначити

значну різнотипність та велику кількість
факторів, які можуть здійснювати вплив на
процес ціноутворення, що створює ап$
ріорну невизначеність у ціновій динаміці.
Тому, використовуючи емпіричний підхід
на основі власного моніторингу РЖН, на$
ведемо комплексний перелік та характе$
ристику найважливіших факторів для
сучасних умов національної економіки.
Доходи населення. Чим значніше
зростання цін на житло, тим більша вага
впливу доходів на попит. Постійне зро$
стання доходів сприяє збільшенню пла$
тоспроможного попиту на житлову неру$
хомість, наслідком чого є підвищення
цінових показників як в абсолютному, так
і у відносному вираженні. Середній рі$
вень доходів населення загалом визна$
чається загальним станом національної
економіки та може істотно змінюватись
за територіальною ознакою, що почасти
пояснює значну диференціацію цін на
житло залежно від регіону країни. Змен$
шення доходів призводить насамперед
до скорочення рівня збережень, а не
споживання першочергових потреб.
Демографічні фактори. Рішення про
купівлю житла приймаються в основній
своїй масі сім’ями. Структурні особли$
вості сім’ї (її розмір та віковий склад)
формують вимоги до кількісних та якіс$
них характеристик житла: насамперед
до величини загальної площі та кількості
кімнат. Можливий вплив даного виду
факторів на ціноутворення РЖН склада$
ється з таких елементів: процеси зро$
стання (зменшення) населення та їхній
взаємозв’язок із співвідношенням рівня
народжуваності$смертності; загальна
кількість сімей та їх структура (в першу
чергу, кількісний і віковий склад), тен$
денції міграційних процесів. Оскільки
зміна демографічних факторів за своїм
походженням відбувається відносно
повільно, їх вплив у короткостроковій
перспективі не є особливо відчутним.
Зовнішні міграційні процеси. В умо$
вах зростаючої інтеграції національної
економіки у світову перша дедалі більше
стає залежною і повторює її глобаліза$
ційні процеси. Однією з таких тенденцій

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» № 1, 2011

УДК 332.146.2

141

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» № 1, 2011

142

є постійне зростання трудової міграції.
Найбільші відсотки трудового відселен$
ня мають місце у регіонах Західної Укра$
їни, що зумовлено найвищим рівнем
офіційного та прихованого безробіття та
найнижчими розмірами оплати праці.
Наслідком цих вимушених процесів
є значні суми міграційних капіталів у ви$
гляді грошових трансфертів. При цьому
«темпи зростання транскордонних обся$
гів грошових переказів значно переви$
щуть відповідні показники збільшення
кількості самих мігрантів» [11, с. 204].
В абсолютному вираженні сума закордон$
них переказів у 2006 р. тільки за офіцій$
ними даними ООН становила 8,47 млрд
дол., що становить 8% від ВВП України
[12, с. 2]. Точні суми міграційного капіта$
лу суттєво відрізняються в різних науко$
вих джерелах, що пояснюється значною
мірою нелегальним характером їх похо$
дження і реально в кілька разів більші. На
РЖН міграційні процеси мають чітко
виражений регіональний вплив у вигляді
інвестиційних капіталовкладень на пер$
винному ринку або купівлю готового
житла на вторинному.
Ціна первинного ринку житлової не%
рухомості (ПрРЖН). Даний фактор є од$
ним із інтегруючих чинників із боку про$
позиції та ціноутворюючою складовою
на вторинному ринку житлової нерухо$
мості (ВтРЖН). За своєю суттю ціна
ПрРЖН відображає тісний взаємозв’я$
зок, який існує між двома окремо функ$
ціонуючими складовими єдиного РЖН:
первинного та вторинного. Оскільки
первинний і вторинний сегменти є вза$
ємопов’язаними та доповнюючими еле$
ментами одного цілого — РЖН, то цінові
тенденції між ними не можуть бути різ$
носпрямованими і є достатньо подібни$
ми. Ця безпосередня залежність була
підтверджена також в останніх наукових
дослідженнях житлових ринків зарубіж$
них авторів. При цьому за своїм характе$
ром ПрРЖН є більш автономним, в основі
його лежать витратні механізми ціноу$
творення. Зростання ціни 1 м2 ПрРЖН
є одним із факторів, що спричиняє подіб$
ну динаміку цінового тренду на ВтРЖН.
Спекулятивний фактор. Наявність
спекулятивного фактора зумовлена по$
питом на житло як на один із достатньо
прибуткових ресурсів порівняно з іншими
фінансовими інструментами. Як прави$
ло, купівля житла здійснюється з метою
захисту накопичених коштів від знеці$
нення в результаті інфляції та (або) отри$

мання доходу на підвищенні цін. Спеку$
лятивний фактор підсилюється тим, що
альтернативні ринки для вкладення кош$
тів у нашій країні не розвинені: фондовий
ринок перебуває на стадії формування,
а валютний є досить зарегульованим
із боку держави. Спекулятивні кошти
в певні часові періоди та на різних ло$
кальних ринках досягають досить знач$
ної частки. Для спекуляцій характерне
використання ситуативного підходу, що
визначає такі їх властивості, як тимчасо$
вість і непостійність. Тому при зменшен$
ні темпів зростання цін чи при зміні
напрямку загального тренду у бік зни$
ження вплив цього фактора істотно
послаблюється.
Законодавчо%правові фактори дер%
жавного впливу. На РЖН державними
органами безпосередній вплив на ціноу$
творення не здійснюється. Регулювання
відбувається опосередковано за допо$
могою створення необхідних умов пов$
ноцінного функціонування самого ринку.
На загальний існуючий рівень конкурен$
ції, кількість суб’єктів із боку пропозиції,
інвестиційну привабливість ринку безпо$
середньо впливають обмеження у сфері
містобудування, ефективність зонуван$
ня та складнощі в дозвільних процесах
будівництва. Перспективи розвитку жит$
лового ринку стримуються насамперед
відсутністю прозорості під час процесів
землевідведення та визначення ціни на
ділянки під житлову забудову, а також
наявністю штучних бар’єрів входження
на цей ринок іноземних суб’єктів. Зага$
лом це створює передумови для низь$
кого рівня пропозиції, насамперед на
ПрРЖН.
Оподаткування. Найбільшою мето$
дологічною проблемою, яка виникає
у практичному застосуванні, є визна$
чення бази податку, а саме розрахунок
ринкової ціни за допомогою оцінних
методів. Найчастіше при підписанні
угод придбання житла з метою мініміза$
ції оподаткування фіксується не реаль$
на, а занижена ціна, яка є предметом
домовленостей обох сторін, що не від$
повідає ринковим реаліям (зазвичай
вказується балансова вартість БТІ).
Такий підхід спотворює визначення фак$
тичної ринкової ціни та провокує висо$
кий рівень зловживань із метою ухилен$
ня від сплати податків.
Якість житла. Як і на будь$яких інших
споживчих ринках, якість житла як това$
ру має безпосередній взаємозв’язок

Іпотечне кредитування. Механізми
іпотечного кредитування як окремої
частини фінансового ринку характери$
зує його тісний взаємозв’язок з РЖН.
Залежно від суб’єктів іпотечне кредиту$
вання може виступати як з боку попиту
(покупців), так і пропозиції (забудовни$
ків), підтримуючи та стимулюючи їх
рівень. Даний вид кредитування сам по
собі не підвищує платоспроможності
населення. Іпотека виступає в ролі ката$
лізатора, що переводить потенційний
попит у платоспроможний, тим самим
підвищуючи доступність придбання жит$
лових об’єктів, і відповідно сприяє зрос$
танню їх цін. Іпотечне кредитування
є значним стимулом, що сприяє розвит$
ку РЖН, але водночас дає поштовх до
цінового зростання.
З достатньо високим ступенем ймо$
вірності можна стверджувати, що вичер$
пного переліку ціноутворюючих факторів
не існує. Роль і величина кожного
з можливих факторів є досить різною.
Один і той самий чинник може одноча$
сно мати суттєву вагу для одного житла
й водночас бути другорядним для іншо$
го. Пріоритетність впливу тих чи інших
факторів має здатність змінюватися
з часом. Їх композиція є важливою для
розв’язання подальших завдань аналізу
та прогнозування.
Висновки. Процес ціноутворення на
ринку житлової нерухомості не має
спонтанного характеру, а відповідає
певним закономірностям. Найбільший
вплив на величину ціни житлових об’єк$
тів у вторинному сегменті мають такі
фактори: доходи населення, обсяги іпо$
течного кредитування, ціна первинного
сегмента, міграційні надходження, фак$
тори якості житла. Визначення величини
впливу факторів на процес ціноутворен$
ня необхідно здійснювати в окремі про$
міжки часу, оскільки їх дія має здатність
до змінюваності.
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з його ціною. Саме фактори якості в кін$
цевому підсумку диференціюють житло$
ві об’єкти за своєю ринковою вартістю
та визначають їх остаточну ціну.
Територіальне місцерозташування
об’єкта є однією з головних якісних вла$
стивостей і складовим елементом як
загального попиту, так і пропозиції на
РЖН. Чим менші розміри регіону, тим
меншою мірою виражена варіативність
ціни 1 м2 житла. Ця ж сама закономірність
властива і локальному РЖН. У загальній
ціні житла завжди присутня певна част$
ка, яка пов’язана з «ціною» місцерозта$
шування. Тенденції цінової диференці$
ації залежать від розміру самого міста:
чим більше місто, тим суттєвіші цінові
розбіжності. У практичному використан$
ні при дослідженнях локального РЖН
найтиповішою є ієрархія віддаленості від
центра. Така залежність є досить загаль$
ною і може суттєво відрізнятись за
зональним принципом залежно від умов
навколишнього середовища. Фактор
місцерозташування житлової нерухомо$
сті має вищий пріоритет із боку попиту,
оскільки передбачає наявність альтер$
нативного вибору для покупців. Для про$
позиції він є чітко фіксованим, проте не
менш важливим.
Фактор сезонності. Даний фактор
є властивістю мікроциклічності РЖН, який
проявляє свою дію протягом у межах
одного календарного року. Отримані
результати дослідження дають змогу
сформулювати такий підсумок: чіткої
сезонної залежності не спостерігається;
закономірності місячних темпів прирос$
ту 1 м2 є досить умовними, оскільки не
повторюються із року в рік, а тому мають
епізодичний характер і є другорядними
за своєю важливістю. У різних сегментах
житла короткочасна динаміка в окремі
періоди є різноспрямованою і загалом
накладається на загальний тренд зрос$
тання абсолютних цін 1 м2.
Слід зазначити, що наслідком впливу
фактору сезонності в ці часові терміни
є стагнація всього РЖН, яка загалом
зменшує загальний рівень як попиту, так
і пропозиції. Тому зміни в абсолютній
величині самих цін при цьому менш
помітні, а значний спад спостерігається
в кількості здійснених угод купівлі$про$
дажу житла. В основному фактор сезон$
ності на ВтРЖН виявляється лише
у підвищенні ділової активності в осінній
та весняний періоди та сповільненні
у літню та зимову пори року.

В публикации на основе комплексного
подхода рассмотрено влияние экономи%
ческих факторов на процесс ценообра%
зования объектов рынка жилой недвижи%
мості (РЖН). Теоретически обоснована
значимость влияния отдельных факторов
на формирование конъюнктуры в жилищ%
ном сегменте по составляющим спроса
и предложения.
Ключевые слова: рынок жилищной
недвижимості (РЖН), ценообразующие
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факторы, цена жилья, конъюнктура,
сезонность, спекуляции, спрос, предло$
жение, первичный и вторичный рынки.
In this publication, on the basis of com%
plex approach, influence of economic fac%
tors is considered on the process of pri%
cing of market of the housing real estate.
In theory grounded meaningfulness of
separate constituents on forming of con%
junctury in a housing segment on demand
and supply.
Key words: market of the housing real
estate, factors of forming of price, cost of
habitation, conjunctura, seasonality, spe$
culations, demand, suggestion, primary
and second markets.
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А. А. Романюк,
викладач

ÏÎÁÓÄÎÂÀ ÑÈÑÒÅÌÈ ÀÍÒÈÊÐÈÇÎÂÎÃÎ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß
Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎÌ ÏÐÈ ÇÀÃÐÎÇ² ÁÀÍÊÐÓÒÑÒÂÀ
У статті розкрито проблемні питання
щодо визначення сутності антикризового
управління підприємством. Наведено
основні складові формування антикризо%
вого управління. Запропоновано систему
ефективного антикризового управління
щодо запобігання банкрутству.
Ключові слова: криза, антикризове
управління, система антикризового
управління, маркетингова стратегія під$
приємства, лідерство, диференціація,
концентрація, функціональна інтеграція.
Постановка проблеми. На сучасно$
му етапі розвитку економіки України
здійснюються глибокі економічні пере$
творення, які відбуваються зі зламом
старого механізму управління підприєм$
ством, що був притаманний командній
системі, на його місці виникає новий,
адекватний ринковим умовам.
Поглиблення ринкових реформ в Ук$
раїні передбачає здійснення широкомас$
штабної реструктуризації підприємств,
з метою забезпечення інноваційного
розвитку базових галузей економіки,
підвищення конкурентоспроможності
продукції вітчизняних виробників і в кін$
цевому підсумку — поліпшення фінансо$
вого стану суб’єктів господарювання.
Проте досягнення цієї мети неминуче
призводить до зниження платоспромож$
ності певної кількості підприємств або
ж до повного їх банкрутства.
Сучасний стан більшості суб’єктів
господарювання в Україні фахівці визна$
ють як кризовий. Розвиток кризових
явищ, з одного боку, і зацікавленість
держави в максимальному збереженні
підприємств, які мають необхідний по$
тенціал виживання та є стратегічно важ$
ливими для країни загалом або певних
регіонів, з іншого боку, зумовили виник$
нення та поширення нового для України
специфічного, за своїми завданнями
й функціями, виду управління — анти$
кризового. Тому антикризове управління
підприємством є саме тією проблемою,
яка вимагає системного дослідження на
підставі використання макро$ і мікроеко$

номічних знань, а також економіки під$
приємства загалом.
Аналіз останніх досліджень і пуб%
лікацій. Дослідженню проблем анти$
кризового управління підприємством
приділяється багато уваги. Ці питання
розглядаються у працях І. О. Бланка,
В. О. Василенка, Л. О. Лігоненка,
А. Д. Чернявського та ін.[1; 2; 5; 8].
Однак слід зауважити, що багато тео$
ретичних і особливо практичних проблем
антикризового управління підприємства
потребують і сьогодні подальшого дослі$
дження. Залишаються невирішеними
питання, які безпосередньо стосуються
чіткого обґрунтування економічної сутно$
сті, формування методики та інструмен$
тів системи антикризового управління як
комплексу заходів для стабілізації еконо$
мічного стану суб’єктів господарювання.
Постановка завдання. Для досяг$
нення поставленої мети вважається
доцільним узагальнити систему антикри$
зового управління підприємства; роз$
глянути основні складові даної системи
та оцінити ефективність антикризового
управління підприємством загалом, від
якої і залежатиме подальша діяльність
суб’єкта господарювання.
Виклад основного матеріалу. Проб$
леми виживання підприємств в умовах
динамічного зовнішнього середовища
викликають підвищену зацікавленість до
концепції «життєвого циклу» підприєм$
ства, що є початковим етапом у дослі$
дженні проблем антикризового управ$
ління.
Можливість виникнення кризових
явищ різного типу на певних етапах
розвитку діяльності притаманна всім
підприємствам. Згідно із чинним зако$
нодавством українські підприємства при
настанні кризової ситуації спираються
на Закон України «Про відновлення пла$
тоспроможності або визнання підприєм$
ства банкрутом» [3]. Даний закон віддає
перевагу не каральним функціям бан$
крутства (ліквідація підприємства, роз$
поділ майна між кредиторами), а реор$
ганізаційним та оздоровчим заходам,
спрямованим на відображення ділової
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активності, конкурентного потенціалу
підприємств. Тому більша частина Зако$
ну розглядає питання щодо запобігання
банкрутству суб’єктів підприємницької
діяльності, його досудовим і судовим
санаційним процедурам.
Дослідження джерел та характеру
виявлення фінансової кризи слугує
основою для розроблення заходів щодо
превензії або подолання їх негативних
наслідків, що зумовлює необхідність
у використанні циклічних моделей жит$
тєдіяльності підприємства як соціально$
економічної системи. Тому саме побудова
соціально$економічної системи є теоре$
тичним підґрунтям антикризового упра$
вління підприємством.
Антикризове управління — це систе$
ма спрямування певних заходів на запо$
бігання кризовій ситуації та виведення
підприємства із кризи, тобто фінансово$
го оздоровлення суб’єкта господарю$
вання, зокрема шляхом проведення
санації чи реструктуризації.
Основною метою системи антикризо$
вого управління підприємством є швидке
поновлення платоспроможності та зміц$

нення фінансової стійкості підприємства
для запобігання його банкрутству. Саме
від масштабів кризової ситуації, яка скла$
лася на підприємстві, залежить система
антикризового управління (система за$
хисних фінансових механізмів) при загро$
зі банкрутства.
Система антикризового управління
на підприємстві є складовим елементом
системи управління і містить у собі за$
безпечуючу і функціональну частини.
Функціональну частину утворюють під$
системи організаційного, методичного,
нормативного і правового забезпечення.
Функціональна частина поєднує в собі
функції управління кризами і передбачає
комплекс економічних та організаційних
методів, які забезпечують вирішення
завдань діагностики фінансового стану
підприємства, контролю та своєчасного
запобігання кризам, що наближаються,
фінансового оздоровлення і подолання
стану неплатоспроможності [9, с. 54].
Система антикризового управління
повинна складатися з таких основних
підсистем, які розглянуто у структурно$
логічній схемі на рис. 1.

Система антикризового управління підприємства

Діагностика фінансового стану й аналіз проблем

Маркетингова стратегія

Антикризова інвестиційна політика

Управління персоналом

Організаційно$виробниче управління

Фінансова санація
Рис. 1 — Структурно%логічна схема системи антикризового управління

Діагностика фінансового стану є одні$
єю з найважливіших процедур фінансо$
вого оздоровлення підприємства, яка
проводиться за допомогою фінансового
аналізу. При проведенні фінансового
аналізу плтрібно оцінити рівень залеж$
ності підприємства від внутрішніх і зов$
нішніх чинників, вивчити доцільність
зміни стратегії підприємства, виявити
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системи товарних, фінансових, органі$
заційних та інших зв’язків підприємства.
Досягнення цілей антикризового упра$
вління значною мірою залежить від своє$
часного виявлення фінансової кризи, що
можна встановити при діагностиці ймо$
вірності банкрутства, механізмів ранньо$
го запобігання та реагування, а також
причинно$наслідкового аналізу, за допо$

Управління персоналом також ефек$
тивно підвищує діяльність підприємства
за допомогою формування вдосконале$
ного кадрового потенціалу, його оптимі$
зації, що розглядається за комплексним
і системним підходами.
Комплексний підхід до управління
персоналом в умовах сучасного вироб$
ництва передбачає інтеграцію функцій
управління працею, кадрами і соціаль$
ним розвитком на єдиній організаційній
основі, якою є служба управління персо$
налом підприємства [10, с. 23].
Системний підхід відображає звіт вза$
ємозв’язків окремих аспектів управління
персоналом і відображається в розроб$
ленні кінцевих цілей, відповідних напрям$
ків їх дослідження, створенні відповідного
механізму управління, забезпечуючи ком$
плексне планування, організацію і стиму$
лювання системи роботи персоналу на
виробництві [10, с. 15].
Таким чином, система управління
персоналом являє собою комплекс ці$
лей, завдань і основних напрямів діяль$
ності, а також різних видів, форм, мето$
дів і відповідного механізму управління,
націленого на підвищення обсягу вироб$
ництва та рівня якості роботи.
Вихід підприємства із кризи передба$
чає розроблення стратегії організаційних
заходів. Для цього необхідно проаналізу$
вати складові організаційної структури
підприємства, а саме:
– рівень спеціалізації, концентрації,
кооперації, централізації виробництва;
– управлінські процеси, склад управ$
лінських ланок та їх взаємодію, ступінь
централізації управління;
– рівень господарської самостійності
підприємства, його підрозділів і філіалів;
– рівень використання економічних,
організаційних і соціально$психологіч$
них методів управління та ін. [6, с. 424].
Фінансова санація передбачає по$
криття поточних збитків, відновлення
платоспроможності, скорочення забор$
гованості до нормального рівня, форму$
вання достатніх фінансових ресурсів для
стабільного функціонування підприєм$
ства. У плані санації передбачаються
заходи по відновленню платоспромож$
ності, умови залучення інвесторів, умови
відповідальності інвестора за невико$
нання своїх зобов’язань, задоволення
вимог кредиторів. Санація підприємства
є передумовою проведення реструкту$
ризації, тобто сприяє фінансовому оздо$
ровленню підприємства. У результаті
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могою якого проводиться ідентифікація
зовнішніх та внутрішніх чинників кризи, її
виду і стадії. Тому своєчасність і об’єк$
тивність діагностики фінансової кризи
підприємства є основною умовою за$
безпечення ефективності подальших
антикризових заходів.
Маркетингова стратегія підприєм$
ства передбачає поглиблений аналіз
ринку, прогнозування його подальшого
розвитку, вивчення власної позиції на
ринку, оцінювання комерційного ризику.
Вона включає такі складові стратегії
маркетингу:
1. Лідерство за рахунок економії. Ця
стратегія спирається на виробництво
і зазвичай пов’язана з тим, що при мас$
штабному виробництві досягається
низький рівень собівартості, який умо$
жливлює встановлення відповідно низь$
ких цін.
2. Диференціація. Ця стратегія поля$
гає в передачі товару властивостей,
важливих для покупця, і тих, що відрізня$
ють його від товарів конкурентів. Завдя$
ки цьому підприємство володіє певною
ринковою силою і може встановлювати
високу ціну, а також має можливість
зменшити заміну товару.
3. Концентрація. Ця стратегія перед$
бачає зосередження зусиль на потребах
одного сегмента, без бажання охопити
весь ринок. Мета стратегії полягає в задо$
воленні потреб вибраного цільового сег$
мента краще, ніж конкуренти, яка може
досягатися як за рахунок диференціації,
так і за рахунок низьких цін [4, с. 149].
Універсальної маркетингової стратегії
не існує. Кожне підприємство визначає,
яка зі стратегії є для нього найкращою
з огляду на свою позицію в галузі, а також
на свої цілі, можливості й ресурси.
В антикризовому управлінні підпри$
ємства важливу роль відіграє інвестицій$
на політика, яка включає в себе інвести$
ції; фінансування; управління ризиком;
стратегічний аналіз; виробничу діяль$
ність; програмно$цільове управління.
Інвестиційна політика підприємства за$
безпечує вибір найефективніших фінан$
сових інструментів вкладення капіталу
і своєчасного його реінвестування. За
допомогою даної політики на підприєм$
стві проводиться аналіз використання ви$
робничих ресурсів, ефективного фінан$
сування, а також інвестування, що дає
змогу оцінити обсяг і ефективність порт$
феля інвестицій підприємства в попе$
редньому періоді.
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здійснення реструктуризації створюються
життєздатні суб’єкти підприємницької
діяльності, які можуть ефективно функ$
ціонувати в конкурентному середовищі.
При побудові системи антикризового
управління підприємством необхідно
враховувати ще й такі принципи, як:
1) функціональної інтеграції — анти$
кризове управління не може бути ефек$
тивним, якщо воно спиратиметься тільки
на розв’язування оперативних і тактич$
них завдань; необхідно весь менед$
жмент підприємства, усі його функції
орієнтувати на запобігання кризі, а в разі
виникнення ознак кризового стану — їх
локалізацію;
2) професіоналізму, що передбачає
наявність спеціальної підготовки тих
осіб, які беруть на себе відповідальність
за дієвість антикризового управління,
опанування певних знань і навичок для
безпосереднього проведення або упра$
вління цією роботою; тільки професійна
підготовка забезпечує дієвість і резуль$
тативність антикризових перетворень,
виділення пріоритетів, правильне ран$
жирування завдань, дає можливість зао$
щадити час, зберегти кошти, а іноді
й власність;
3) відповідальності за наслідки рішень,
що приймаються, саме в цій функціональ$
ній підсистемі управління необхідна
розвинута та збалансована система від$
повідальності за наслідки реалізації ан$
тикризової програми, насамперед фінан$
сові; у розвинутих країнах така система
відповідальності сформувалася та прой$
шла випробування часом, в Україні фор$
мування її засад і механізмів входить до
першочергових завдань, які повинні бути
вирішені;
4) оптимального співвідношення цен$
тралізму та децентралізму у прийнятті
відповідних рішень, максимального
залучення персоналу підприємства, яке
опинилось у кризовому стані до роз$
робки й упровадження антикризових
заходів. Тільки за цих умов можна споді$
ватися на максимальну швидкість та
ефективність у досягненні цільового
результату [11].
Ефективність антикризового управ$
ління забезпечується певними захода$
ми, які покладені в його основу і повинні
дати очікувані результати в організації та
управлінні фінансового стану підприєм$
ства і рівень досягнення головної мети
антикризового управління. Така мета
може залежати від ініціаторів антикризо$

вих заходів, тобто для власників і персо$
налу — це запобігання банкрутству та
забезпечення фінансового оздоровлен$
ня підприємства у довгостроковому
періоді, для кредиторів — повернення
заборгованості.
Прогнозна ефективність антикризо$
вих заходів визначається послідовністю
складанням та оцінкою планів санації
при прийнятті рішення щодо санаційної
спроможності підприємства. Основними
критеріями ефективності антикризового
фінансового управління є:
– прогнозна зміна показників «ліквід$
ність» і «платоспроможність»;
– підвищення рівня прибутковості;
– позитивна зміна показників ділової
активності (продуктивності праці, обо$
ротності);
– додаткова вартість, створена в ре$
зультаті антикризових заходів [7, с. 515].
Тому ефективність антикризового
управління, стабільна ліквідність, пла$
тоспроможність і прибутковість буде
забезпечена у тому разі, якщо фінансо$
во$господарська діяльність на підприєм$
стві буде організована таким чином, щоб
операційна, інвестиційна та фінансова
діяльність здійснювалась з урахуванням
вимог антикризової фінансової політики.
Висновки. Отже, для підприємств,
незалежно від їх форми власності,
формування системи антикризового
управління має першочергове значен$
ня, оскільки вона визначає життєздат$
ність, стійкість та рівновагу підприєм$
ства, формує фінансову стабільність,
спрямовану на досягнення економічних
результатів.
Саме тому антикризове управління
має бути реалізовано в усіх функціо$
нальних сферах підприємства, що зумо$
влює доцільність виділення в його складі
таких окремих підсистем: антикризовий
операційний менеджмент; антикризове
фінансове управління; антикризовий
маркетинг; антикризове управління пер$
соналом; антикризове організаційне
управління, кожна з яких має свої спе$
цифічні завдання.
В статье раскрыты проблемные воп%
росы определения сущности антикри%
зисного управления предприятием.
Приведены основные составляющие
формирования антикризисного упра%
вления. Предложена система эффек%
тивного антикризисного управления по
предотвращению банкротства.

The article explores the problematic
issue of defining the essence of crisis
management now. The basic elements of
crisis management. A system of effective
crisis management, to prevent bankruptcy.
Key words: crisis, crisis management,
crisis management system, marketing
strategy company, leadership, differentia$
tion, concentration, functional integration.
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ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÅ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÌÀËÈÕ
Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂ Ó ÑÔÅÐ² ÅÊÎËÎÃ²×ÍÎ¯ ÁÅÇÏÅÊÈ
У статті розглянуто заходи економіч%
ного регулювання і стимулювання під%
приємств у сфері малого бізнесу щодо
впровадження систем екологічного управ%
ління й oздоровлення довкілля.
Ключові слова: екологія, малий біз%
нес, підприємництво, екологічна безпе%
ка, ефективність.
Актуальність теми. Конфлікт між
людиною і природою, що існував протя$
гом усього розвитку людства, набув
у наш час універсального характеру та
визначив характер економіко$екологіч$
ної проблеми: економічний прогрес за
рахунок екологічного регресу.
Дослідження взаємозв’язку економіч$
ного розвитку й екологічної безпеки
є надзвичайно актуальним питанням
упродовж багатьох років, оскільки дедалі
наростаюче антропогенне навантаження
на біосферу зумовлює різке загострення
екологічної ситуації в глобальному мас$
штабі та наближає суспільство до критич$
ної межі в його відносинах з природою.
На різних щаблях природно$історичного
розвитку людина має різний статус у від$
ношенні до оточуючої дійсності.
Сучасне життя багатьох регіонів Укра$
їни проходить в умовах екологічних про$
цесів, спричинених діяльністю людського
суспільства, і дедалі частіше проявля$
ються з негативного боку. Несприятлива
для розвитку країни ситуація, що скла$
лась у цьому зв’язку, становить одну
з кардинальних проблем, яка вимагає
широкомасштабного вирішення. Залеж$
но від того, наскільки населення, вироб$
ничі, владні та адміністративні структури
всіх рівнів не враховуватимуть гостроту
стану існуючого середовища, настільки
складність супутніх ситуацій і згубність
наслідків від повільності або лише част$
кового розв’язання цієї проблеми зрос$
татимуть.
Аналіз останніх досліджень і пу%
блікацій, в яких започатковано розв’я$
зання цієї проблеми і на які спираються
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дані дослідження. Дослідженню еколо$
гічних аспектів у державному управлінні,
адміністративно$правовій охороні нав$
колишнього природного середовища
присвячено праці В. Ф. Погорілка,
В. Л. Мунтяна, М. М. Брінчука, В. Д. Ба$
куменка, В. А. Красілова, М. І. Хилька,
М. М. Єрофєєва, С. М. Кравченко,
В. В. Костицького, Н. М. Красіліча,
О. Г. Мордвінова, Б. Г. Розовського,
Ю. С. Шемшученка та ін. Разом з тим
вказані дослідження і розробки практич$
но не торкаються малих підприємств,
включаючи підприємства торгівлі, гро$
мадського харчування і т. д.
Розвиток ринкових стосунків ставить
перед виробничим і невиробничим сек$
торами економіки низку нових проблем
у сфері природокористування, вирішення
яких має базуватися передусім на пози$
тивному зв’язку між ефективністю, при$
бутком і збереженням сприятливого дов$
кілля [2, с. 125]. Нині прибутковою стає
діяльність із запобігання забрудненню
довкілля, переробки й утилізації відходів,
розвитку екологічного підприємництва.
Одним із пріоритетних завдань еко$
лого$економічних досліджень є узгоджен$
ня інтересів бізнесу й оздоровлення дов$
кілля, участь підприємців у розробленні та
реалізації механізму забезпечення стійко$
го розвитку. При цьому збалансоване
вирішення соціально$економічних зав$
дань на перспективу і збереження сприят$
ливої якості довкілля припускає підсилення
екологічної складової в діяльності підпри$
ємств як головного суб’єкта стосунків
у сфері економіки природокористування.
В умовах збільшення кількості госпо$
дарюючих суб’єктів і розширення їх прав
в ухваленні децентралізованих еконо$
мічних рішень без відповідного регулю$
вання їх діяльності з погляду дотримання
норм і правил у сфері охорони довкілля
відбувається загострення екологічної
ситуації. Для вирішення цього протиріч$
чя необхідно створювати свого роду
«екологічні рамкові умови», що визнача$
ють поведінку господарюючих суб’єктів.

або формалізованої управлінської струк$
тури, локально зорієнтованої у своїй
сфері виробництва [5, с. 77]. Особливі$
стю малого підприємства є те, що воно
має високу незалежність і мобільність
у рішеннях, що приймаються, в побудові
стратегії свого існування і використання
внутрішніх резервів.
З одного боку, розвиток малого підпри$
ємництва є передумовою і необхідним
доданком сучасної моделі ринково$конку$
рентного господарства. З іншого боку,
розвиток малого бізнесу в Україні, без
достатнього урахування екологічних чинни$
ків і обмежень, також може привести до
підвищення навантаження на стан довкілля.
Як відомо, багато господарських су$
б’єктів тією або іншою мірою чинять нега$
тивний вплив на інших виробників, спожи$
вачів, населення, природу і водночас самі
піддаються негативній дії з боку зовнішніх
чинників. Нині з урахуванням зростання
обсягів виробництва і споживання, мас$
штабів залучення природних ресурсів
в господарський оборот, збільшення
навантаження на довкілля ця проблема
стає в числі пріоритетних практичних еко$
лого$економічних проблем, що вимагають
свого першочергового рішення.
В умовах зростання «споживчого тис$
ку» населення, яке проявляється у зро$
станні споживання найважливіших видів
природних ресурсів, енергії, забруднен$
ні довкілля, важливим завданням еконо$
міки природокористування є розроблен$
ня такого механізму господарювання,
який би враховував зміни уявлень, що
склалися, про людські потреби і цінності,
зіставлення результатів і витрат, здат$
ність довкілля до задоволення зростаю$
чих потреб суспільства.
Перевищення допустимого порогу дії
господарської діяльності на довкілля,
тобто коли здатність природи не в змозі
асимілювати і нейтралізувати шкідливі
викиди, може призвести (і вже призво$
дить) до деградації еколого$економічної
системи і негативно позначитися на її
ефективності загалом [7, с. 124]. Зав$
дання полягає в тому, щоб виробити
такий механізм господарювання у взає$
минах з природою, який би враховував
зміни уявлень, що склалися, про людські
потреби і цінності, здатність довкілля до
задоволення зростаючих потреб сус$
пільства з урахуванням відтворення
сприятливої якості довкілля.
Генетична єдність природи і суспіль$
ства проявляється в тому, що в міру
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У цілях вироблення політики, яка
дає змогу адекватно реагувати на зрос$
таючі вимоги щодо захисту довкілля,
підприємствам, зокрема у сфері малого
бізнесу, пропонується керуватися таки$
ми принципами і положеннями:
а) визнання корпоративної економіч$
ної відповідальності за екологічні наслід$
ки у сфері бізнесу, що припускає розши$
рене застосування платності природо$
користування і механізму як компенсації
за заподіяне ушкодження довкіллю, так
і створення ефективної системи еколо$
гічного управління;
б) еколого$економічне оцінювання
життєвого циклу вироблюваної продукції,
робіт, що виконуються, і послуг, що при$
пускає використання в малому бізнесі
таких процедур, як екологічний аудит,
екологічне страхування, екологічна екс$
пертиза, оцінювання дії на довкілля та ін.;
в) екологічна сертифікація і маркуван$
ня продукції, інформування виробників,
постачальників і споживачів товарів (робіт
і послуг) про екологічні властивості спожи$
ваної продукції, сировину і матеріали;
г) мотивація персоналу з урахуванням
екологічних чинників і підвищення його
кваліфікації в галузі охорони довкілля;
д) принцип поєднання витрат на охо$
рону довкілля й отримання економічної
вигоди підприємства за рахунок форму$
вання сприятливого екологічного іміджу
фірми та поліпшення становища на ринку;
е) облік екологічних зобов’язань під$
приємства перед акціонерами і спожи$
вачами, що проявляється в дотриманні
стандартів, норм і правил в галузі охоро$
ни довкілля.
Для реалізації перелічених принципів
в економіці малого бізнесу пропонується
розглядати екологізацію діяльності під$
приємства в числі його вищих корпора$
тивних пріоритетів.
Здійснення ринкових перетворень
в Україні відкрило можливості для розвит$
ку малих підприємств. З одного боку,
розвиток малого підприємництва є пере$
думовою і необхідним доданком сучасної
моделі ринково$конкурентного господар$
ства. З іншого боку, розвиток малого біз$
несу в Україні без достатнього урахування
екологічних чинників може призвести до
підвищення навантаження на довкілля.
У широкому розумінні мале підпри$
ємство — це невелика господарська оди$
ниця, що займає відносно малу нішу на
наданому їй ринку, керована, як прави$
ло, на персоніфікованому рівні без якої,
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наростання екологічних проблем це зму$
шує економіку зважати на закони приро$
ди. Такий підхід в економіці природоко$
ристування припускає розгляд довкілля
не лише як екологічного чинника вироб$
ництва, але й як його складового еле$
мента і результату.
Аналіз наявних принципів економічно$
го зростання і добробуту показує, що не
враховувалася належним чином роль
екологічного чинника. Очевидно, що рі$
вень добробуту залежить не лише від
набору товарів і послуг, вироблюваних
людиною, але й від екологічних благ
(незабруднене повітря, чиста питна вода,
багатство ресурсів рослинного і тварин$
ного світу тощо). Таким чином, як пропо$
нують багато вітчизняних і зарубіжних
експертів, екологічні чинники повинні від$
биватися і враховуватися через соціаль$
но$економічні — економічний добробут
і екологічне благополуччя, рівень захво$
рюваності та інші чинники [6, с. 46].
З огляду на це одним із пріоритетних
напрямів еколого$економічних дос$
ліджень можна визначити формування
громадських потреб і попиту через від$
дзеркалення в них екологічних параметрів.
Відсутність і незрілість екологічних потреб
призводять до того, що природні ресурси
отримують економічну оцінку лише в разі їх
господарського використання.
З іншого боку, очевидно, що доти, по$
ки громадські екологічні потреби, а вслід
за ними і попит не досягнуті до певного
рівня, важко розраховувати на карди$
нальну зміну економічного механізму
оздоровлення довкілля.
Однією з причин, що стримують фор$
мування екологічних потреб та екологіч$
ного попиту, є низька поінформованість
виробників і споживачів про «витрати
і вигоди» від застосування екологічно
сприятливих продуктів, товарів і послуг.
У свою чергу, екологічна орієнтова$
ність економічних інтересів зумовлює
й екологічну орієнтованість механізму їх
реалізації, оскільки форми і методи
управління і стимулювання природоко$
ристування також мають бути орієнтова$
ні на забезпечення принципів стійкого
розвитку, на забезпечення збалансова$
ного вирішення соціально$економічних
завдань на перспективу, збереження
сприятливого стану довкілля [4, с. 76].
Це, приміром, знаходить віддзеркален$
ня у формі придбання населенням еко$
логічно сприятливих товарів та послуг
і, відповідно, розширення спеціалізова$

них магазинних екологічних товарів,
зокрема екологічно чистих продуктів
харчування.
Центральним чинником у цій концеп$
ції є уявлення, що позитивна або не$
гативна вартість, яку товар або збиток
від забруднення має, може бути визна$
чена незалежно від особи, яка приймає
рішення.
Для оцінювання екологічних витрат
і витрат на охорону довкілля (прямих
і непрямих) потрібно окремо враховува$
ти капітальні вкладення на вказані цілі по
таких напрямах: охорона здоров’я пер$
соналу, захист і безпека людей, тварин$
ного і рослинного світу і довкілля зага$
лом, економічна оцінка заподіюваного
збитку довкіллю (ціна за збиток), відшко$
дування (платежі) за використання при$
родних ресурсів. Вкладення в охорону
довкілля можна умовно розділити на дві
категорії: а) обов’язкові витрати, які від$
стежуються на державному рівні і регу$
люються законами; б) витрати на добро$
вільні природоохоронні заходи широкого
профілю.
Варто зазначити, що вузькість бачення
взаємозв’язку економічних, соціальних
і екологічних проблем у сфері малого та
середнього бізнесу веде до обмеженого
прагматичного розуміння відповідальності
перед суспільством, природою, сьогоден$
ням і майбутніми поколіннями. Звідси
випливає необхідність у вдосконаленні
екологічної освіти і вихованні підприємців
та підвищенні екологічної культури у сфері
бізнесу загалом. Йдеться про формування
нового, екологічного менталітету українсь$
ких підприємців, який може гарантувати
екологічно грамотне, стабільно господар$
ське ставлення виробників і споживачів до
природних багатств, при якому основою
системи цінностей стане досягнення
соціального й екологічного комфорту, а не
тільки матеріальних благ.
Достатня поінформованість спожива$
ча про властивості продуктів (товарів)
і про їх негативну дію на довкілля є не$
обхідною умовою реалізації принципу
суверенітету споживачів. У даному разі
про втрату користі йдеться не лише
у зв’язку зі збитком для довкілля, але
й у зв’язку з витратами на його профілак$
тику, які є економічним вираженням втра$
ти користі, упущеної вигоди за відмови
від використання ресурсів для альтерна$
тивної, наприклад, споживчої користі.
Очевидно, що довкілля й економіка пе$
ребувають у суперечності одне з одним.

може узяти на себе відповідальність за
підтримку стійкого розвитку? Світова
практика показує, що насамперед це
сильні у фінансовому відношенні, добре
організовані компанії, які несуть відпові$
дальність перед суспільством і урядами
за раціональне використання природних
ресурсів, виробництво і реалізацію своєї
продукції і послуг.
Сучасна теорія і практика екологічно$
го управління при всіх їх відмінностях
врешті$решт ставить перед підприєм$
ством завдання перебудови своєї діяль$
ності у напрямі екоефективності. Під
еконоефективністю у даному разі розу$
міється така культура управління, яка
сполучає в собі економічний і екологіч$
ний результати підприємницької діяль$
ності [2, с. 258]. Це інтегрований підхід
до такого формування ресурсів вироб$
ництва і споживання, в результаті якого
підприємство виробляє з вигодою для
себе більш екологічно сприятливу, якісну
і конкурентоздатну продукцію.
При цьому ключовими доданками еко$
ефективності є зменшення матеріало$
і енергомісткої продукції (наданих послуг),
що випускається, скорочення токсичних
викидів і скидань у довкілля, зростаюче
використання вторинних ресурсів, мак$
симізація використання поновлюваних
джерел енергії, збільшення тривалості
життєвого циклу продукту, підвищення
рівня якості обслуговування клієнта.
Приміром, до показників екоефек$
тивності при виробництві миючих засобів
компанією «Procter & Gamble» можна
віднести скорочення на 30–50% енергії,
сировини, витрат на засоби транспорту,
зменшення об’єму упаковки порівняно
з традиційним виробництвом цього про$
дукту [1, с. 117].
Більш повний облік екологічних чин$
ників і впровадження принципів еколо$
гічного управління в підприємницькій
діяльності створюють реальні передумо$
ви для досягнення швидких результатів
з оздоровлення довкілля, які очевидні для
персоналу фірми, населення, громадсь$
кості, інвесторів, акціонерів, місцевої
виконавчої влади. Отримання вказаних
результатів насамперед пов’язано з на$
веденням екологічного ладу на підпри$
ємстві (порядок на промисловому май$
данчику, в торговому залі, складському
комплексі, у санітарно$захисній зоні,
в офісах, в розміщенні відходів і т. д.).
Щоб боротися зі збільшеними нега$
тивними діями виробництва на довкілля
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З одного боку, кожен суб’єкт економіч$
ного рішення зацікавлений у здоровому
середовищі як у життєвому просторі,
рівно як і у виробничому чиннику. З іншо$
го боку, керуючись егоїстичними інтере$
сами, економічний суб’єкт намагати$
меться покласти на інших максимум
екологічних витрат, що виникають у ре$
зультаті його діяльності. Оскільки всі
суб’єкти вирішення цього питання в умо$
вах конкуренції перебувають під впли$
вом такого мотиву, фактично досягнута
якість довкілля не буде адекватно відоб$
ражати оцінку довкілля окремими індиві$
дуумами.
Причина цього уявного протиріччя по$
лягає в тому, що якість довкілля, якою ко$
ристується окремий економічний суб’єкт,
не залежить безпосередньо від розміру
зроблених ним самим зовнішніх витрат.
Як показує аналіз наявної зарубіжної
і вітчизняної практики, економічного ре$
гулювання охорони довкілля, при вико$
ристанні таких стимулюючих інструмен$
тів, як плата за забруднення довкілля,
інші екологічні податки і збори, відшкоду$
вання заподіяного економічного збитку
від забруднення та ін., у винуватців заб$
руднення виникають додаткові доцільні
екологічні витрати [3, с. 147]. Супутнє
цьому постійне дорожчання процесу
природокористування веде до того, що
користувачі екологічних благ, виробники
і споживачі у своїх інтересах вимушені
звертатися до довкілля як до економічної
категорії, застосовуючи економічні і при$
родозберігаючі рішення, тобто ставлять$
ся до довкілля так, як і до інших витрат$
них виробничих чинників. За інших рівних
умов це положення сприяє не лише зни$
женню шкідливих викидів і навантаження
на довкілля, але й у перспективі призво$
дить до структурних змін в економіці, що
враховують інтереси довкілля.
Слід брати до уваги, що підприєм$
ство — це основний суб’єкт екологічно
стійкого розвитку. При цьому є певні про$
тиріччя: з одного боку, співробітники під$
приємства зацікавлені у вирішенні еколо$
гічних проблем, а з іншого — має місце
стурбованість з приводу різкого зростан$
ня витрат на вирішення цих проблем. Тут
може виникнути конфлікт між інтересами
держави і підприємства. Приміром, дер$
жава приймає жорсткі стандарти еколо$
гічної безпеки, чим може змусити підпри$
ємства піти на значні витрати.
У зв’язку з цим цілком закономірно
постає питання: який бізнес і яким чином
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(викиди, скидання, розміщення відходів,
погіршення якості довкілля тощо), уряді
багатьох країн вживали спеціальних
заходи і програми з прямого регулюван$
ня довкілля. Такий підхід можна назвати
як «вказівки і контроль». Проте з еконо$
мічної точки зору очевидно, що пряме
регулювання довкілля неефективне
з цілої низки причин і є потреба в за$
стосуванні фінансових інструментів.
Економічні інструменти охорони дов$
кілля можна розділити за такими катего$
ріями:
– економічні інструменти, пов’язані
з майновими правами;
– економічні інструменти, пов’язані зі
створенням ринку екологічних послуг,
наприклад, торгівля дозволами на викиди;
– фінансові інструменти, наприклад
податок на забруднення, екологічне
страхування;
– система витрат, наприклад витра$
ти, пов’язані з профілактикою і компен$
сацією негативної дії на довкілля;
– фінансові інструменти, наприклад
субсидії і пільги;
– система відшкодування боргових
зобов’язань, наприклад певних заходів,
пов’язаних з платою за землю гірської
промисловості (гірське відведення), зо$
бов’язаннями рекультивації території та ін.
На останок можна зробити такі
висновки: аналіз екологічної складової
соціально$економічного розвитку пока$
зує, що розвиток ринкових стосунків
ставить перед виробничим і невиробни$
чим секторами економіки низку нових
проблем у сфері природокористування,
вирішення яких має базуватися на пози$
тивному зв’язку між ефективністю, при$
бутком і збереженням сприятливого
рівня якості природного довкілля.
Розвиток економіки природокористу$
вання як науки має бути орієнтований на
зниження споживчого тиску на довкілля.
З цією метою потрібно виробити такий
механізм господарювання у взаєминах
з природою, який би брав до уваги зміни
уявлень, що склалися, про людські потре$
би і цінності, здатність довкілля до задо$
волення зростаючих потреб суспільства
з урахуванням відтворення сприятливої
якості довкілля. Посилення вимог укра$
їнського і міжнародного законодавства
в галузі охорони навколишнього середо$
вища, розвиток економічних інструментів
у сфері природокористування приводить
до того, що закони конкуренції примушу$
ють підприємців, зокрема підприємців

малого і середнього бізнесу, наслідувати
принципи стійкого розвитку і впроваджу$
вати системи екологічного управління.
Як доводить виконаний у роботі аналіз,
в Україні і за її кордоном активно форму$
ється прошарок підприємств, які послі$
довно впроваджують принципи екологіч$
ного регулювання й управління у свою
господарську діяльність.
В статье рассмотрены мероприятия
экономической регуляции и стимулиро%
вания предприятий в сфере малого биз%
неса с точки зрения внедрения систем
экологического управления и оздоро%
вления окружающей среды.
Ключевые слова: экология, малый
бизнес, предпринимательство, экологи$
ческая безопасность, эффективность.
In the article the considered measures
of the economic adjusting and stimulations
of enterprises are in the field of small busi%
ness from point of introduction of the
systems of ecological management and
making healthy of environment.
Key words: ecology, small business,
enterprise, ecological safety, efficiency.
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ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÀ ÊÓËÜÒÓÐÀ ßÊ ÅËÅÌÅÍÒ
Ï²ÄÂÈÙÅÍÍß ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ²
ÂÈÐÎÁÍÈ×Î-ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÎ¯
Ä²ßËÜÍÎÑÒ² Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ
У статті розглянуто еволюцію форму%
вання поняття «корпоративна культура»,
визначено сутність цього поняття. Об%
ґрунтована необхідність використання
корпоративної культури для підвищення
ефективності виробничо%господарської
діяльності підприємства.
Ключові слова: культура, корпора%
тивна культура, організаційна культура,
корпорація, організація, стратегія, моти$
вація.
Вступ. В Україні навіть в останні деся$
тиліття корпоративна культура не завжди
розглядалась як сфера, що заслуговує
пильної уваги. Однак актуальність про$
блеми зростає, зокрема, як наслідок гло$
бальних змін, коли збут продукції та
надання послуг стали складнішими за
виробництво, а поява нової практики
управління почала випереджати теорію.
У процесі соціально$економічних реформ
в Україні корпоративна культура поступо$
во впроваджується в наш соціально$еко$
номічний простір. Багатогранна пробле$
матика корпоративної культури відносно
нова для нашого суспільства й недостат$
ньо досліджена наукою. Феномен корпо$
ративної культури потребує усвідомлення
і прийняття певної позиції з цілої низки
проблем. Однією з найважливіших є ви$
значення змісту цього поняття.
Вихідні передумови. Дослідження
питань корпоративної культури наведені
у працях зарубіжних, а також російських
та українських науковців. Серед російсь$
ких вчених ці дослідження здійснюють
В. А. Співак, О. С. Виханський, серед
українських — Є. М. Пилига, Г. В. Наза$
рова, О. Р. Кібенко та ін. А з$поміж зару$
біжних авторів, що займаються цією
проблематикою, можна назвати також
К. Камерона, Р. Кіїнна, Д. Мерсера.
Незважаючи на значну кількість дос$
ліджень зарубіжних авторів, до цієї про$

блеми виявляють науковий інтерес і ук$
раїнські науковці. Проте щодо пробле$
матики корпоративної культури багато
питань залишається невизначеними.
Більшість управлінців сьогодні розумі$
ють важливість корпоративної культури,
але не усвідомлюють, що собою являє
це поняття, а відповідно і як управляти
цим з метою підвищення ефективності
виробничо$господарської діяльності
підприємства.
Формування мети. Мета роботи —
дослідити формування поняття «корпо$
р а т и в н а к у л ьт у р а » й о б ґ р у н т у в а т и
необхідність використання останньої
для підвищення ефективності діяльності
підприємств.
Виклад методики та результатів
дослідження. Культура (від лат. «cultus» —
виховання, освіта) є «специфічним спо$
собом організації та розвитку людської
життєдіяльності, який відображено
в продуктах матеріальної та духовної
праці, в системі соціальних норм і засад,
духовних цінностей, у сукупності відно$
шень людей до природи, між собою і до
самих себе» [4].
Термін «корпоративна культура»
вперше був використаний у ХІХ ст. у вій$
ськовій термінології німецьким фель$
дмаршалом Г. Мольтке, яким він означив
відносини в офіцерському середови$
щі [2, 12]. Уже наприкінці XIX століття
вивченням впливу людських взаємин
усередині корпорації почали займатися
представники школи людських відносин
менеджменту. Дослідженню впливу
організаційної поведінки на діяльність
підприємства сприяв Хоуторнський екс$
перимент на початку 30$х рр. XX ст.
у Чиказькій компанії «Вестерн елек$
трик» (Western Electric), очолюваний
Елтоном Мейо. Метою роботи було дос$
лідження діяльності корпорації у куль$
турному аспекті. Висновки Мейо стали
своєрідним поштовхом до подальших
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спроб дослідження потреб і поведінки
працівників з точки зору культури їх
організації [5].
У другій половині ХХ ст. почали з’явля$
тися перші відносно чіткі визначення куль$
тури організації та поняття «корпоративна
культура», що охоплювали явища духов$
ного і матеріального життя колективу та
домінуючі в ньому моральні норми і цін$
ності, кодекс поведінки, ритуали тощо.
Концепція організаційної (корпоративної)
культури почала більш широко розгляда$
тися наприкінці 70$х — на початку 80$х рр.
ХХ ст. і була представлена у працях
А. Петтігрю «Вивчаючи організаційну
культуру» (1979), У. Оучі «Теорія Z (методи
організації виробництва. Японський і аме$
риканський підходи)» (1988), Р. Паскаль
і А. Атос «Мистецтво японського менед$
жменту» (1981), Т.Діал та А. Кеннеді «Кор$
поративна культура» (1982), Т. Пітерс
і Р. Уотреман «У пошуках ефективного
управління» (1982) [4].
Р. Кілман вважає, що корпоративна
культура — це філософські та ідеологічні
уявлення, цінності, переконання, очіку$
вання, атитюди та норми, які об’єднують
організацію в єдине ціле та які поділя$
ються її членами. На думку К. Голда, кор$
поративна культура являє собою уні$
кальні характеристики особливостей
організації, які вирізняють її серед інших
в галузі. М. Мескон визначає корпора$
тивну культуру як атмосферу і клімат
в організації, що відображає звичаї, які
в ній домінують. О. Віханський та О. Нау$
мов під корпоративною культурою розу$
міють набір найважливіших положень,
що сприймаються членами організації
та втілюються у цінностях, які деклару$
ються організацією і задають людям орі$
єнтири в їхніх поведінці та діях. Д. Елд$
рідж і А. Кромбі вважають, що культура
організації — це унікальна сукупність
норм, цінностей, переконань, які визна$
чають спосіб об’єднання груп та окремих
особистостей в організацію для дося$
гнення встановлених перед нею зав$
дань. Г. Морган визначає культуру у ме$
тафізичному розумінні як один із засобів
здійснення організаційної діяльності за
допомогою використання мови, фоль$
клору, традицій та інших способів пере$
дачі основних цінностей, переконань,
ідеологій, що спрямовують діяльність
підприємств. Є. Уткін характеризує кор$
поративну культуру як систему цінно$

стей та переконань, що поділяються
усіма працівниками фірми і зумовлюють
їх поведінку, характер життєдіяльності
організації [4; 2].
Підбиваючи підсумки пошуку якомо$
га точнішого визначення поняття «кор$
поративна культура», можна послатися
на такі висловлювання зарубіжних вче$
них: корпоративна культура — це со$
ціальний клей, що допомагає утримувати
цілісність організації за рахунок ство$
рення прийнятих стандартів мислення
і поведінки; колективне програмування
думок, що відрізняє одну організацію
від іншої; цінності, що впливають на
середовище, в якому працюють люди;
система спільних переконань, вірувань
і цінностей, що спрямовує і підтримує
організаційну поведінку; уміння спілку$
ватися з людьми так само, як ми купує$
мо цукор чи каву [2, 12].
Отже, і дотепер не існує єдиного під$
ходу до трактування поняття «корпора$
тивна культура». Різні автори для її ха$
рактеристики використовують такі
терміни як: «культура», «організаційна
культура», «культура організації», «фір$
мова культура», «культура підприємниц$
тва» «корпоративна культура». Названі
поняття чітко не розмежовуються, а ви$
користовуються як синоніми, хоч саме
існування таких визначень означає роз$
різнення феноменології, яка стоїть за
кожним з них, а саме:
а) організація — це система свідомо
координованої діяльності двох і більше
людей на основі спільної мети, інтересів,
форм діяльності тощо;
б) корпорація (від пізньолатинського
сorporatio) означає договірні об’єднання
організацій на основі налагодження
горизонтальних вузькогалузевих зв’яз$
ків, поєднання виробничих, наукових та
комерційних інтересів із централізова$
ним регулюванням, координацією діяль$
ності кожного з учасників та субордина$
цією їхньої взаємодії [1, 457]. При цьому
стратегія і тактика, вид діяльності, мета
та способи її досягнення в цих організа$
цій можуть відрізнятися, мати різні
напрямки і перетинатися тільки у вузько$
му аспекті — це взаємодія на ринку.
Організації, об’єднані в корпорацію, та
корпоративний орган управління не
втручаються у стратегічні, тактичні і фі$
нансові плани одне одного — їх об’єднує
тільки ринковий інтерес.

вати свою культуру та вчитися управляти
організацією з урахуванням цього знан$
ня, а в разі необхідності змінювати свої
культурні настанови. Тут необхідне розу$
міння багатовимірності та багатоаспект$
ності природи організації, тобто сприй$
няття організації і як механізму, і як орга$
нізму, і в термінах культури.
Відтак, корпоративна культура як
потужний стратегічний інструмент до$
зволяє орієнтувати усі підрозділи та
окремих осіб на досягнення спільної
мети, мобілізувати ініціативу співробіт$
ників, підсилювати їхню мотивацію
і спрямованість, забезпечувати продук$
тивну взаємодію.
Отже, попри різні підходи, всіх дос$
лідників об’єднує розуміння важливості
впливу корпоративної культури на орга$
нізаційні процеси.
Наші бізнесмени вже здобули певний
досвід у впровадженні на своїх фірмах
цієї культури. Роботи соціологів свідчать
[3; 89]:
– 55% сучасних українських керівни$
ків вважають, що в ідеалі вона має бути
на підприємстві;
– 40% наших підприємців намагають$
ся сформувати її за допомогою західних
технологій;
– 35% визнають потребу в ній, але
для цього в них не вистачає ані часу, ані
ресурсів;
– 25% взагалі вважають її непот$
рібною.
Висновки. Усе викладене пояснює
важливість порушеної теми для вітчиз$
няного підприємництва, а також те, чому
закордонні маркетингові технології най$
частіше не приживаються. «Сліпе» впро$
вадження західних норм і методів при$
зводить до жалюгідних наслідків. Глибоке
дослідження елементів корпоративної
культури потрібне як для сучасної упра$
влінської науки, так і для практики вико$
ристання цих ідей у діяльності. Світовий
досвід ведення господарства переко$
нує, що впровадження в корпоративні
відносини норм, дотримання яких ство$
рило б атмосферу єдності цілей кожного
учасника управління, дає змогу досягати
високих рівнів організації діяльності кор$
порації. Чим потужніша корпоративна
культура, тим сильніша компанія, а по$
тужна корпорація є важливою складо$
вою стабільності економічного та гро$
мадського життя держави.
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У працях У. Оучі, Р. Рютінгера вико$
ристовується поняття «корпоративна
культура», під яким розуміють союз
всіх членів організації, «корпоративний
дух», спільну філософію. Сучасні автори
під корпоративною культурою розумі$
ють суміш різних типів організаційних
культур і, таким чином, «організації
являють собою полікультурні утворен$
ня» [4; 2].
На нашу думку, корпоративна культу$
ра і організаційна культура — це діалек$
тично близькі, але не тотожні явища.
Корпоративною культурою ми вважаємо
ключову філософію та ідеологію об’єд$
наних у корпорацію організацій, яка
поєднала в собі організаційні культури
своїх підрозділів і має певний вплив на
зовнішнє політичне, економічне, соці$
альнокультурне середовище. Корпора$
тивна культура формується на базі орга$
нізаційної культури. Вона повною мірою
пояснює усі складові управління підпри$
ємством: стратегію, цілі, ринкові ніші,
стан продуктивності праці, якості това$
рів, ставлення до споживачів, конкурен$
тів тощо.
Як культура є ключовим чинником,
що впливає на спосіб поведінки людей
у суспільстві, так і культура організації
впливає на спосіб реагування членів
організації на виклики навколишнього
середовища. Тому сьогодні одним із
найважливіших завдань постає вивчення
культури організації.
Е. Шейн наводить три підстави ва$
жливості дослідження культури в орга$
нізаціях. По$перше, організаційна куль$
тура не лишається непомітною: вона
справляє вплив на суспільство, відби$
вається на зайнятості та на становищі
організації. По$друге, знаючи культуру,
можна адекватно оцінити роботу орга$
нізації, зрозуміти поведінку співробіт$
ників і їхнє ставлення до організації.
Нарешті, розуміння природи та змісту
концепту культури допомагає аналізу
самого поняття культури. Поняття кор$
поративної культури дає змогу прони$
кати у глибші пласти спільних для всіх
членів організації базових уявлень і пе$
реконань, які працюють на підсвідомо$
му рівні, сприймаються як щось само
собою зрозуміле для власне організації
та її оточення [3; 6].
Оскільки культура впливає на страте$
гію організації, керівництво має аналізу$
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В статье рассмотрена эволюция
формирования понятия «корпоративная
культура», определена сущность этого
понятия. Обоснована необходимость
использования корпоративной культуры
для повышения эффективности произ%
водственно%хозяйственной деятельно%
сти предприятия.
Ключевые слова: культура, корпо%
ративная культура, организационная куль$
тура, корпорация, организация, страте$
гия, мотивация.
The article reviews the evolution of the
concept of «corporate culture», the essen%
ce of the concept. The necessity of using
corporate culture to improve the efficiency
of production and business enterprises.

Key words: culture, corporate culture,
organizational culture, corporation, organi$
zation, strategy and motivation.
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У статті проведено аналіз стилів
управління та лідерства на сучасному
етапі. Досліджено вплив трансформа%
ційних процесів в українській економіці
на формування системи взаємовідно%
син між керівником і працівниками. Роз%
криті особливості таких взаємовідносин
на сучасних українських підприємствах.
Ключові слова: управління, лідер$
ство, авторитарне управління, демокра$
тичне управління, автократія.
Після декількох століть настав час по$
новому поглянути на самовпевнену
заяву французького короля Людовіка XIV
«Держава — це я». Для сучасного укра$
їнського підприємства вона знов набула
своєї актуальності. Потенціал підприєм$
ства, цілі, стратегії, політика, тактика —
все залежить від вищого керівництва:
його цінностей, лідерських якостей,
стилю управління, життєвого сценарію.
Серед професіоналів управління ходить
приказка, що у фірмі немає нічого не$
змінного, крім першої особи. І з нею
можна цілком погодитися, якщо мова
йде про ціннісні орієнтації. Що ж до
стилю лідерства і влади, життєвого сце$
нарію, вони можуть бути змінені керівни$
ком, що поставив перед собою таке зав$
дання. Наскільки доцільні зміни, можна
зрозуміти, вивчивши конкретну ситуацію
на підприємстві і маючи уявлення про
ймовірний ефект застосування того або
іншого стилю.
«Чисті» стилі управління існують лише
теоретично. Авторитарний і демокра$
тичний стилі можуть вважатися крайніми
проявами всього діапазону. Але хоча
в реальному житті стиль завжди зміша$
ний, розглянемо лиш його крайнощі, по$
перше, тому, що саме в них побічні
ефекти яскраво виражені, і, по$друге,
тому, що саме крайнощі насамперед
підлягають змінам [1].
Улюбленим прикладом авторитарно$
го управління в багатьох авторів є імперія
Генрі Форда. На початку століття, завдяки

виключно жорсткому особистому опера$
тивному керівництву («співробітники —
виконавці»), Форд захопив більш як 50%
ринку автомобілів. Цей факт міг би слугу$
вати вагомим аргументом на користь
автократичного стилю, якби не доповню$
вався іншим: подальше десятиліття, зав$
дяки тому ж управлінню, Форд втрачав
цей ринок і гроші. Заслуговує на увагу
і стратегія Cтародавнього Риму: будучи
демократичною республікою, за часів
кризи Рим вибирав диктатора, що здій$
снював авторитарне управління. Із зни$
кненням небезпеки демократична форма
правління відновлювалася. Можна вва$
жати, що авторитарний і демократичний
стилі витримали перевірку еволюцією
і що обидва вони мають свої істотні пе$
реваги.
Авторитарний стиль ефективний у не$
стабільних ситуаціях, призначений для
захоплення влади або ринків (або для
відсічі агресорові), і головна його пере$
вага — швидкість ухвалення і виконання
рішень. Демократичний стиль ефектив$
ний при утриманні і поступовому збіль$
шенні завоювань, створенні внутрішньої
стабільності у фірмі або державі, його
головна перевага — всестороння
опрацьованість рішень. Поєднання (або
зіставлення) цих стилів аналогічно дисо$
нансу між «добре» і «швидко» [2].
У практиці українських підприємств
наявні обидва стилі управління. На різ$
них рівнях ієрархії у фірмах можна
зустріти і автократів, і демократів. Серед
перших осіб значно більше керівників, що
використовують авторитарний стиль.
Ймовірно, це пояснюється високою мін$
ливістю української економіки. Але
у міру захоплення ринків і зростання
власних підприємств автократи зіткну$
лись із «вбудованим» побічним ефектом
автократичного управління: утримати
завойоване опинилося навіть важче, ніж
захопити.
Якщо не розглядати патологічний
варіант, коли сценарною метою керівни$
ка є атрибутика влади (тобто все, що

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» № 1, 2011

УДК 331.102

159

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» № 1, 2011

160

йому насправді потрібне, це розкішний
кабінет і «придворні» церемоніали),
можна виділити два загальні випадки:
підхід, орієнтований на владу, і підхід,
орієнтований на завдання («проблемна»
орієнтація). При «владному» підході мета
для себе описується у «владних» термі$
нах: «стати сильною фірмою», «захопити
ринки», «звалити конкурентів». При
«проблемному» підході термінологія
ширша: «стати ефективною фірмою»,
«освоїти ринки», «успішно конкурувати».
Кардинальна відмінність тут у лідерстві:
успішний лідер не прагне до влади, він
нею користується; також він не прагне
брати на себе відповідальність, але
бере, тому що краще за всіх здатний нею
розпорядитися. Можна сказати, що
авторитарний керівник, націлений на
владу, має її реально менше, ніж при
будь$якій іншій меті, оскільки не володіє
лідерським потенціалом.
«Владна» орієнтація примушує керів$
ника приділяти підвищену увагу атрибу$
тиці: обмежується «доступ до тіла», вво$
дяться ритуали прийому. Реалізується
сценарій «государ». Більшою мірою це
характерно для нових власників, що не
мали в сім’ї родичів$керівників, для
людей малоосвічених і вихідців з «гли$
бинки». Ці люди менше приділяють увагу
цілям організації, фактично такою метою
є підтримка власної влади. Називаючи
себе елітою, вони прагнуть проникнути
у вищий клас, в якому «місцева» влада
відіграє меншу роль. Середовище фор$
мує їх, примушуючи переглядати як зов$
нішню атрибутику, так і частково загаль$
ні мотиви.
«Проблемна» орієнтація характер$
ніша для людей із технічною освітою.
В їхніх сім’ях нерідко можна виявити
колишніх управлінців. «Технарі» легко
структурують проблему, чітко планують,
ясно ставлять завдання, але мають
утруднення в їх впровадженні (звідси
авторитарний стиль). Атрибутика влади
приймається як приємне доповнення до
реальної можливості управляти. Реалі$
зується сценарій «господар». Цілі орга$
нізації міцно пов’язані з цілями керівни$
ка, тому таке положення стійке (пряма
дія середовища на стиль управління не
простежується).
У всіх випадках керівник реалізує свої
устремління через підлеглий йому пер$
сонал. Тут і спрацьовує аналог третього
закону Ньютона «дія рівна протидії». Чим
інтенсивніше чиниться на персонал

тиск, тим більший опір він викликає.
Влада підлеглих над керівником ви$
являється в авторитарному випадку по
лінії інформації: відфільтрованими для
керівника фактами програмується його
рішення.
Інформація — ось камінь спотикання,
на якому автократ ламає собі зуби.
Низьку задоволеність персоналу робо$
тою ще можна пережити, але інформа$
ційний вакуум губить всі почини. І не
варто шукати винних, оскільки саботаж$
ників на фірмі немає. Просто практика
спілкування з керівником навчила —
правильні рішення ухвалює тут тільки
він. Буквальне виконання рішення краще
за ініціативу. Звіт кращий за пропозиції.
Хороша новина краща від трьох поганих.
Справа доходить до абсурду: перш, ніж
оцінити проект, «експерти» з’ясовують
думку «самого» — «зарізати» або пропу$
стити? Один менеджер так оцінював
прибутковість проекту: «Як шеф скаже,
так і буде. Скаже, вигідний, — нарахуємо
прибуток. Ні, — обчислимо суму збит$
ків». Що ще гірше, буквальне виконання
рішень теж не реалізується: персонал
чудово розбирається, що йому вигідно,
а що ні, і затягує та спотворює директив$
ні рішення, доводячи їх до відміни або
«зависання».
Якщо після погляду на проблеми
авторитарного керівника демократич$
ний стиль може показатися панацеєю,
то це тільки до його пильного розгляду.
Як показує практика, у демократів у сумі
не менше проблем, ніж у автократів,
і невідомо ще, чиї проблеми істотніші [3].
У демократів також можна виділити
два підходи: орієнтацію на завдання і орі$
єнтацію на людей («гуманітарну»). Тут
важко відслідкувати якісь характерні риси
керівників кожної орієнтації; в основному,
через нестачу матеріалу, «чистих» демо$
кратів істотно менше авторитарних влас$
ників. Можна сказати тільки, що до демо$
кратичного стилю управління більш
схильні люди з гуманітарною освітою,
щодо високої культури. Мета для себе
при «проблемній» орієнтації формулю$
ється в широкому діапазоні термінів, при
орієнтації на людей — у термінах «гумані$
тарних»: «стати командною фірмою»,
«привернути споживачів», «цивілізовано
конкурувати». Життєві сценарії, що реалі$
зовуються керівниками демократичного
плану, — це «голова» і «вчитель». Карди$
нальна відмінність — орієнтований на
людей демократ не застосовує влади за

рень. Почути просте «ні» власника іноді
корисно, ніж отримати «так», пройшов$
ши чотири кола узгоджень і розглядів
протягом року.
Автократія і демократія обидві зао$
хочують стиль управління, прийнятий
у «верхах». З автократичної структури
«вимиваються» демократи, що не знахо$
дять спільної мови з керівництвом і коле$
гами. Гасло «Що думати? Робити треба!»
ставить їх у скрутне становище, оскільки
очевидно, що думати все$таки необхід$
но, а те, що про все вже подумав
«вождь», випадає з поля зору. Від демо$
кратів йдуть «люди дії», яким неясно,
скільки ж можна обговорювати очевидні
речі і, найголовніше, навіщо?
Зрозуміло, що ефективним стилем
є поєднання автократичного і демокра$
тичного. Також зрозуміло, що механічне
поєднання окремих рис навряд чи дасть
потрібний результат. Сценарій керівника
значною мірою зумовлений його ціннос$
тями, які не можуть бути змінені (якщо не
брати в розрахунок катаклізмів). Проте
стиль може бути скоригований як у бік
«прихильного автократа» в автократично$
му випадку, так і в бік «рішучого демокра$
та» в демократичному. Перша умова для
зміни стилю — розуміння, що він є і який
він є [4].
Для автократа буде корисним пам’я$
тати, що його становище власника і по$
сада керівника вже майже забезпечують
авторитарну владу.
Демократові непогано усвідомлюва$
ти, що в колективної відповідальності
є межа, і на кораблі у відкритому морі
безрозсудно влаштовувати голосування
по курсу, тим більше з наближенням
шторму.
Почавши розмову про владу з висло$
ву французького короля, продовжимо
його думкою англійського народу, а са$
ме: «Короля грає свита» — так свідчить
англійське прислів’я. У поняттях суча$
сного бізнесу її можна інтерпретувати
таким чином: влада керівника не є його
об’єктивна і невід’ємна якість, якою він
може скористатися у будь$якій ситуації:
влада існує постільки, оскільки їй підко$
ряються, і в такому вигляді, в якому її
приймають. Керівник лише заявляє пра$
во на владу, а реалізують його підлеглі.
Ця інтерпретація цілком пояснює зви$
чайну для багатьох фірм ситуацію, коли
уявлення про владу у власника карди$
нально розходиться з уявленнями пер$
соналу. У автократичних фірмах власник
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допомогою примусу. Тобто аналогічно
«владно» орієнтованому автократові, що
не має повного спектра влади, демократ
«гуманітарної» орієнтації обмежений
в можливості управляти людьми.
Підприємства демократичного плану
також доростають до значних розмірів.
Для них характерною є ґрунтовність:
якщо ринок охоплений — його не відні$
меш «кавалерійським наскоком». Демо$
крати не розоряються на авантюрах (так
само, як і не отримують надприбутку).
Але у міру зростання фірми з’ясовуєть$
ся, що продуктивність падає, рішення
ухвалюються із запізненням, а структуру
неможливо повернути лицем до ринку,
що змінився. Гірше, якщо в демократич$
ній фірмі раптом розгоряється боротьба
за владу. За відсутності жорсткого управ$
ління деструктивні конфлікти можуть
розширюватися без обмеження, залу$
чаючи персонал в безперспективне про$
тистояння. Якщо автократ частіше сти$
кається з пасивною опозицією собі (а це
звична для нього ситуація, до якої він,
принаймні, готовий), то у демократа
«бойові дії» ведуться між таборами, що
відокремилися. Ухвалення зважених
рішень вже неможливе, оскільки єдиним
критерієм корисності виступає вигі$
дність для тієї або іншої партії. Нерідкі
випадки, коли менеджери спеціально
провалюють операції тільки тому, що
вони розроблені опонентами. При злитті
демократичної структури з авторитар$
ною конфлікт може безпосередньо зачі$
пати навіть власників: в одній фірмі після
такого злиття віце$президент автократ
оголосив персоналу, що «вимушений
узяти управління на себе», усунувши
президента від влади. (Можна сказати,
що подібне можливе і при злитті двох
автократичних фірм, але альянс демо$
кратії і автократії виглядає мало не
запрошенням.)
Демократичне управління забезпе$
чує більшу задоволеність персоналу
роботою, чим автократичне. Проте не
факт, що це сприяє вирішенню ринкових
завдань. Якщо турботи про власний ком$
форт превалюють у фірмі, демократові
зовсім не просто просунути ринкове
рішення крізь сталу структуру. Система,
що «саморозвивається», рухається впе$
ред тільки тоді, якщо бажає розвиватися.
Якщо автократія блокує ініціативу за
рахунок відміни рішень знизу, то демо$
кратія «успішно» вирішує те ж саме зав$
дання за рахунок затягування обгово$
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схильний переоцінювати свою владу,
оскільки сформоване ним же оточення
підтримує сценарій «государ», навіть
якщо керівник не має наміру грати за
цими правилами. Прорив на один рівень
униз міг би показати, що реальною вла$
дою у фірмі володіє якраз «свита». У де$
мократичних організаціях керівник недо$
оцінює свої владні можливості, оскільки
користується переважно лідерством,
в якому владна складова виражена не$
явно. Але той же самий вимір на нижньо$
му рівні міг би показати, що саме він тут
єдиний господар.
На закінчення хотілося б навести
слова, сказані китайським філософом
Лао Цзи ще в VI ст. до н.е.: «Там, де вели$
кі мудреці мають владу, піддані не помі$
чають її існування. Там, де володарюють
невеликі мудреці, народ буває прив’яза$
ний до них і хвалить їх. Там, де волода$
рюють ще менші мудреці, народ боїться
їх, а там, де ще менші, народ їх знева$
жає». Цей вислів і сьогодні не втрачає
актуальності.
В статье проведен анализ стилей
управления и лидерства на современном
этапе. Исследовано влияние трансфор%
мационных процессов в украинской эко%
номике на формирование системы вза%
имоотношений между руководителем
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и работниками. Раскрыты особенности
таких взаимоотношений на современных
украинских предприятиях.
Ключевые слова: управление, ли$
дерство, авторитарное управление, де$
мократическое управление, автократия.
In the clause the analysis of manage%
ment styles and leadership at the present
stage is performed. Influence transforma%
tion processes in the Ukrainian economy
on forming of system of mutual relations
between the head and workers is res%
earched. Features of such mutual relations
at the modern Ukrainian enterprises are
opened.
Key words: management, leadership,
authoritative management, democratic
management, autocracy.
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Вступ. Втілення соціальної функції дер$
жави зумовлює її діяльність щодо захисту
населення від впливу несприятливих фак$
торів соціального характеру. При цьому
в багаторівневій системі соціального захи$
сту населення, яку виражає ряд різнома$
нітних і водночас взаємодоповнюючих еле$
ментів: соціальна допомога, соціальне
забезпечення та соціальне страхування, —
саме останнє займає визначальну роль.
Виклад основного матеріалу. Реалі$
зуючись через забезпечення на держав$
ному рівні достатніх умов для відтворення
трудового потенціалу та одночасне гаран$
тування стабільної матеріальної підтрим$
ки громадян у разі втрати ними можливо$
сті підтримувати належний життєвий
рівень за рахунок власної праці, обумо$
вленої проявом соціальних ризиків, со$
ціальне страхування доводить свою домі$
нуючу роль в системі соціального захисту
населення (рис. 1). На сьогодні воно реа$
лізується в державній, яка є обов’язко$
вою, і у приватній (добровільній) формах.
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ÐÎÇÄ²Ë 3

Доведено, що теоретичні аспекти, які
виражають економічну сутність функціону$
вання системи соціального страхування:
соціальний, економічний, фінансовий та
правовий — є взаємозалежними, а го$
ловним виступає — фінансовий, втілюю$
чи економічні відносини, що виникають
під час перерозподілу валового внутріш$
нього продукту шляхом формування
фондів грошових коштів та їх викори$
стання для страхування громадян на
випадок постійної чи тимчасової втрати
працездатності, безробіття, а також
медичного страхування.
За період свого довготривалого існу$
вання соціальне страхування зазнавало
постійних змін, результатом яких є ни$
нішня можливість його реалізації шляхом
використання окремих моделей соці$
ального захисту населення, відмінних
у різних країнах світу, на наш погляд, за
масштабами охоплення ним, принципа$
ми функціонування, способами фінансу$
вання та за формою його вираження.
1. Перехід України до ринкової еко$
номіки потребує докорінних реформ не
тільки в економіці, але й у галузі соціаль$
ної політики, одночасно відтворюючи
актуальне питання про роль і місце со$
ціального захисту в економічній системі
держави, право на який закріплено
в Конституції України від 1996 р., котра
проголосила Україну соціальною держа$
вою, політика якої спрямована на ство$
рення таких умов, які б забезпечували
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гідний розвиток людини. На сучасному
етапі розвитку України, утвердження на її
теренах соціально орієнтованої економі$
ки ринкового типу, якраз і створюється
нова система грошових відносин, необ$
хідність якої об’єктивно випливає із функ$
цій соціально$демократичної держави.
2. Саме реалізуючи соціальну функцію,
українська держава забезпечує діяльність
щодо захисту населення, яка в загальному
розумінні охоплює сферу матеріального
забезпечення і надання соціальних послуг
особам, які зазнали впливу несприятливих
факторів соціального характеру.

3. Право на соціальний захист — цен$
тральне соціальне конституційне право,
яке, відповідно до чинної Конституції Украї$
ни, має досить складну структуру, елемен$
тами якої є соціальне забезпечення, соці$
альне страхування та соціальна допомога.
4. Т. Косова та І. Баранців відносять
«соціальний захист» до категорії розпо$
дільчих відносин, у процесі яких за раху$
нок частини національного доходу утво$
рюються та використовуються суспільні
фонди грошових засобів для матеріаль$
ного забезпечення та обслуговування
окремих громадян.

Модель здійснення соціального страхування
Типова ознака
Континентальна

Засади
виникнення

Актуарна
справедливість

Англосаксонська

Скандинавська

Південно%
європейська

Розподільча
справедливість

Високо
організований
інституційний
суспільний
добробут

Розвиток
інституту
громадського
суспільства

Принципи
Професійна
функціонування солідарність

Національна
солідарність;
універсальність
соціального
захисту;
уніфікація
соціальних
послуг і виплат

$ Поєднання
значних розмірів
страхових
внесків
і високого рівня
соціального
захисту

Пасивна
соціальна
політика,
орієнтована
на соціальний
захист родинних
об’єднань
(членів сімей)

Спосіб
фінансування

1. Страхові
внески
роботодавців
і застрахованих
осіб.
2. Бюджетне
фінансування

Порівну:
– страхові
внески
роботодавців
і застрахованих
осіб;
– податкові
надходження

по$перше —
податкові
надходження;
по$друге —
страхові внески
роботодавців
і застрахованих
осіб

Платежі згідно
з укладеними
соціальними
програмами

Масштаби
охоплення

Працюючі члени
суспільства

Все населення
країни

Все населення
країни

Обмежене коло
непрацездатних
громадян

Форма
вираження

Страхові
виплати;
соціальні
допомоги

Соціальні
Соціальні
допомоги;
послуги;
страхові виплати соціальні
виплати

Компенсація
втраченого
заробітку

Регіон
поширення

Німеччина,
Бельгія,
Нідерланди

Великобританія,
Ірландія

Італія, Іспанія,
Греція,
Португалія

Данія, Швеція,
Фінляндія

Рис. 1 — Характерні ознаки виникнення та функціонування моделей
соціального страхування

5. Тим часом український дослідник
Г. Красюк розуміє категорію «соціальний
захист» у широкому значенні, тобто як систе$
му економічних, політичних і правових захо$
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дів, спрямованих на створення оптимальних
умов забезпечення реальних можливостей
реалізації населенням своїх прав і свобод, які
забезпечують матеріальний добробут.

ваних її соціальною політикою з викори$
станням механізмів забезпечення до$
статнього життєвого рівня населення
країни. При цьому наголошуємо на по$
двійній активно$пасивній спрямованості
заходів соціального захисту. В одних
випадках вони покликані підтримувати
членів суспільства, які опинились у скрут$
ному матеріальному становищі, через
механізм соціальних допомог, втілюючи
пасивну форму соціального захисту.
Водночас активні заходи соціального
захисту спрямовані на запобігання
ситуаціям, які загрожують добробуту
людини, з одного боку, і стимулюють
активність особи (громадянина) у ство$
ренні гарантій власного добробуту —
з іншого [1].
На наш погляд, такий підхід акумулює
в собі попередні надбання наукових
пошуків щодо окреслення сутності
соціального захисту і є більш насиченим
змістовно, а також свідчить про багато$
рівневість системи соціального захисту
населення, яка включає низку згаданих
вище різноманітних і, однак, взаємодо$
повнюючих складових (рис. 2).
Оцінка узагальнених на рис. 2 форм
реалізації соціального захисту населен$
ня свідчить про одночасну важливість
кожної з них.
Система соціальної допомоги, за
твердженням В. Закрашевського, має
схожу схему фінансування, яка ґрунту$
ється на величині сплачених податків та
інших надходжень до бюджету. Проте ці
кошти направляються не фізичним осо$
бам, а підприємствам і організаціям як
компенсація недоотриманих доходів,
внаслідок існування різного роду субси$
дій та індивідуальних пільг громадянам.
Віддаючи належне ролі соціального
забезпечення та соціальних допомог,
підтримуємо позицію тих науковців,
зокрема А. Єлисєєва, Н. Внукової, які
відводять соціальному страхуванню цен$
тральну роль у системі соціального
захисту населення, зазнаючи при цьому,
що його існування створює умови для
відтворення робочої сили захисту гро$
мадян у разі настання відповідних стра$
хових випадків.
Підтримуючи думку про домінантну
роль соціального страхування, Б. Надто$
чій вважає, що воно є джерелом мате$
ріального забезпечення при захворюван$
ні, нещасному випадку, а також у старості.
Стосовно останнього підстави для ма$
теріальної підтримки громадян — старості,
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6. Група вчених, серед яких А. Шато$
хін, визначаючи сутність поняття «соці$
альний захист», надає йому галузевих
ознак, розуміючи його зміст як сукуп$
ність методів державного матеріального
забезпечення ветеранів праці та інших
громадян похилого віку, державної до$
помоги сім’ям з дітьми, загальної цільової
допомоги на проживання, що працюють,
працювали або проживають у сільській
місцевості. Тим самим соціальний за$
хист, вони розглядають у вузькому зна$
ченні, без поняття соціального страху$
вання, що, на нашу думку, є економічно
необґрунтованим.
7. Кожне з наведених визначень «со$
ціального захисту», попри видимі відмін$
ності, має право на існування, оскільки не
заперечує загальних цільових орієнтирів
соціально спрямованої держави.
8. Загалом слід зазначити, що термін
«соціальний захист» чималого поширен$
ня зазнав на етапі переходу до ринку
і став правонаступником категорії «со$
ціальне забезпечення», характерної для
радянської економіки, сутність втілення
якої матеріалізується у вигляді специ$
фічної організаційно$правової форми
захисту населення від несприятливих
ситуацій соціального характеру, здійсню$
ваного виключно за рахунок державних
(бюджетних) коштів. Тобто в цей період
соціальний захист був повністю позбав$
лений страхових принципів, а цілковито
управлявся державою.
9. Говорити про те, що в сучасних умо$
вах соціального забезпечення не існує,
неможливо, оскільки залишається кате$
горії громадян, які потребують соціальної
підтримки держави на безеквівалентних
умовах. Тому поділяємо думку А. Курса$
кова, який визначає соціальне забезпе$
чення як більш вузьку, і в певній мірі
обмежену, порівняно з соціальним захи$
стом, сферу соціальної політики держа$
ви. Водночас соціальні виплати малоза$
безпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми,
жертвам війни та іншим верствам насе$
лення є безсумнівно необхідними та
доцільними, хоча й безпосередньо зале$
жать від економічної політики уряду,
стану державного бюджету й особливо$
стей механізму їх надання.
10. Зважаючи на вищезазначені під$
ходи до тлумачення поняття «соціальний
захист», вважаємо найбільш точним
його визначення як системи соціальних
та економічних прав і гарантій, законо$
давчо закріплених державою і реалізо$
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галузях (сільському господарстві в першу
чергу), серед інших видів соціального
страхування є найбільш залежним від
держави, а її участь у фінансуванні його
здійснення є найбільшою. Все це спону$
кає до посилення прояву ознак саме пен$
сійного забезпечення і зниження ролі
страхових принципів, що є негативними,
адже це значно обмежує самостійність
системи пенсійного страхування в проце$
сі власної діяльності і безпосередньо по$
значається на якості послуг її учасникам.
Соціальний захист

Соціальна допомога

Параметри
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а також, як свідчить чинне законодавство
України у соціальній сфері, інвалідності,
втрати годувальника тощо, слід зазначи$
ти, що всі вони є предметом особливого
напрямку соціального страхування —
пенсійного. Даний вид соціального захи$
сту населення через систему соціального
страхування, зважаючи на об’єктивні
реалії сучасного соціально$економічного
розвитку української держави: складності
демографічної ситуації, низький рівень
доходів учасників системи в окремих

Джерела
формування
фінансових
ресурсів

– податки;
– неподаткові
надходження до бюджету

Принципи
організації та
функціонування

дотримання законодавчо
затверджених соціальних
нормативів

Форми
виплат

Спосіб
реалізації

Соціальне страхування

Соціальне
забезпечення

– страхові внески
роботодавців
і застрахованих осіб;
–бюджетні асигнування

– виключно бюджетні
кошти

– гарантування
мінімальних доходів
застрахованій особі;
– визначення міри
соціальних гарантій
з урахуванням ресурсних
можливостей суспільства

– безеквівалентність
страховим внескам;
– безоплатність

грошові компенсації
роботодавцям

матеріальне забезпечення
та соціальні послуги
застрахованим особам

– житлові субсидії;
– пільги окремим
громадянам

– пенсійне;
– з тимчасової
непрацездатності;
– на випадок безробіття;
– від нещасного випадку
на виробництві

грошові виплати будь$
яким фізичним особам

– виплати
малозабезпеченим;
– виплати сім’ям
з дітьми;
– утримання
престарілих та інвалідів

Рис. 2 — Напрямки здійснення соціального захисту населення України

Відомий вітчизняний фахівець у сфері
соціального страхування початку ХХ ст.
М. Вігдорчик визначає соціальне страху$
вання як особливу форму організованої
взаємодопомоги, за якої ризик передба$
чуваного чи відомого нещастя врахову$
ється заздалегідь, а пов’язані з цим ризи$
ком матеріальні збитки розподіляються
між усіма учасниками установи.
Соціальне страхування можна уявити
собі як соціальну систему, що ставить за
мету створення загальнонаціональної
організації взаємодопомоги обов’язко$
вого характеру, яка зможе діяти з найви$
щою ефективністю лише в тому разі,
якщо вона буде вседосяжною як з точки
зору охоплення нею населення, так
і з точки зору покриття ризиків.
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Соціальне страхування як соціальна
система, за твердженням В. Синяковсь$
кого, ставить за мету і створення загаль$
нонаціональних пріоритетів і механізмів
реалізації законодавчо закріплених
соціальних, правових і економічних прав
та свобод, соціальних гарантій громадян,
і формування органів управління всіх рів$
нів, інститутів, а також соціальних служб,
що забезпечують певний рівень соціаль$
ного захисту населення від дестабілізую$
чих чинників (інфляція, безробіття, спад
виробництва тощо), досягнення соціаль$
но припустимого рівня життя населення.
Із соціальних позицій соціальне стра$
хування — форма соціального захисту,
яка дає змогу у разі настання соціально$
го ризику зберегти необхідні стандарти

вальниками та застрахованими, а також
регулює створення установ соціального
страхування через прийняття законів
і підзаконних актів.
У цей же час до основного кола зав$
дань органів виконавчої влади при взає$
модії зі структурами державного соці$
ального страхування, на нашу думку,
мають належати наступні:
– співпраця у політичному процесі
підготовки і прийняття законодавчих рі$
шень, зокрема критика і консультування;
– здійснення повноважень щодо ви$
значення прав і обов’язків застрахова$
них, наприклад підготовка пропозицій
з метою визначення величини страхово$
го внеску при обов’язковому страхуван$
ні або можливості надання додаткових
соціальних послуг саме працівникам
аграрних підприємств;
– урегулювання конфліктних ситуацій
між одержувачами соціальних послуг та
установами соцстраху та ін. [3].
Сукупність досліджених теоретичних
підходів до визначення сутності соціаль$
ного страхування дає підстави виділити
основні аспекти, в яких вона прояв$
ляється. До таких слід віднести: еконо$
мічний, соціальний, правовий та фінан$
совий аспекти.
Правовий аспект соціального страху$
вання виражається у наявності системи
юридичних норм, які регулюють соціаль$
ний захист населення при настанні стра$
хових випадків, передбачених законо$
давством.
Нарешті фінансовий аспект, і в цьому
напрямку ми поділяємо думку В. Закрев$
ського, є визначальним, адже виражає
економічні відносини, які виникають під
час розподілу та перерозподілу валово$
го внутрішнього продукту шляхом фор$
мування фондів грошових коштів та їх
використання для забезпечення грома$
дянам підтримки у старості, на випадок
постійної чи тимчасової втрати працез$
датності, безробіття, а також охорони
здоров’я.
Водночас домінуюча роль фінансового
аспекту в трактуванні сутності держав$
ного соціального страхування підтверд$
жується загальновизнаним фактом про
те, що саме поява і подальший розвиток
грошових відносин в суспільстві зумовили
можливість соціального захисту і мате$
ріальної підтримки окремих його членів
на страхових принципах. Тобто ство$
рились умови для функціонування меха$
нізму накопичення грошових коштів
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рівня та якості життя, а значить, і соці$
альний статус родин робітників, що під$
тверджується ст. 46 Конституції України.
Також слід погодитись із думкою про
те, що для працюючого населення Украї$
ни основним інститутом реалізації права
на соціальне забезпечення виступає саме
соціальне страхування, захищаючи най$
маних працівників і саме зайняте насе$
лення від найбільш значущих, серйозних
і масштабних соціальних ризиків [2].
У свою чергу, визначення сутності со$
ціального страхування з позицій законо$
давчої бази, на наш погляд, є дещо шир$
шим, адже включає встановлену державну
систему прав щодо надання соціальних
послуг та матеріального забезпечення
громадянам у разі настання хвороби,
повної, часткової або тимчасової втрати
працездатності, втрати годувальника,
безробіття з незалежних від громадяни$
на причин, старості та в інших випадках
за рахунок коштів, що формуються шля$
хом сплати страхових внесків працедав$
цями та найманими працівниками, а та$
кож бюджетних асигнувань.
Узагальнення ж наукових поглядів
зарубіжних вчених стосовно визначення
сутності соціального страхування на$
голошує на важливій ролі у формуванні
його теоретичного обгрунтування, з по$
зицій системності, теорії італійського
вченого А. Гоббі, що базувалася на вико$
ристанні категорії евентуальної потреби.
За твердженням дослідника його праць
Ю. Конопляної, саме евентуальною потре$
бою визначається коло завдань соціаль$
ного страхування, яке, крім необхідності
відшкодування прямої безпосередньої
майнової шкоди, включає також і по$
криття виплат через втрату працездат$
ності внаслідок хвороби, нещасного ви$
падку або втрати можливості знаходити
кошти для існування.
Водночас слід зауважити, що ком$
плекс гарантії стосовно права працівни$
ків і працедавців на створення організа$
цій для захисту права своїх, в першу чергу,
соціальних інтересів закріплені в окре$
мих положеннях Європейської соціальної
хартії та у статтях Європейського кодексу
соціального забезпечення. Базуючись
на цих документах, Н. Савченко відмічає,
що виділення соціального страхування із
системи державного управління не
означає, що держава не несе за нього
ніякої відповідальності. За його слова$
ми, держава створює правову основу, на
якій базуються відносини між страху$
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населення та їх використання при виник$
ненні певних несприятливих ситуацій со$
ціального характеру. Іншими словами,
саме фінансова основа є визначальною
в процесі соціального страхування і водно$
час найповніше інтерпретує його сутність.
Висновки. Соціальне страхування
є важелем перерозподілу грошових кош$
тів в суспільстві і, як наслідок, пов’язано
з розвитком економіки. Саме зміцнення
економіки позитивно впливає на зро$
стання доходів підприємств, організацій
та найманих працівників, створюючи
передумови для збільшення розміру
страхових внесків. У свою чергу, соціальне
страхування, як доводить В. Дорогань,
впливає на підвищення ефективності ді$
яльності підприємства через матеріаль$
не забезпечення та соціальні послуги
працівникам. Воно створює необхідні
економічні передумови для збереження
працездатності економічно активної
частини населення, а в певних випадках
забезпечує виплату соціальної допомо$
ги в разі втрати працездатності внаслі$
док загального захворювання, нещасно$
го випадку на виробництві чи професій$
ного захворювання.
Соціальний аспект виявляється і в ство$
ренні всеосяжної й універсальної систе$
ми захисту всіх верств населення від усіх
чинників нестабільності. Наявність такої
системи свідчить про ефективну соціаль$
ну політику держави, спрямовану на
задоволення потреб громадян.

В статье рассматриваются финансо%
вые аспекты социальной защиты насе%
ления в Украине и развитие социально%
го страхования в реализации этих зада%
ний. Научно обосновывается необходи%
мость реализации социального страхо%
вания населения.
Ключевые слова: социальная защи$
та населения, социальное страхование,
система социальной помощи..
This article deals with the financial
aspects of social security and educational
development in Ukraine and realization of
these tasks. Scientifically substantiated
necessity of realization of social security.
Key words: social security, social insu$
rance, public assistance system.
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ÉÌÎÂ²ÐÍÎÑÒ² ÁÀÍÊÐÓÒÑÒÂÀ Ç ÌÅÒÎÞ ÏÐÈÉÍßÒÒß
ÅÔÅÊÒÈÂÍÈÕ ÓÏÐÀÂË²ÍÑÜÊÈÕ Ð²ØÅÍÜ
Розглядаються багатофакторні форма%
лізовані моделі діагностики ймовірності
банкрутства. Досліджуються теоретичні,
організаційно%методичні, інформаційні
та прикладні проблеми, спрямовані на
вдосконалення організаційно%економіч%
ного механізму діагностування ймовірнос%
ті банкрутства суб’єкта господарювання.
Пропонується розроблення механізму
діагностики такої ймовірності.
Ключові слова: банкрутство, непла$
тоспроможність, фінансова звітність,
аналіз фінансового стану, коефіцієнти,
критерії, формалізовані моделі діагно$
стики банкрутства: Альтмана, Конана
і Гольдера, Лису і Таффлера, Спрінгейта.
Вступ. Банкрутство підприємств є по$
рівняно новим явищем для економіки
України. Практика доводить, що в умо$
вах нестабільності економіки, грошового
дефіциту, стрибків цінової політики,
часто змінюваного законодавства бага$
то підприємств стають неплатоспро$
можними, що може призвести до їх бан$
крутства [2, с. 336]. Питання діагностики
банкрутства і підтримки платоспромож$
ності підприємства вкрай актуальне
в Україні, про що свідчить тривала криза
неплатежів та її негативні наслідки.
У передбаченні можливого банкрутства,
крім підприємства, зацікавлені його
численні партнери: інвестори, позичаль$
ники, постачальники, акціонери, страхо$
ві компанії тощо [1, с. 109].
Прогнозування банкрутства підприєм$
ства має на меті ідентифікацію потенцій$
ної загрози банкрутства для своєчасного
формування системи заходів щодо ней$
тралізації негативних тенденцій розвитку
фінансової ситуації на підприємстві.
Постановка завдання. Провідне міс$
це у визначенні ймовірності банкрутства
підприємства належить фінансовому
аналізу. Аналіз банкрутства підприєм$
ства може здійснюватись на основі як
неформалізованих, так і формалізова$
них моделей. Неформалізовані моделі

прогнозування банкрутства грунтуються
на фундаментальному підході, який
передбачає урахування максимальної
кількості факторів шляхом опрацювання
фінансової інформації, отриманої із вну$
трішніх та зовнішніх джерел. Організація
прогнозування банкрутства підприємств
на основі неформалізованих методів дає
змогу використовувати таку модель для
потреб внутрішнього планування, не від$
носячи її до комплексного фінансового
аналізу. Специфіка управління процесом
оцінювання ймовірності оголошення під$
приємства банкрутом на основі форма$
лізованих методів свідчить, що вони
є частковим випадком комплексного
фінансового аналізу [5, с.109].
Метою дослідження є аналіз та вив$
чення досвіду інших країн щодо діагно$
стики ймовірності банкрутства та фінан$
сових передумов неплатоспроможності
підприємств за даними фінансової звіт$
ності, використання неформалізованих
і формалізованих моделей діагностики
з урахуванням результатів господарсь$
кої діяльності, виявлення факторів, які
позитивно чи негативно вплинули на кін$
цеві показники роботи підприємства.
Результати дослідження. В Україні
розроблена Методика проведення по$
глибленого аналізу фінансово$госпо$
дарського стану неплатоспроможних
підприємств і організацій, затверджена
Агентством з питань запобігання банкрут$
ству підприємств і організацій [2, с. 340].
Джерелами інформації для здійснення
аналізу є форми фінансової звітності,
розрахунки нормативу власних обігових
коштів, розшифровка дебіторської та
кредиторської заборгованостей, бізнес$
плани, матеріали маркетингових дослі$
джень тощо [2, с. 109].
Для аналізу й оцінювання можливого
банкрутства використовують економіко$
математичні методи й моделі, експертні
оцінки, які з певним ступенем точності
визначають перспективну динаміку пара$
метральних показників фінансового стану
та очікувану платоспроможність [5, с.245].
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Побудова багатофакторних моделей
діагностики ймовірності банкрутства
здійснюється з використанням показ$
ників, які адаптовані до фінансової звіт$

ності підприємств України та наведені
за даними ВАТ «Полтавський машино$
будівний завод» як об’єкт дослідження
в табл. 1.

Таблиця 1 — Вихідна інформація для побудови багатофакторних моделей
діагностики ймовірності банкрутства за даними ВАТ «Полтавський ма%
шинобудівний завод»
№
з/п

Показники

Сума, тис. грн.

Порядок розрахунку
за даними фінансової
звітності (рядки)

2008 р.

2009 р.

33811,5

1

Середньорічна
активів

вартість

Ф №1 : (280, гр.3 + 280, гр. 4) ÷ 2

36889,15

2

Середньорічна вартість
необоротних активів

Ф. № 1 : (080, гр.3 + 080, гр. 4) ÷ 2

27288,15 22429,65

3

Середньорічна вартість
оборотних активів

Ф. № 1 : (260, гр.3 + 260, гр. 4) ÷ 2

9399,15

11256,9

4

Середньорічна величина Ф. № 1: ((380 + 430 + 480 – 080, гр.3) +
+ (380 + 430 + 480 – 080, гр. 4)) ÷ 2
власних оборотних коштів

7189,85

9012,15

5

Середньорічна величина
виробничих запасів

543,2

577,4

6

Середньорічна величина
Ф. № 1: ((сума із 150 по 240), гр. 3) +
дебіторської заборгова$
+ (сума із 150 по 240, гр. 4)) ÷ 2
ності і грошових коштів

2111,25

1756,55

7

Середньорічна вартість
власного капіталу

Ф. № 1: (380,гр. 3 + 380, гр. 4) ÷ 2

34263,9

31327,35

8

Середньорічна величина
зобов’язань

Ф. № 1: ((430 + 480 + 620, гр. 3) +
+ (430 + 480 + 620, гр. 4)) ÷ 2

2625,25

2483,7

9

Середньорічна величина
короткострокових зобо$
в’язань

Ф. № 1: (620, гр. 3 + 620, гр. 4) ÷ 2

2411,15

2369,7

10

Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)

Ф. № 1 : 350, гр. 4

1497,4

443,7

11

Дохід (виручка) від реа$
лізації продукції (товарів,
робіт, послуг)

Ф. № 2 : 010

12434,5

14135,4

12

Чистий дохід (виручка)
від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)

Ф. № 2 : 035

11290,8

12368,1

13

Валовий прибуток (збиток)

Ф. № 2 : 050 (055)

4081,1

4425,2

14

Фінансові витрати

Ф. № 2 : 140

60,0

139,4

15

Прибуток (збиток) від зви$
чайної діяльності до опо$
даткування

Ф. № 2 : 170 (175)

593,2

853,3

16

Чистий прибуток (збиток)

Ф. № 2 : 220 (225)

580,6

682,8

17

Витрати на оплату праці
та відрахування на соці$
альні заходи

Ф. № 2 : 240 + 250

3924,4

4446,4

18

Амортизація

Ф. № 2 : 260

648,7

658,3

Ф. № 1 : (100, гр. 3 + 100, гр. 4) ÷ 2

K1 =

де К1, К2, К3, К4, К5 — коефіцієнти.

чистий прибуток (збиток )
;
середньорічна вартість активів

прибуток (збиток ) від звичайної діяльності до оп одаткування
;
середньорічна вартість активів
K4 =
K5 =

середньорічна вартість власного капіталу
;
середньорічна величина зобов 'язань

чистий дохід (виручка ) від реалізації продукції
.
середньорічна вартість активів

Перший фактор (К1) характеризує
фінансову стійкість і платоспроможність
підприємства, другий і третій (К2 і К3) —
рентабельність активів, четвертий
(К4) — відображає структуру капіталу,
п’ятий (К5) — оборотність активів.
Якщо: Z < 1,23, то підприємству у най$
ближчі два$три роки загрожує банкрут$
ство; Z > 1, 23 — підприємство має стій$
кий фінансовий стан.
За розрахунками, Z$показник ВАТ
«Полтавський машинобудівний завод»
дорівнює у 2008 році 5,989, у 2009 році —
5,947, що свідчить про стійкий фінансо$
вий стан підприємства.
Широке застосування моделі Е. Альт$
мана в зарубіжній практиці зумовлено
такими її позитивними якостями:
– модель включає невелику кількість
показників, що забезпечує низьку трудо$
місткість її використання при достатньо
високій точності результатів;
– модель передбачає інтегральну
оцінку і дає можливість порівняння стану
різних об’єктів;
K1 =
K2 =

Z83 = 0,717К1 + 0,847К2 + 3,107 K3 +
+ 0,42К4 + 0,995К5,

середньорічна величина власних оборотних кош тів
;
середньорічна вартість активів
K2 =

K3 =

Ураховуючи недостатню розвиненість
фондового ринку України, звертання
переважної більшості українських підпри$
ємств до індексу Е. Альтмана буде поки що
некоректним. Вітчизняні підприємства
можуть застосовувати індекс, запропоно$
ваний Е. Альтманом у 1983 р. [3, с. 558]:
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Найширше застосування серед ме$
тодів прогнозування банкрутства отри$
мала багатофакторна так звана Z$мо$
дель (індекс) Е.Альтмана, точність про$
гнозу якої протягом одного року стано$
вить 95%, двох — 83%. Це досить висока
точність, але недолік моделі полягає
в тому, що її доцільно використовувати
лише щодо великих компаній$емітентів,
акції яких вільно котируються на фондо$
вих ринках.

– інформація для розрахунку всіх
показників доступна і міститься в основ$
них формах фінансової звітності.
Проте більшість авторів наводять
моделі Е. Альтмана з досить різними за
вагомістю показниками, що зумовлено
розбіжностями в обліку окремих показ$
ників, впливом інфляції на їх формуван$
ня, невідповідністю ринкової та балансо$
вої вартості окремих активів та іншими
об’єктивними причинами. Це робить
проблемним адекватне використання
Z$моделі для прогнозування банкрут$
ства підприємств в Україні [6, с. 170].
Ідеї Е. Альтмана були продовжені
Спрінгейтом, який побудував модель на
підставі дослідження впливу 19 фінансо$
вих показників. Модель передбачає роз$
рахунок інтегрального показника, за
яким оцінювання ймовірності банкрут$
ства підприємства здійснюється за фор$
мулою
Z = 1,03К1 + 3,07К2 + 0,66K3 + 0,4К4,
де К1, К2, К3, К4 — коефіцієнти.

середньорічна величина власних оборотних кош тів
;
середньорічна вартість активів

прибуток (збиток ) від звичайної діяльності до оп одаткування
;
середньорічна вартість активів
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K3 =

прибуток (збиток ) від звичайної діяльності до оп одаткування
;
середньорічна величина поточних зобов 'язань
K4 =

чистий дохід (виручка ) від реалізації
.
середньорічна вартість активів

Якщо Z < 0,862, то підприємство з до$
стовірністю 92% може бути віднесено до
категорії потенційних банкрутів, якщо
Z ≥ 0,862 — підприємство має стабільний
фінансовий стан [3, с. 560]. За даними
підприємства, Z$показник за 2008 р.
дорівнює 0,535 та за 2009 р. — 0,735, що
свідчить про те, що підприємство можна
віднести до категорії потенційних банкру$
тів. Але, при використанні цієї моделі
для українських підприємств, слід врахо$
вувати цілу низку обставин: показник
«власний капітал» відповідно до чинних
в Україні методик переоцінки активів
штучно завищується сумами за субрахун$
K1 =

валовий прибуток (збиток )
;
середньорічна вартість активів

середньорічна вартість власного капіталу
.
середньорічна величина зобов 'язань

За даними розрахунків Z$показник під$
приємства за 2008 р. дорівнює 0,042 та за
2009 р. 0,046, що свідчить про те, що під$
приємство має стабільний фінансовий
стан. Але викликає сумнів той факт, що ця
модель розроблена для діагностики під$
приємств Великобританії і чи є доречним
її використання для підприємств України.

ZТ = 0,03К1 + 0,13К2 + 0,18K3 + 0,16К4,
де К1, К2, К3, К4 — коефіцієнти.

середньорічна вартість оборотних активів
;
середньорічна величина зобов 'язань

середньорічна величина поточних зобов 'язань
;
середньорічна вартість активів
K4 =

чистий дохід (виручка ) від реалізації
.
середньорічна вартість активів

Якщо ZТ > 0,3, підприємство має
гарну довгострокову перспективу діяль$
ності, при ZТ < 0,2 — існує ймовірність
банкрутства [5, с. 248].
172

Британський вчений Таффлер запро$
понував чотирьохфакторну модель, яка
надає точну картину фінансового стану
підприємства (ZТ):

валовий прибуток (збиток )
;
середньорічна величина поточних зобов 'язань

K2 =
K3 =

де К1, К2, К3, К4 — коефіцієнти.

нерозподілений прибуток (непокритий збиток )
;
середньорічна вартість активів

K4 =

K1 =

ZЛ = 0,063К1 + 0,092К2 +
+ 0,057K3 + 0,001К4,

середньорічна вартість оборотних активів
;
середньорічна вартість активів
K2 =

K3 =

ком 423 «дооцінка активів». Старим, зно$
шеним основним фондам надається таке
саме значення, що й новим. Як наслідок,
співвідношення між власним і позиковим
капіталами не відповідає дійсності.
Роман Лису так адаптував модель
Е. Альтмана для Великобританії: гранич$
не значення: ZЛ = 0,037, нижче за яке
виникає високий ризик банкрутства під$
приємства:

Для діагностики банкрутства підпри$
ємства доцільно використовувати по$
казник діагностики платоспроможності
Конана і Гольдера, який було розробле$

K1 =

ZКГ = 0,16К1 – 0,22К2 +
+ 0,87K3 + 0,10К4 – 0,24К5,
де К1, К2, К3, К4, К5 — коефіцієнти.

середньорічна величина дебіторської заборго ваності і грошових коштів
;
середньорічна вартість активів
K2 =
K3 =

K4 =

середньорічна вартість необоротних активів
;
середньорічна вартість активів

фінансові витрати
;
чистий дохід (виручка ) від реалізації продукції

витрати на оплату праці та відрахування на соці альні заходи
;
дохід (виручка) від реалізації продукції
K5 =

валовий прибуток (збиток )
.
середньорічна величина зобов 'язань

Ймовірність затримки платежів для
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но на основі двох вибірок по 95 малих
і середніх промислових підприємствах
за допомогою методу дискримінантного
аналізу:

різних значень ZКГ подано у табл. 2.

Таблиця 2 — Імовірність затримки платежів для різних значень ZКГ
Значення ZКГ

+0,21

+0,48

Імовірність за$
тримки плате$
жів, %

100

90

+0,002 –0,026 –0,068 –0,087 –0,087 –0,133 –0,164

80

За даними розрахунків Z$показник
підприємства за 2008 рік дорівнює 0,491
та за 2009 рік — 0,518, що свідчить про
те, що підприємство є цілком платос$
проможним і має стабільний фінансо$
вий стан.
З використанням різних моделей
прогнозування банкрутства та беручи до
K1 =

70

50

40

30

20

10

уваги відмінність умов діяльності вітчиз$
няних підприємств, український дослід$
ник О. О.Терещенко розробив універ$
сальну дискримінантну функцію:
Z = 1,5К1 + 0,08К2 + 10K3 +
+ 5К4 + 0,3К5 + 0,1К6,
де К1, К2, К3, К4, К5, К6 — коефіцієнти.

cash − flow (чистий прибуток + амортизація )
;
середньорічна величина зобов 'язань

K2 =

середньорічна вартість активів
;
середньорічна величина зобов 'язань

K3 =

чистий прибуток (збиток )
;
середньорічна вартість активів

K4 =

чистий прибуток (збиток )
;
чистий дохід (виручка ) від реалізації продукції

K5 =

середньорічна величина виробничих запасів
;
чистий дохід (виручка ) від реалізації продукції

K6 =

чистий дохід (виручка ) від реалізації продукції
.
середньорічна вартість активів
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За Z > 2 — підприємство вважається
фінансово стійким і йому не загрожує
банкрутство;
1 < Z ≤ 2 — фінансова рівновага під$
приємства порушена, але за умови
переходу на антикризове управління
банкрутство йому не загрожує;
0 < Z ≤ 1 — підприємству загрожує
банкрутство, якщо воно не здійснить са$
наційних заходів;
Z ≤ 0 — підприємство є напівбанкрутом.
За даними розрахунків, Z$показник
підприємства за 2008 рік дорівнює 2,281
та за 2009 р. 2,425, що свідчить про те,

що підприємство є фінансово стійким
і йому не загрожує банкрутство.
Існує безліч моделей, методик діаг$
ностики ймовірності банкрутства під$
приємств, але в більшості випадків
застосування тієї чи іншої моделі визна$
чається умовами діяльності, регіональ$
ної належності підприємства та особис$
тих уподобань аналітика чи керівника
для обгрунтування та прийняття управ$
лінських рішень.
Результати побудови багатофактор$
них моделей для діагностики ймовірно$
сті банкрутства відображено в табл. 3.

Таблиця 3 — Результати побудови багатофакторних моделей
Моделі
Коефіцієнти
Альтмана

Спрінгейта

Лису

Таффлера

Конана
і Гольдера

Терещенко

2008 р.

0,195

0,195

0,255

1,693

0,057

0,468

2009 р.

0,266

0,266

0,333

1,867

0,052

0,54

2008 р.

0,016

0,016

0,111

3,58

0,74

14,052

2009 р.

0,02

0,025

0,131

4,532

0,633

13,613

2008 р.

0,016

0,246

0,041

0,065

0,005

0,016

2009 р.

0,025

0,36

0,013

0,07

0,011

0,02

2008 р.

13,052

0,306

13,052

0,306

0,316

0,051

2009 р.

12,613

0,366

12,613

0,366

0,315

0,055

2008 р.

0,306

Х

Х

Х

1,555

0,048

2009 р.

0,366

Х

Х

Х

1,782

0,047

2008 р.

Х

Х

Х

Х

Х

0,306

2009 р.

Х

Х

Х

Х

Х

0,366

2008 р.

5,989

0,535

0,042

0,577

–0,491

2,281

2009 р.

5,947

0,735

0,046

0,716

–0,518

2,425

К1

К2

К3

К4

К5

К6

Z — показник

Висновки. Із розмаїття методик,
щоб уникнути помилок при прийнятті
управлінських рішень, потрібно обрати
найнадійніші, які враховують галузеві
особливості господарської діяльності
підприємства. Застосування моделей,
розроблених зарубіжними вченими, не
гарантує точної, адекватної оцінки фі$
нансового стану українських підпри$
ємств. Так, модель Е. Альтмана майже
не фіксує існуючого стану вкрай незадо$
вільної платоспроможності наших під$
приємств. Тести Р. Лису, Таффлера,
Спрінгейта оцінюють ситуацію набагато
точніше: половині підприємств загрожує
банкрутство. Достовірніші результати
можна отримати, використавши багато$
174

ступеневу шкалу тесту О. О. Терещенка
(універсальну дискримінантну функцію),
але динаміка змін в економічному прос$
торі країни, конкурентність, різні форми
власності та новий рівень інформаційних
технологій вимагають більш швидкого
реагування, прийняття ефективних управ$
лінських рішень у стислі терміни. Ці
та інші чинники вимагають перегляду
існуючих методик і розроблення уніфіко$
ваного механізму діагностики ймовірно$
сті банкрутства українських підприємств
різних форм власності та напрямів
діяльності.
Рассматриваются многофакторные
формализированные модели диагно%

Ключевые слова: банкротство, не$
платежеспособность, финансовая отчет$
ность, анализ финансового состояния,
коэффициенты, критерии, формализи$
рованные модели диагностики банкрот$
ства : Альтмана, Конана и Гольдера, Лису
и Таффлера, Спрингейта.
Examined multivariable formalized
models of diagnostics of probability of ban%
kruptcy. Probed theoretical, organizatio%
nally methodical, informative and applied
problems are directed. Development of
mechanism of diagnostics of probability of
bankruptcy is proved.

Key words: bankruptcy, insolvency,
financial reporting, analysis of the financial
state, coefficients, criteria, formalized
models of diagnostics of bankruptcy : Alt$
man, Konan and Golder, to Dog$fox and
Taffler, Springeyt.
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стики вероятности банкротства. Иссле%
дуются теоретические, организационно%
методические, информационные и при%
кладные проблемы, направленные на
усовершенствование организационно%
экономического механизма диагности%
рования вероятности банкротства субъек%
та ведения хозяйства. Предлагается
разработка механизма диагностики ве%
роятности банкротства.

175

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» № 1, 2011

УДК 657.01

176

А. А. Гнатюк,
в.о. доцента

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀ ÂÀÐÒ²ÑÒÜ Á²ÎËÎÃ²×ÍÈÕ ÀÊÒÈÂ²Â:
ÏÐÎÁËÅÌÈ ÒÀ ØËßÕÈ ¯Õ ÂÈÐ²ØÅÍÍß
У статті висвітлюються окремі пробле%
ми відображення в обліку та звітності біо%
логічних активів відповідно до Національ%
них стандартів бухгалтерського обліку.
Ключові слова: біологічні активи,
справедлива вартість, активний ринок,
амортизаційні відрахування, сільськогос$
подарський актив, проміжний баланс.
Постановка проблеми. Реформу$
вання системи бухгалтерського обліку
є складовою заходів, орієнтованих на
впровадження економічних відносин
ринкового спрямування. Головне зав$
дання трансформації національної сис$
теми бухгалтерського обліку полягає
у прискоренні процесу її приведення
у відповідність з вимогами ринкової еко$
номіки та міжнародними стандартами
бухгалтерського обліку, надання суб’єк$
там господарювання можливостей ви$
значати межі та форми внутрішньови$
робничого (управлінського) обліку.
Одним із таких етапів є впровадження
з 1 січня 2007 року Міністерством фінан$
сів України у сільське господарство
П(С)БО 30 «Біологічні активи» [1], а та$
кож Методичних рекомендацій з бухгал$
терського обліку біологічних активів [2].
Ці документи мають регулювати облік
сільськогосподарських активів, не ви$
значений іншими положеннями (стан$
дартами) бухгалтерського обліку. Тим
часом, означеними нормативними акта$
ми [1; 2] запропоновано абсолютно
новий порядок обліку в сільському гос$
подарстві, який не має широкого засто$
сування у світовій практиці.
Оскільки в Україні положення, що
випливають з П(С)БО 30 «Біологічні
активи» [2; 3], запропоновані вперше,
виникла низка невирішених методоло$
гічних і практичних питань, пов’язаних із
веденням обліку біологічних активів,
зокрема з організацією оцінювання біо$
логічних активів.
Аналіз останніх публікацій. Дослі$
дженням розвитку теорії і практики
обліку в сільському господарстві займа$
ються вітчизняні та зарубіжні вчені, це

Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, М. Я. Дем’я$
ненко, Т. Джексон, К. Друри, В. М. Жук [4],
Г. Г. Кірейцев, Б. В. Мельничук, В. Б. Мос$
саковський, М. Ф. Огійчук, П. Т. Саблук,
Я. В. Соколов, Л. К. Сук, П. Л. Сук та інші.
Аналіз цих публікацій дає підстави
стверджувати, що на даний час ще зали$
шаються маловивченими питання оці$
нювання біологічних активів.
Мета статті — зробити аналіз мето$
дологічних аспектів оцінювання довгос$
трокових біологічних активів у відповід$
ності з вимогами П(С)БО «Біологічні
активи» і Методичних рекомендацій
з бухгалтерського обліку біологічних
активів, а також обґрунтувати пропозиції
щодо їх удосконалення для використан$
ня у практичній діяльності сільськогос$
подарських підприємств.
Виклад основного матеріалу. Сіль$
ськогосподарські підприємства України
потребують широкого залучення інве$
стицій, тому поряд із витратним підхо$
дом до відображення активів у бухгал$
терському обліку доцільно застосувати
і методологію вартісної оцінки.
У прийнятому П(С)БО 30 «Біологічні
активи» такі підходи до обліку сільсько$
господарської діяльності та оцінки біо$
логічних активів визначені.
Ввести грошову оцінку майна намага$
лися ще на початку XIX ст., а саме 13 лип$
ня 1918 р. ЦВК РРФСР видав «Основні
положення з обліку майна». Текст цих
положень підготував О. М. Галаган , який
навчався в Італії з лютого 1884 р., він
запропонував ввести грошову оцінку всіх
видів майна, яку необхідно здійснювати
за ринковими цінами на момент інвента$
ризації; якщо ж комісія не виявить таких,
що оцінюються за ринковими цінами, то
можлива оцінка за собівартістю [5].
У сучасних умовах господарювання,
у міру розвитку світової кризи і прове$
дення аналізу причин його виникнення,
на самих високих рівнях дедалі все
частіше заходить мова про бухгалтер$
ський облік та внесення змін до стандартів
бухгалтерського обліку, а також введен$
ня контролю за оцінюванням необорот$
них матеріальних активів.

(п. 13$16 П(С)БО 30), які буде складно
визначати для сільськогосподарських
підприємств.
Стосовно принципу історичної собі$
вартості, то пріоритетною є оцінка акти$
вів підприємства, виходячи з витрат на їх
виробництво [1]. На нашу думку, цей
принцип можна не порушувати, відоб$
разивши окремо на рахунках 9 класу
Плану рахунків коригування зміни вар$
тості біологічних активів.
П. 5 Методичних рекомендацій пе$
редбачає досить складну методику виз$
начення справедливої вартості довгос$
трокових біологічних активів на дату
балансу. Одним із проблемних є питання
нарахування амортизації довгостроко$
вих біологічних активів. У п. 5.15 вказу$
ється: «Якщо стає можливим визначити
справедливу вартість довгострокового
біологічного активу, який оцінюється за
первісною вартістю, нарахування амор$
тизації на нього припиняється і він пе$
реводиться до групи довгострокових
біологічних активів, які оцінюються за
справедливою вартістю. При проведенні
означеної операції первісну вартість
довгострокового активу попередньо
зменшують на суму нарахованого зносу,
а потім він переоцінюється до справед$
ливої вартості, зменшеної на очікувані
витрати на місці продажу. Різниця між
залишковою вартістю довгострокових
біологічних активів та їх справедливою
вартістю, зменшеною на очікувані витра$
ти на місці продажу, відображається
у складі інших операційних доходів
(витрат)».
Виходячи з цього, особливістю роз$
глядуваного питання є те, що амортиза$
ція нараховується лише на довгострокові
біологічні активи, справедливу вартість
яких визначити неможливо (тобто на ті,
що обліковуються на рахунку 162). Якщо
такий актив переоцінено за справедли$
вою вартістю (рахунок 161), нарахування
амортизації на нього припиняється.
Останнє пояснюється тим, що довго$
строкові активи за справедливою варті$
стю вже мають ліквідаційну вартість
і щодо них немає потреби визначати їх
цінність із урахуванням зносу. Щопра$
вда, така логіка обліку за П(С)БО ЗО має
і свої недоліки. Якщо, наприклад, актив
було оцінено за справедливою вартістю
рік і більше назад і в силу якихось причин
на наступні звітні дати він не переоціню$
вався, то витрати на вирощування про$
дукції з цього активу в частині амортизації
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Майже три роки — після прийняття
П(С)БО 30 «Біологічні активи» та Мето$
дичних рекомендацій з бухгалтерського
обліку біологічних активів — серед укра$
їнських вчених точаться дискусії навколо
його застосування.
Одним із найскладніших питань є оці$
нювання біологічних активів та сільсько$
господарської продукції за справедли$
вою вартістю. Спеціалісти, які мають
проводити таку роботу, повинні вникати
у знання та методики, що застосовують$
ся в професійній оцінювальній діяльності
та в маркетинговій роботі.
Згідно з П(С)БО 30 «Біологічні акти$
ви» щодо вартості біологічних активів
існують такі тлумачення:
п. 10. — «Біологічні активи відобража$
ються на дату проміжного і річного
балансу за справедливою вартістю,
зменшеною на очікувані витрати на місці
продажу»;
п. 9. — «Додаткові біологічні активи
при первісному визнанні оцінюються за
справедливою вартістю, зменшеною на
очікувані витрати на місці продажу.
Первісне визнання додаткових біологіч$
них активів відображається у тому звіт$
ному періоді, в якому вони відокремлені
від біологічного активу»;
п. 14. — «За відсутності активного
ринку визначення справедливої вартості
біологічних активів і сільськогосподар$
ської продукції здійснюється за остан$
ньою ринковою ціною операції з такими
активами (за умови відсутності суттєвих
негативних змін у технологічному, рин$
ковому, економічному або правовому
середовищі, в якому діє підприємство)
та ринковими цінами на подібні активи,
скоригованими з урахуванням індивіду$
альних характеристик, особливостей
або ступеня завершеності біологічних
перетворень активу, для якого визнача$
ється справедлива вартість ...».
У п. 10 П(С)БО 30 та п. 5 Методичних
рекомендацій [2] вказується, що біоло$
гічні активи на дату проміжного і річного
балансу відображаються за справедли$
вою вартістю, зменшеною на очікувані
витрати на місці продажу.
Справедлива вартість — це сума, за
якою може бути здійснений обмін активу
або оплата зобов’язання в результаті
операцій між обізнаними, зацікавленими
та незалежними сторонами. Але визнан$
ня справедливої вартості біологічних
активів і сільськогосподарської продук$
ції ґрунтується на цінах активного ринку
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будуть неповними. Очевидно, це та інші
питання будуть враховані у П(С)БО ЗО
після вивчення практики застосування
нового обліку.
З метою проведення оцінки біологіч$
них активів та сільськогосподарської
продукції рекомендується створення на
підприємствах постійно діючих комісій
з визначення справедливої вартості біо$
логічних активів та сільськогосподарсь$
кої продукції. Така постійно діюча Комі$
сія має на меті організацію роботи по
централізованому збору, узагальненню
та збереженню інформації про справед$
ливу вартість біологічних активів на дату
балансу та сільськогосподарської про$
дукції і додаткових біологічних активів
при їх первісному визнанні; та прийняття
рішень про таку оцінку на підставі за$
стосування певних методів (методик) [4].
Варіанти підходів до оцінювання біо$
логічних активів та сільськогосподарсь$
кої продукції за справедливою вартістю
передбачають можливість застосування
такою Комісією п’яти способів (методів)
оцінювання, а саме:
— аналізу контрактів;
— аналогів;
— прийняття цін;
— експертної оцінки Комісією;
— сторонньої професійної оцінки.
Визначена Комісією ринкова ціна
того чи іншого активу оформляється Ак$
том визначення справедливої вартості
біологічних активів та/або сільськогос$
подарської продукції. Форму такого до$
кумента поки що не затверджено Держ$
комстатом України.
Акт складається Комісією перед оці$
нюванням біологічних активів на певну
звітну дату та оцінюванням сільськогос$
подарської продукції перед її первісним
визнанням. Іншими словами, цей доку$
мент має не тільки замінити бухгалтерії
розрахунок типових цін на сільгосппро$
дукцію, але й дати ціни для оцінювання
біологічних активів. Відмінність Акта від
розрахунку планових цін полягає і в то$
му, що планові ціни доводились еконо$
мічною службою раз на рік (на початку
року), а Акт визначення справедливої
вартості, скажімо, по зерновій групі, має
складатися перед самим збиранням
урожаю. Більше того, якщо протягом
збирання урожаю ціни ринку на зерно
змінилися, Комісія складає інший Акт (та
доводить до бухгалтерії нові ціни). Те
ж саме стосується і зміни цін по продук$
ції тваринництва, біологічних активів.

Що стосується відображення біоло$
гічних активів на дату проміжного та річ$
ного балансу за справедливою вартістю,
то, на жаль, не так вже й багато підпри$
ємств, які складають проміжний баланс.
Це по$перше. По$друге, визначити спра$
ведливу вартість біологічного активу на
дату складання балансу, а це на 31 бе$
резня, 30 червня і 30 вересня, практич$
но неможливо. І це тому, що на даний
період часу відсутній активний ринок,
зокрема продукції рослинництва.
Оскільки, згідно з міжнародними
стандартами фінансової звітності (зок$
рема МСФЗ 38), «Активний ринок (active
market) — ринок, стан якого повністю
відповідає зазначеному нижче:
а) об’єкти, що їх продають і купують
у межах ринку, є однорідними;
б) як правило, в будь$який час можна
знайти зацікавлених покупців і продавців;
в) інформація про ціни загальнодо$
ступна.
Довгострокові біологічні активи у Ба$
лансі відображатимуться у складі необо$
ротних активів і, відповідно, отримані
доходи від їх реалізації чи іншого викори$
стання у формі 2 відображатимуться
у складі інвестиційної чи фінансової
діяльності. Придбаний (одержаний) дов$
гостроковий біологічний актив зарахову$
ється на баланс за первісною вартістю,
яка визначається аналогічно як за П(С)БО 7
«Основні засоби» (п. 7,8 П(С)БО 30), так
і за П(С)БО 28 «Зменшення корисності
активів» (п. 11 П(С)БО 30, п. 4.1$4$3, 4.5
Методичних рекомендацій). Фінансовий
результат від вибуття довгострокових
біологічних активів (п. 22 П(С)БО 30) ви$
значається і відображається у порядку,
визначеному П(С)БО 7 «Основні засоби»,
а дохід від реалізації біологічних активів
відображається на загальних засадах.
Що стосується зміни вартості біоло$
гічних активів, то п. 21 П(С)БО 30 перед$
бачено, що збільшення (зменшення)
балансової вартості біологічних активів,
які на дату балансу оцінюються за спра$
ведливою вартістю за вирахуванням очі$
куваних витрат на місці продажу, відоб$
ражається у складі інших операційних
доходів (інших операційних витрат).
У п. 10 П(С)БО 30 та п. 5 Методичних
рекомендацій вказується, що біологічні
активи на дату проміжного і річного балан$
су відображаються за справедливою вар$
тістю, зменшеною на очікувані витрати на
місці продажу. П. 5.15 Методичних реко$
мендацій передбачає досить складну
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методику визначення справедливої варто$
сті довгострокових біологічних активів на
дату балансу. Такий підхід дає можливість
зробити висновок про виникнення та
нагромадження додаткових господарсь$
ких операцій, що ускладнить їх облікове
забезпечення та не буде гарантувати
реальність відображення подій в обліку.
Висновок. Нове нормативно$право$
ве регулювання обліку у сільському гос$
подарстві вносить значні корективи
в його ведення. Найважливішим питанням
цього обліку стала методика оцінювання
біологічних активів та сільськогосподар$
ської продукції за справедливою вартіс$
тю, що в умовах аграрного виробництва
є складним завданням. Для вирішення
цього питання необхідні кваліфіковані
кадри, додатковий час та кошти. Оче$
видно, що в недалекій перспективі Міні$
стерство аграрної політики України роз$
робить методику, а його регіональні
структурні підрозділи будуть централізо$
вано визначати та доводити до підпри$
ємств справедливу вартість біологічних
активів і сільгосппродукції, що вкрай
важливо для зіставності фінансової звіт$
ності і проведення ефективної аграрної
політики в державі. Поки що це є індиві$
дуальною справою кожного підприємства.
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У статті отримали подальший розви%
ток теоретичні аспекти методологічного
забезпечення, а також етапи фінансово%
го планування територіального розвит%
ку. Проведено аналіз наявних у літерату%
рі точок зору вчених%економістів на
поетапну реалізацію фінансового плану%
вання у сучасних умовах і запропонова%
но основні напрями його реалізації.
Ключові слова: механізм фінансово$
го планування, фінансове забезпечення,
розрахунково$аналітичний метод, нор$
мативний метод, метод економіко$мате$
матичного моделювання, балансовий
метод, прогнозний баланс фінансових
ресурсів і витрат територій, перспектив$
не планування, поточне планування,
оперативне планування.
Успішний планомірний розвиток еко$
номіки кожного регіону України багато
в чому залежить від достовірної й опера$
тивної інформації про стан територіаль$
них фінансових ресурсів, а також від
можливості ефективно планувати їх.
У сучасних умовах діючий механізм
формування означеного планування
носить ситуаційний характер: соціально$
економічні і політичні фактори визнача$
ють вибір тієї чи іншої комбінації форм та
методів у різних варіантах. Це призво$
дить до неефективного централізованого
управління, оскільки держава не забез$
печує необхідного контролю за цільовою
спрямованістю розподілу фінансових
ресурсів між територіями.

Сьогодні виникла реальна необхід$
ність у процесі фінансового планування
встановити певний порядок дій для під$
готовки до ефективного соціально$еко$
номічного розвитку регіону.
Основною науковою проблемою
даної статті є розроблення механізму
фінансового планування соціально$еко$
номічного розвитку території. Ця про$
блема виникла внаслідок залучення
великого обсягу інформації і складності
збирання та обробки відповідних даних,
а також потреби у використанні методо$
логії фінансового планування.
Для вирішення поставленої пробле$
ми слід вирішити такі завдання:
– сформувати та закріпити якісно но$
вий та ефективно функціонуючий у рин$
кових умовах механізм фінансового пла$
нування розвитку територій, спрямова$
ний насамперед на фінансове забезпе$
чення розвитку територій;
– удосконалити розподіл територі$
альних фінансових ресурсів та налаго$
дити контроль за їх рухом шляхом акти$
візації участі держави у цьому процесі.
Деякі економісти$дослідники (О. Г. Бі$
ла, В. З. Бугай, І. М. Вакуленко, І. С. Вер$
бицький, В. Г. Воронкова, М. В. Мінченко,
І. Р. Каплан, Г. А. Семенов, В. О. Точилін) до$
сліджують поетапну реалізацію фінансо$
вого планування у сучасних умовах [1–6].
Так, В. З. Бугай, Г. А. Семенов дотри$
муються точки зору, за якою на кожному
етапі фінансового планування необхідно
використовувати відповідний методоло$
гічний апарат (табл. 1).

Таблиця 1 — Етапи і методи фінансового планування*
№
з/п

Етап

Метод

1

Аналіз виконання показників фінансових планів за
попередній період

Розрахунково$аналітичний

2

Розрахунок доходів і видатків за плановий період

Нормативний, економіко$
математичний

3

Збалансування доходів і видатків фінансового плану

Балансовий

* Таблицю розраховано за [1, с. 329].
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вість, тобто планування без деталізації
за фінансовими підпланами. З нашої
точки зору, слід запроваджувати дворів$
неву структуру фінансового планування.
Досить вдалу спробу вирішення
вказаної проблеми зробив економіст$
дослідник І. Р. Каплан, який адаптував
процедуру фінансового планування і за$
стосував її до планування соціально$
економічного розвитку будь$якої тери$
торії, у тому числі регіону. Він вважає, що
слід створювати нову національну сис$
тему планування регіонального розвитку
регіону як «комплекс економічних, пра$
вових та організаційних заходів, спрямо$
ваних на досягнення сталого його
розвитку» [2, с. 89]. Такий комплекс за$
ходів включає лише стратегія розвитку
регіону.
Останнім часом розроблення страте$
гічних планів дедалі частіше використо$
вується у практиці фінансового плану$
вання розвитку регіонів та держави. Слід
зазначити, що ефективність застосуван$
ня стратегічного планування в управлінні
розвитком регіонів зростає, оскільки
його метою є довгострокове забезпе$
чення результативності функціонування
регіону та освоєння його нових можли$
востей.
Відобразимо схематично цикл страте$
гічного планування розвитку регіону, за$
пропонований В. О. Точиліним і І. С. Вер$
бицьким. Саме його поетапне виконання
дає змогу зосередити зусилля і ресурси
на розвиток потенціалу регіону і тим
самим забезпечити ефективний розви$
ток депресивних територій у ринкових
умовах (рис. 1).

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» № 1, 2011

За даними табл. 1 видно, що на пер$
шому етапі фінансового планування від$
бувається аналіз фактичного виконання
запланованих показників за попередній
період. Цей аналіз здійснюється за
допомогою розрахунково$аналітичного
методу. З огляду на результати проведе$
ного аналізу на означеному етапі форму$
ються цільові завдання на перспективу.
В основу другого етапу покладено
фінансове планування доходів і видатків
території з урахуванням фактичного
стану економіки території та її ресурсних
можливостей. При цьому використову$
ється нормативний і метод економіко$
математичного моделювання. Разом
з тим запропонований етап фінансового
планування дає можливість прогнозува$
ти потребу у коштах, джерела фінансу$
вання на різних рівнях управління.
Принципово нових засад потребує
третій метод, призначення якого полягає
у збалансуванні фінансових потреб
і ресурсів депресивної території. На прак$
тиці його виконання досить утруднене,
оскільки не всі регіони можуть забезпечи$
ти однаковий рівень надання державних
та місцевих суспільних благ. Навіть
обов’язкова реалізація програм соціаль$
но$економічного розвитку збиткових
регіонів не забезпечить збалансованості
їх доходів і витрат. Основним способом
удосконалення реалізації означеного
етапу є розроблення прогнозного балан$
су фінансових ресурсів і витрат територій
за допомогою балансового методу.
Вважаємо, що найголовнішим недо$
ліком запропонованого фахівцями фі$
нансового планування є його однорівне$

Аналіз потенціалу
розвитку регіону

Аналіз ефективності,
результативності,
коригування цілей

Визначення наявних
і необхідних пріоритетів

Розробка плану дій
і здійснення стратегії

Розробка концепції
розвитку

Рис. 1 — Цикл стратегічного планування розвитку регіону [3, с. 109–111].

Зауважимо, що позитивним аспек$
том розробленого циклу є те, що він

сприяє поетапному складанню багато$
варіантних стратегічних планів розвитку
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територій. Кожний варіант орієнтований
на соціально$економічний розвиток
регіону та враховує різноплановість
впливу основних факторів регіонального
розвитку: сучасної ринкової кон’юнкту$
ри; природно$ресурсного потенціалу;
екологічного, людського, геоекономіч$
ного розміщення, техніко$економічного
рівня виробництва. Крім того, його впро$
вадження свідчить про можливість вибо$
ру лише тих цілей, пріоритетів і страте$
гій, які мають фінансове забезпечення
і забезпечують позитивний ефект.
Важливим є правильний вибір пріо$
ритетів та найпридатнішого варіанта
стратегії, саме тому слід чітко розподі$
ляти відповідальність між виконавцями
та відповідальними за їх реалізацію.
Необхідно констатувати, що виконання
ними етапів цього циклу (визначення
цілей; аналіз потенціалу регіону; ви$
явлення пріоритетів регіонального роз$
витку; розроблення концепції розвитку;
реалізація обраної стратегії; аналіз ре$
зультатів планування) потребує фахової
підготовки у застосуванні широкого
арсеналу методів фінансового плану$

вання розвитку території (розрахунково$
аналітичного, нормативного, економіко$
математичного тощо).
Важливо зрозуміти, що в сучасних
умовах практична реалізація означеного
циклу неможлива, оскільки законодавчо
не визначено вищий орган планування,
який був би координуючим центром для
його виконавців; не розроблені їх права,
функції та повноваження; остаточно не
розроблена Концепція єдиної системи
державного фінансового планування, не
прийнято єдиний закон, що регламенту$
вав би фінансове планування.
Над питанням фінансового плануван$
ня також працювала економіст$дослід$
ник О. Г. Біла, яка запропонувала розро$
бляти систему фінансового планування,
що, в свою чергу, включатиме перспек$
тивну, поточну й оперативну підсистеми.
Рекомендується на рівні кожної означе$
ної підсистеми поетапно планувати зав$
дання із різними періодами виконання.
Варто зазначити, що кожна підсисте$
ма означеного фінансового планування
характеризується своїми етапами його
реалізації, які це відображено в табл. 2.

Таблиця 2 — Структура системи фінансового планування*
Вид підсистем

Етап реалізації фінансового планування

Період планування

Перспективне
фінансове планування

Розроблення фінансової стратегії і фінансової
політики за основними напрямками фінан$
сової діяльності

До трьох років

Поточне фінансове
планування

Розроблення поточних фінансових планів по
окремих аспектах фінансової діяльності

Один рік

Розроблення і доведення до виконавців
Оперативне фінансове бюджетів, платіжних календарів та інших форм
планування
оперативних планових завдань по усіх основ$
них питаннях фінансової діяльності

Місяць, квартал

* Примітка. Таблицю складено за джерелом [4, с. 127].

Зауважимо, що усі підсистеми фінан$
сового планування реалізуються у ви$
значеній послідовності. Початковим ви$
хідним етапом фінансового планування
є встановлення пріоритетних напрямків
і цілей фінансової діяльності у територі$
альному розрізі. Основним документом,
який складається під час перспективно$
го фінансового планування, є стратегіч$
ний план, а поточного — фінансовий.
Визначальною підсистемою у структурі
182

фінансового планування розвитку тери$
торії є перспективна підсистема, яка, як
пише А. Г. Завгородній у «Фінансовому
словнику», дає змогу «визначити слабкі
місця стратегічного плану, оцінити наяв$
ні ресурси і фінансові можливості та
забезпечити швидку реакцію на необхід$
ні зміни» [5, с. 330].
У теперішній час формування страте$
гічних планів економічного розвитку
територій є важливою складовою запро$

Зауважимо, що на ефективність ор$
ганізації і проведення фінансового пла$
нування розвитку територій впливає
низка недоліків, виявлених у вищепроа$
налізованих етапах означеного плану$
вання. До них варто віднести такі:
– не створюється другий рівень —
фінансові підплани, кожен з яких повинен
мати свого виконавця, але під загальною
координацією Вищого органу;
– недостатній рівень фінансового,
організаційного, правового, інформа$
ційного, соціально$психологічного за$
безпечення фінансового планування
розвитку територій.
З нашої точки зору, для усунення ви$
явлених недоліків необхідно удоскона$
лити реалізацію етапів фінансового пла$
нування розвитку територій і розробити
ефективний механізм означеного плану$
вання як систему послідовних дій, які ми
розподілимо на взаємозалежні блоки:
блок підготовки вихідних даних; блок
виявлення пріоритетів та побудови стра$
тегій розвитку територій; блок форму$
вання прогнозного фінансового плану —
зведеного балансу фінансових ресурсів
і витрат території; блок аналізу фактич$
ного зведеного балансу фінансових
ресурсів та витрат територій; блок підго$
товки звіту про виконання зведеного
балансу фінансових ресурсів і витрат
території.
Лише впровадження означеного ме$
ханізму прискорить процес збирання
і обробки вихідних даних, а також інтер$
претацію отриманих результатів фінан$
сового планування. Запропонована блок$
схема дасть змогу ефективно прийняти
і реалізувати рішення різного управ$
лінського рівня: на підприємстві, у регіо$
ні чи у країні в довгостроковому періоді.
Водночас прийняття і реалізація цих
рішень повинні відбуватися лише після
аналізу й оцінювання запропонованих
пріоритетів та стратегій розвитку.
Економіст$дослідник І. С. Вербицький
вважає, що «…якщо результати неза$
довільні, то стратегічний план, як і вихід$
ні дані, варто переглянути і змінити»
[6, с. 156–158]. Вважаємо, що під час ре$
алізації другого етапу можливо змінити
і переглянути вибраний варіант стратегії
розвитку території (рис. 2).
Згідно з рис. 2, механізм фінансового
планування розвитку територій має вклю$
чати етапи, які сприятимуть реалізації
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понованої системи фінансового плану$
вання. Місце стратегічних планів у сис$
темі фінансового планування визнача$
ється тим, що, з одного боку, вони дають
враховувати інтереси усіх зацікавлених
сторін — місцевих органів влади, суб’єк$
тів господарювання, комунальних під$
приємств, населення, а з другого —
розраховувати показники, які розкрива$
ють тактичні цілі розвитку регіону.
Отже, існуюча підсистема перспек$
тивного фінансового планування перед$
бачає розроблення документів$прогно$
зів на рівні суб’єктів господарювання
(звіт про прибутки і збитки; звіт про рух
грошових коштів; баланс активів і паси$
вів). Разом з тим означена підсистема
вирішує проблеми довгострокового ха$
рактеру, розрахована на майбутнє, однак
не відображає фактичного стану терито$
ріальних фінансових ресурсів.
Відмітимо, що етапом реалізації оз$
наченого планування на найближчу
перспективу є здійснення оперативного
фінансового планування. Внаслідок його
застосування створюються передумови
для оптимального управління та контро$
лю фінансовими ресурсами, а також
підвищується ефективність їх розподілу
між суб’єктами господарювання терито$
рії. Відтак його практичне значення
зменшується у разі поетапного невико$
нання цілей поточного фінансового пла$
нування, які, зокрема, спрямовані на
пошук додаткових джерел фінансування
розвитку територій. Таким чином, можна
стверджувати, що лише в разі реалізації
усіх етапів означеного планування
можливо збалансувати доходи і витрати
території.
На сьогодні запропонована структура
системи фінансового планування є не$
досконалою, оскільки досить часто прак$
тична реалізація її етапів не сприяє
зменшенню диспаритетів соціально$
економічного розвитку регіонів. Саме
тому причинами низької результативно$
сті означених етапів фінансового плану$
вання є те, що вони призначені для
розв’язання фінансових проблем на
рівні підприємницьких структур, а не на
рівні регіону чи країни загалом.
Метою дослідження є виявлення не$
доліків існуючого процесу фінансового
планування на територіальному рівні та
упровадження більш досконалого меха$
нізму означеного планування.
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довгострокових стратегічних планів
і пріоритетних завдань щодо активізації
ендогенних факторів соціально$еконо$
мічного розвитку регіонів.
Пропонується під час їх здійснення
розробляти не лише основні цілі та зав$
дання, але й вказувати способи їх здій$
Вихідні дані
Економічна інформація

снення. Кожного виконавця слід ознайом$
лювати із посадовими інструкціями, в яких
повинні обумовлюватися їх повноважен$
ня, права та обов’язки. При цьому кожен
виконавець має вирішувати конкретні зав$
дання і діяти за єдиними методологічними
й організаційними принципами.
Методи

Прогноз

Пріоритети
і стратегії
розвитку

Прогнозний
зведений баланс
території

Фактичний
зведений баланс
території

Звіт про виконання зведеного
балансу фінансових ресурсів
і витриат території
Результати

Рис. 2 — Механізм фінансового планування розвитку територій

Важливим моментом є те, що також
необхідно законодавчо визначати Ви$
щий орган, який координував би діяль$
ність усіх виконавців означеного плану$
вання із забезпеченням їх незалежності.
Ним, на нашу думку, органи регіонально$
го управління повинні призначати голову
відповідної облдержадміністрації і ство$
рювати робочу групу зі своїх працівників,
експертів$науковців, представників біз$
несових структур, громадсько$політич$
них організацій.
Слід додатково зазначити, що озна$
чений механізм передбачає розроблен$
ня як прогнозного, так і фактичного зве$
деного балансу фінансових ресурсів та
витрат територій, а також подання звіту
про його виконання від нижчого (місцеві
органи влади) до вищого рівня управлін$
ня (державні органи влади). Це, у свою
чергу, забезпечить контроль за форму$
ванням, розподілом і використанням
територіальних фінансових ресурсів.
Крім того, стане можливим виявлення
резервів зростання доходів окремих
територій, джерел економії їх витрат,
а також встановлення оптимальних про$
порцій між централізованими та децен$
тралізованими фінансовими ресурсами
депресивних регіонів.
Таким чином, ми дійшли висновку, що
кожен етап фінансового планування
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розвитку територій потребує певних
науково обгрунтованих розрахунків,
виявлення структурних змін, які відбули$
ся в процесі його здійснення, а також
оцінювання його впливу на соціально$
економічний розвиток окремих терито$
рій. Саме тому важливо розробляти зве$
дений баланс фінансових ресурсів і ви$
трат територій як інструмент управління
їх фінансовими ресурсами.
В статье получили дальнейшее раз%
витие теоретические аспекты методоло%
гического обеспечения и этапы финан%
сового планирования территориального
развития. Проведен анализ существую%
щих в литературе точек зрения ученых%
экономистов на поэтапную реализацию
финансового планирования в современ%
ных условиях и предложены основные
направления его реализации.
Ключевые слова: механизм фи$
нансового планирования, финансовое
обеспечение, расчетно$аналитический
метод, нормативный метод, метод эко$
номико$математического моделирова$
ния, балансовый метод, прогнозный
баланс финансовых ресурсов и расхо$
дов территорий, перспективное плани$
рование, текущее планирование, опера$
тивное планирование.

Key words: mechanism of the financial
planning, financial providing calculation$
analytical method, normative method,
method of економіко$математичного de$
sign, balance method, prognosis balance
of financial resources and charges of terri$
tories, perspective planning, current plan$
ning, operative planning.
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The theoretical aspects of the methodo%
logical providing and stages of the financial
planning of territorial development got
further development in the article. The ana%
lysis of existing in literature points of view of
scientists%economists is conducted on sta%
ge%by%stage realization of the financial
planning in modern terms and basic direc%
tions of his realization are offered.

185

ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» № 1, 2011

УДК 65.01:657.222

ÎÁË²ÊÎÂÀ ÏÎË²ÒÈÊÀ ßÊ ÑÊËÀÄÎÂÀ ÑÈÑÒÅÌÈ
ÓÏÐÀÂË²ÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎÌ
Визначена сутність облікової діяль%
ності як фактора впливу на процес управ%
ління. Розглянуті основні аспекти фор%
мування облікової політики як складової
обліково%економічної роботи підприєм%
ства. Окреслені актуальні проблеми
щодо формування облікової політики на
вітчизняних підприємствах. Проаналізо%
вана та визначена важливість підпоряд%
кування елементів облікової політики
цілям процесу управління.
Ключові слова: система управління,
бухгалтерський облік, облікова політика,
організація обліку, цілі, предмет обліко$
вої політики.
Вступ. Для організації ефективного
функціонування підприємства та управ$
ління ним необхідна достовірна інфор$
мація про його майновий і фінансовий
стан, результати діяльності та процеси їх
формування. Значною мірою потребу
в такій інформації забезпечує бухгал$
терський облік. З позицій ринкових від$
носин система управління діяльністю
підприємства висуває принципово нові
вимоги до бухгалтерського обліку як
інформаційного джерела для прийняття
управлінських рішень.
Облікова політика підприємства охо$
плює організацію та методику ведення
бухгалтерського обліку загалом. Вона
є важливим фактором впливу на прий$
няття управлінських рішень і контролю
за всіма видами діяльності підприємства.
Аналіз останніх досягнень і публі%
кацій. Дослідженню процесу організації
обліку та формуванню облікової політи$
ки присвячені роботи багатьох учених.
Зокрема, у працях М. Білухи, І. Білоусова,
Ф. Бутинця, П. Житного, А. Загороднього,
В. Лень, В. Лінника, Г. Партина, М. Пуш$
каря акцентується увага на інформаційній
спрямованості обрання облікової полі$
тики, що є передумовою для забезпе$
чення достовірною інформацією зовніш$
ніх та внутрішніх користувачів фінансової
звітності. Аналіз останніх досліджень
і публікацій дає змогу стверджувати, що
розв’язання облікових проблем підпри$
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ємств залежить від правильної організа$
ції облікової політики.
Разом з тим ціла низка питань залиша$
ється невирішеною та дискусійною. Так,
визначені не всі особливості методології
та організації галузевої практики форму$
вання облікової політики, враховуючи спе$
цифіку функціонування підприємств.
Постановка завдання. Спрямова$
ність облікової політики підприємства
зумовлюється його стратегічними ціля$
ми в основних сферах діяльності. Пере$
думовою розроблення ефективної облі$
кової політики є обґрунтованість підходів
до її формування та безпосередній зв’я$
зок із функціями управління.
Метою даного дослідження є визна$
чення ролі облікової політики як елемен$
та, що забезпечує ефективне управління
діяльністю підприємств.
Виклад методики і результатів дос%
лідження. У фаховій літературі можна
виокремити два підходи до визначення
облікової політики. Перший підхід прак$
тично дублює законодавче визначення
облікової політики і трактує її як сукуп$
ність принципів, методів і процедур, що
використовуються підприємствами для
складання та подання фінансової звіт$
ності [6, 394]. Другий підхід визначає
облікову політику в широкому розумінні
як управління обліком та у вузькому як
сукупність способів ведення обліку (вибір
методик ведення обліку) [4, 62].
Поняття «політика» у загальному
розумінні означає лінію поведінки, діяль$
ність господарського суб’єкта стосовно
певного об’єкта для реалізації намічених
цілей. Для формування облікової політи$
ки необхідно забезпечити керування
системою облікового процесу.
Управління системою бухгалтерсько$
го обліку передбачає цілеспрямований
вплив на систему збирання, накопичен$
ня, узагальнення, обробки інформації
з метою реалізації цілей даної системи.
Оскільки облікова політика — це діяль$
ність, пов’язана з управлінням, вона має
багато спільного з ним, проте ототожню$
вати їх не слід. Вони відрізняються
метою, предметом впливу, функціями.

управлінського (внутрішньогосподар$
ського) обліку — формування раціональ$
ної системи інформаційного забезпе$
чення для прийняття управлінських
рішень; відносно податкового обліку —
оптимізація оподаткування.
Для організації процесу формування
облікової політики варто визначити скла$
дові предмета облікової політики. Біль$
шість науковців підкреслює, що облікова
політика повинна охоплювати теорію,
методологію, технологію, організацію
обліку [2,18]. Такий погляд є виправда$
ним, оскільки це випливає з трактування
облікової політики як інструменту управ$
ління обліком. При цьому важливо врахо$
вувати, що організація є системною
функцією управління. Вона може засто$
совуватися до будь$якого елемента, яким
потрібно управляти.
Практичний досвід формування облі$
кової політики вітчизняними підприєм$
ствами підтверджує застосування фор$
мального підходу, що зумовлює низьку
ефективність облікової політики. Як пра$
вило, робота з формування облікової
політики на практиці обмежується за$
твердженням наказу про облікову полі$
тику. В більшості випадків цей наказ роз$
роблявся під час трансформування
фінансової звітності відповідно до націо$
нальних стандартів ведення бухгалтер$
ського обліку, а тому не відповідає сучас$
ним умовам, має формальний характер,
включає інформацію, яка дублює інші
внутрішні документи. Відтак наказ пови$
нен включати вибрані підприємством
методи та альтернативи з дозволених
законодавством, а іншу інформацію —
лише тоді, коли немає відповідних нор$
мативних документів та внутрішніх
регламентів підприємства. Таким чином,
формування облікової політики підпри$
ємства має передбачати створення (упо$
рядкування) системи внутрішніх регла$
ментів підприємства, які закріплюють
вибрані підприємством методи ведення
обліку, технологію облікового процесу,
варіанти організації роботи облікового
апарату.
Визначення облікової політики — це
надзвичайно складний і трудомісткий
процес, який вимагає від учасників
комплексних знань усіх процесів, що від$
буваються на підприємстві, володіння
інформацією про зовнішнє середовище
стосовно напрямів і перспектив роз$
витку галузі та конкурентів, знання стра$
тегії розвитку підприємства, основних
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Варто визначати облікову політику як
цілеспрямовану діяльність людей з управ$
ління бухгалтерським обліком для дося$
гнення поставленої мети. Обов’язковою
умовою ефективного формування облі$
кової політики є мета, для реалізації якої
вона здійснюється.
Вибір тих чи інших варіантів і методів
ведення обліку приводить до того, що
одні й ті самі факти господарського
життя на різних підприємствах можуть
інтерпретуватися в обліку по$різному
і, відповідно, по$різному впливати на
прийняття управлінських рішень. За до$
помогою облікової політики можна регу$
лювати розмір балансових статей, впли$
вати на показники фінансового стану
і навіть оптимізувати оподаткування,
іншими словами — ефективно управля$
ти фінансовим станом підприємства,
вибираючи ті альтернативи, які дають
змогу, з одного боку, з максимальним
ступенем достовірності відображати
в обліку факти господарської діяльності,
а з іншого — впливати на показники
фінансового стану.
Недостатнє розуміння таких можли$
востей адміністративним персоналом
підприємств є одним із суттєвих факто$
рів низької ефективності формування
облікової політики в практиці ведення
обліку вітчизняних підприємств.
Метою формування облікової політи$
ки у найзагальнішому вигляді має бути
одержання максимального сукупного
ефекту від діяльності підприємств. Ви$
значення мети облікової політики, крім
того, повинно включати пріоритети, стра$
тегічні, тактичні й оперативні цілі діяль$
ності підприємств. Під час формування
мети облікової політики необхідно
враховувати фінансову, інвестиційну,
амортизаційну, договірну політику кон$
кретного підприємства. Мета облікової
політики повинна узгоджуватися з огля$
ду на особливості діяльності суб’єктів
господарювання.
Мета будь$якої діяльності досягається
шляхом постановки та вирішення певних
завдань. Оскільки у вітчизняній обліко$
вій системі реалізуються, як фінансові,
управлінські та податкові функції, основ$
ним завданням облікової політики сто$
совно фінансового обліку має бути за$
безпечення дотримання єдиних вимог
формування фінансової звітності і нор$
мативів фінансових коефіцієнтів з метою
досягнення максимальної привабливо$
сті для зовнішніх користувачів; стосовно
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пріоритетів договірної, інвестиційної,
фінансової політики підприємства. Усе
це потребує ґрунтовного аналізу подій
та фактів, уміння бачити перспективу.
Таким чином, розроблення ефектив$
ної облікової політики вимагає зусиль
широкого кола фахівців та залучення
відповідних матеріальних ресурсів. На
практиці формуванням облікової політи$
ки підприємства в переважній більшості
займається бухгалтерія. Бухгалтерські
служби далеко не всіх великих підпри$
ємств, не кажучи про малий та середній
бізнес, можуть забезпечити подібну
роботу. Бухгалтери, у зв’язку з недостат$
ньою кваліфікацією, обмеженням компе$
тенції професійними обов’язками, заван$
таженістю поточною роботою з ведення
обліку та формування податкової звіт$
ності, нечітким інструментарієм та ме$
тодичним забезпеченням вибору й опти$
мізації варіантів облікової політики, не
завжди можуть ефективно формувати
облікову політику.
Отже, основними причинами незадо$
вільної роботи з формування ефективної
облікової політики на практиці є:
– неналежний потенціал у складі бух$
галтерської служби, особливо малих та
середніх підприємств;
– незацікавленість працівників бух$
галтерії, оскільки збільшується обсяг
робіт;
– недостатній рівень економічної
освіти керівників та власників, які не
розуміють можливостей впливу через
облікові інструменти на результати
діяльності підприємства і — як наслідок —
неготовність керівників і власників виді$
ляти додаткові ресурси для здійснення
цієї роботи.
Разом з тим ринок зумовлює зростан$
ня самостійності суб’єктів підприємниць$
кої діяльності у сфері управління, обме$
ження регламентування бухгалтерського
обліку на державному рівні базовими
принципами, основними підходами та
методами ведення обліку. При цьому
більша частина роботи з управління під$
приємством, і в тому числі бухгалтерсь$
ким обліком, переноситься на рівень під$
приємства. Ринок вимагає зміни харак$
теру праці облікового працівника, його
місця та ролі в управлінні підприємством.
Розуміння цього наявне у вітчизняній
науці та фаховій пресі. Проте на практиці
бухгалтер продовжує залишатися не
стільки аналітиком$управлінцем, скільки
рахівником, який завантажений поточ$

ною роботою з ведення обліку та форму$
ванням та вчасним поданням фінансової
і податкової звітності.
За таких умов для ефективного упра$
вління бухгалтерським обліком необхід$
но передбачити структури, які б могли
займатися розробленням інструментарію
та методичного забезпечення форму$
вання облікової політики підприємства.
Для вирішення проблем, що виникають
у процесі формування облікової політики
підприємства, доцільним є виокремлен$
ня проміжного рівня облікової політики
(крім державного рівня та рівня підпри$
ємства), на якому повинна превалювати
аналітична функція управління бухгал$
терським обліком, а основним завдан$
ням — розроблення методичного забез$
печення формування облікової політики
підприємства. Суб’єктами облікової
політики цього рівня можуть бути галузе$
ві міністерства, відомства, асоціації під$
приємств, науково$дослідні установи
галузевого спрямування тощо.
Діяльність з формування облікової
політики галузевого (відомчого) рівня
повинна включати аналіз чинного зако$
нодавства з регламентування обліку,
галузевих особливостей, практики ве$
дення обліку, досягнень вітчизняної і за$
рубіжної науки та розроблення методич$
них рекомендацій стосовно:
– методики формування облікової
політики підприємства;
– вибору й обґрунтування окремих
елементів облікової політики та їх скла$
дових;
– впливу елементів облікової політи$
ки та альтернативних варіантів їх обліку
на основні показники діяльності, оптимі$
зацію оподаткування, формування
інформації для потреб управління, що
дасть можливість керівнику та власнику
використовувати облікову політику як
інструмент управління;
– тестування показників діяльності,
економічної політики та стратегії підпри$
ємств для визначення цілей облікової
політики підприємства і критеріїв вибору
альтернативних варіантів;
– галузевих особливостей застосу$
вання національних стандартів обліку.
Більшість проблем в управлінні вини$
кають на підприємствах у зв’язку з госпо$
дарськими процесами, які приводять до
використання ресурсів, одержання дохо$
дів, формування фінансових результатів.
Вони різноманітні за своїм економічним
змістом, і це потребує виділення в їх скла$

– технічні засоби збирання, обробки
і зберігання інформації, що суттєво підви$
щують продуктивність управлінської праці;
– кадри управління — керівники,
фахівці, допоміжний персонал.
Для цілей формування облікової полі$
тики методичне значення має врахуван$
ня типу організаційних структур (лінійна,
лінійно$функціональна, дивізійна тощо)
та їх якісних характеристик (характер
спеціалізації, призначення, форма орга$
нізації, характер впливу на об’єкт, ста$
більність функціонування).
Якісні характеристики впливають на
рівень цілеспрямованості функціонування
системи управління, тому що, наприклад,
структури з об’єктною спеціалізацією,
що зосереджують усі функції управління
тим або іншим об’єктом і впливають на
нього комплексно, в цьому сенсі вони
мають перевагу перед структурами із
функціональною спеціалізацією. Отже,
необхідним є вивчення можливих варі$
антів організаційної структури управлін$
ня та вибору доцільного варіанта, що
безпосередньо пов’язано з обліковою
політикою.
Облікова політика має формуватися,
виходячи з довгострокових, стратегіч$
них цілей. Мета облікової політики
повинна вписуватися в ієрархію цілей.
Більше того, вона повинна мати власну
мету, проте її визначення та формулю$
вання має чітко узгоджуватись з метою
та цілями складових об’єкта, сфер діяль$
ності та системи управління.
Таким чином, цілком природно, що
мета формування облікової політики під$
порядкована цілям системи управління
і полягає в тому, щоб визначити прога$
лини в системі управління підприєм$
ством; узагальнити пов’язані з ними
проблемні питання, успішне вирішення
яких передбачає вибір доцільних варі$
антів; сприяти досягненню мети всіма
підсистемами цілісної економічної сис$
теми — підприємства.
Висновки. На всіх етапах розвитку
суспільства облік був і залишається
засобом формування інформації, яку
надалі використовують для оцінювання
реального стану підприємства, госпо$
дарських фактів і прийняття, в кінцевому
підсумку, обґрунтованих управлінських
рішень. Тобто інформаційне забезпечен$
ня процесу прийняття управлінських
рішень — це основне завдання і функціо$
нальне призначення обліку в ринковій
економіці.
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ді однорідних сукупностей, стосовно яких
є принципово різні цілі та засоби їх дося$
гнення, а відтак і проблеми, що мають
бути вирішені у межах облікової політики.
Для цілей бухгалтерського обліку
застосовується поділ доходів, витрат та
фінансових результатів за видами діяль$
ності. Підприємство виконує свої функції,
які, в свою чергу, складаються з госпо$
дарських процесів та операцій. Діяль$
ність підприємства під час її відображен$
ня в бухгалтерському обліку поділяється
на звичайну, надзвичайну, операційну,
фінансову, інвестиційну тощо.
Такий погляд на поділ діяльності, а від$
так і процесів, які її складають, закріпле$
но в нормативно$правовій базі обліково$
го процесу (Положеннях (стандартах)
бухгалтерського обліку та Плані бухгал$
терських рахунків). Ця класифікація
є доречною для ведення поточного
фінансового обліку та складання звітнос$
ті, але не є достатньо деталізованою для
цілей розроблення облікової політики як
елемента управління.
Об’єктивний поділ підприємства як
цілісної системи на дві підсистеми, одна
з яких безпосередньо здійснює госпо$
дарські процеси відповідно до його цілей,
а інша призначена для управління цими
процесами, зумовлює необхідність у роз$
критті складу управлінської підсистеми.
Це необхідно тому, що проблемні
питання облікової політики виникають не
в якійсь абстрактній системі, вони пов’я$
зані з конкретними аспектами функціону$
вання системи управління, її складовими —
функціями, завданями, структурою тощо.
Складовими системи управління є:
– закони управління, тобто найсуттє$
віші взаємозв’язки між елементами
системи управління, які забезпечують її
цілісність і дієвість;
– функції і методи управління, тобто
конкретні форми і прийоми цілеспрямо$
ваного впливу органів управління на
інтереси й умови життєдіяльності учас$
ників колективної праці;
– інформація як сукупність даних про
соціальні і виробничі процеси;
– інструментарій і важелі такого впли$
ву, як рішення, державні замовлення,
норми і нормативи, форми матеріально$
го стимулювання;
– організаційна структура, тобто вну$
трішня побудова системи управління,
що відображає специфіку виконання
конкретних функцій і методів упра$
влінської діяльності;
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Необхідні умови для правильного
ведення обліку та забезпечення вико$
нання основних його функцій визначає
сформована на підприємстві облікова
політика.
Вона є невід’ємною частиною цілісної
системи управління, яка потребує усві$
домлення змісту окремо взятих функцій
управління та їх взаємодії. Це дасть
можливість вирішити конкретні питання
формування облікової політики з чіткою
управлінською спрямованістю.
Определена сущность учетной дея%
тельности как фактора влияния на про%
цесс управления. Рассмотрены основ%
ные аспекты формирования учетной
политики как составляющей учетно%эко%
номической работы предприятия. Очер%
чены актуальные проблемы в отноше%
нии формирования учетной политики на
отечественных предприятиях. Проана%
лизирована и определена важность
подчинения элементов учетной полити%
ки целям процесса управления.
Ключевые слова: система управле$
ния, бухгалтерский учет, учетная поли$
тика, организация учета, цели, предмет
учетной политики.
Essence of accounting as an influence
factor on the management process is defi%
ned. Basic aspects of formation of accoun%
ting policies as a part of accounting and
economic operation of the enterprise are
considered. Current problems concerning
the establishment of accounting policies
on domestic enterprises are outlined.
Importance of submission of sub%ele%
ments of accounting policy to objectives of
management process is analyzed and
determined.
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Key words: system of management,
accounting, accounting policy, accounting
organization, objectives, object of accoun$
ting policy.
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ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÑÒÀÒÈÑÒÈ×ÍÈÕ ÌÅÒÎÄ²Â
ÏÐÈ ÏÐÎÃÍÎÇÓÂÀÍÍ²
ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ-ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÈÕ ßÂÈÙ ² ÏÐÎÖÅÑ²Â
Проведено дослідження методів
математичної статистики, розглянуто їх
особливості та можливість застосування
для прогнозування стану та розвитку
соціально%економічних явищ і процесів
в Україні в сучасних умовах. Для прове%
дення прогнозування та прийняття
ефективних управлінських рішень необ%
хідно застосовувати статистичні методи,
а також статистичні дослідження стану
і тенденцій розвитку соціально%еконо%
мічних явищ і процесів із застосуванням
системи спостереження, накопичення
та зберігання статистичних даних, їх
обробки й аналізу.
Ключові слова: соціально$економіч%
ні явища і процеси, прогнозування,
екстраполяція, вибіркове спостережен$
ня, аналіз пропорційності, кореляційно$
регресійний аналіз, взаємозв’язки, ймо$
вірнісне оцінювання, багатофакторність.
Постановка проблеми. Процес про$
гнозування є доволі актуальним у наш
час. Сфери його вживання надзвичайно
широкі. Одна з найскладніших проблем
системи управління — це передбачити
майбутнє і знайти ефективні рішення
в умовах невизначеності. Увага до соці$
ально$економічного прогнозування в на$
шій країні підсилюється. Процеси тран$
сформації українського суспільства
потребують всебічного прогнозування
розвитку як окремих соціально$еконо$
мічних явищ і процесів, так і соціального
організму загалом. При прогнозуванні
соціально$економічних явищ і процесів
перевага повинна віддаватися стати$
стичним методам, результатом яких
є очікувані в майбутньому характеристи$
ки досліджуваних об’єктів.
Вихідні передумови. Завдання прог$
нозування відрізняються широким колом
охоплення, а також тим, що їх потрібно
оцінювати як глобальні. Статистичні
методи об’єднують сукупність методів
обробки кількісної інформації про об’єкт

прогнозування за принципом виявлення
математичних закономірностей розвитку
і математичних взаємозв’язків характе$
ристик, що містяться в ній, з метою отри$
мання прогнозних моделей. Вибір методу
прогнозування — дуже важливе і складне
питання. На заході значної популярності
набуло прогнозування, базоване на ме$
тодах математичної статистики. Проте
Україна — молода країна з перехідною
економікою, для якої характерні значні
коливання економічних явищ і процесів.
Тим більше, що необхідно враховувати
ускладнення ситуації у зв’язку зі світовою
економічною кризою. Відтак дуже акту$
альним є завдання використання стати$
стичних методів для прогнозування со$
ціально$економічних явищ та процесів
в Україні в сучасних умовах.
Метою дослідження є розроблення
засад для використання статистичних
методів при прогнозуванні соціально$
економічних явищ і процесів в сучасних
умовах.
Основні результати дослідження.
Прогнозом називають науково обґрун$
тований висновок про майбутні події,
про перспективи розвитку процесів, про
можливі наслідки управлінських рішень.
Прогнозування має носити системний
характер. Необхідність системного під$
ходу в прогнозуванні випливає з осо$
бливостей розвитку економіки країни
загалом та її окремих елементів. Прин$
ципи прогнозування: поєднання соці$
ально$політичних і господарських цілей;
демократичний централізм; систем$
ність; безперервність і зворотний зв’я$
зок; пропорційність і оптимальність;
реальність і об’єктивність; виділення
провідної ланки тощо. Прогнозування
передбачає систему наукових дове$
день, використання методів і прийомів
із різним ступенем формалізації, узгод$
женість окремих висновків і оцінок щодо
майбутнього розвитку процесу. До них
можна віднести аналіз ситуації, визна$
чення рівнів достовірності інформації,
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визначення ступеня ймовірності, виро$
блення поточних, середніх і довгостро$
кових прогнозів.
Статистичні прогнози ґрунтуються на
гіпотезах про стабільність значень вели$
чини, що прогнозується; закону її розпо$
ділу; взаємозв’язків з іншими величина$
ми тощо. Основний інструмент прогно$
зування — екстраполяція. Суть прогноз$
ної екстраполяції полягає в поширенні
закономірностей, зв’язків і відношень,
виявлених у t$му періоді, за його межі.
Залежно від гіпотез щодо механізму
формування і подальшого розвитку про$
цесу використовуються різні методи
прогнозної екстраполяції, які можна
об’єднати у дві групи:
– екстраполяція закономірностей
розвитку — тенденцій і коливань;
– екстраполяція причинно$наслідко$
вого механізму формування процесу —
багатофакторне прогнозування.
Ці методи відрізнються не процеду$
рою розрахунків прогнозу, а способом
описування об’єкта моделювання. Екс$
траполяція закономірностей розвитку
ґрунтується на вивченні його передісторії,
виявленні загальних і усталених тенден$
цій, траєкторій зміни в часі. Абстрагую$
чись від причин формування процесу,
закономірності його розвитку розгляда$
ють як функцію часу. Інформаційною
базою прогнозування слугують однови$
мірні динамічні ряди.
Метод прогнозної екстраполяції тен$
денцій базується на припущенні про без$
перервність розвитку процесів реально$
го соціального життя. Якщо для соціаль$
ної системи в минулому був характерний
розвиток (зростання чи спад) із певною
постійною швидкістю або прискоренням,
то є підстави вважати, що швидкість чи
прискорення залишаються незмінними
і на певний проміжок часу в майбутньо$
му. Екстраполяційні методи є одними
з найпоширеніших і найбільш розробле$
них формалізованих методів прогнозу$
вання. Основний елемент прогнозної
екстраполяції — тренд. Під трендом
розуміється тривала («часова») тенден$
ція зміни соціальних показників, основна
складова прогнозованого часового
ряду. Існують різні прийоми екстраполя$
ції. Позитивна сторона методу прогноз$
ної екстраполяції — зв’язок минулого,
теперішнього і майбутнього, формаліза$
ція цього зв’язку, кількісні оцінки. Цей

метод дає змогу усереднити вплив оди$
ничних врахованих і загальний вплив
неврахованих факторів.
Значний ефект дає використання
складної екстраполяції — висновків
теорії ймовірності, теорії ігор — арсенали
математики і кібернетики. Це дає змогу
правильно оцінити масштаби можливих
зрушень у тенденціях, які екстраполю$
ються.
Екстраполяцію як спосіб прогнозу$
вання розвитку соціально$економічних
явищ і процесів здійснювати складно, бо
вони розвиваються не по прямій, а по
кривій лінії: процес до певного моменту
повільно наростає, потім настає період
швидкого, бурхливого розвитку, який
завершується періодом насичення;
після цього процес знову стабілізується.
Неврахування цієї вимоги призводить до
серйозних помилок, навіть до абсурду,
наприклад при екстраполяції зростання
в перспективі кількості продукції, дина$
міки демографічних процесів тощо. Річ
у тому, що на певному етапі розвитку
внаслідок змін починається уповільнен$
ня зростання або спаду, яке потім взага$
лі припиняється і система переходить
у стаціонарний стан. Крива розвитку має
в цьому разі S$подібну форму і називаєть$
ся експонентою (логістичною кривою).
При використанні математичної екс$
траполяції визначені закономірності слід
розглядати разом з умовами їх прояву.
У соціальній сфері умови прояву тієї чи
іншої закономірності швидко змінюють$
ся, тому при прогнозуванні довгостроко$
вих соціальних процесів метод екстра$
поляції може призвести до серйозних
відхилень, тобто не є надійним. Він мало
підходить для прогнозування якісних
змін у гуманітарній сфері і більше засто$
совується для отримання висновків
у відносно добре досліджених галузях
і за відносно короткі періоди.
При багатофакторному прогнозуван$
ні процес розглядається як функція пев$
ної множини факторів, вплив яких аналі$
зується одночасно або з деяким запіз$
ненням. Інформаційною базою виступає
система взаємопов’язаних динамічних
рядів. Оскільки фактори включаються
в модель в явному вигляді, то особливо$
го значення набуває теоретичний аналіз
структури взаємозв’язків.
Методи екстраполяції багато в чому
перетинаються з методами прогнозу$

системи спостереження, накопичення
та зберігання статистичних даних, а та$
кож їх обробки й аналізу для прийняття
адекватних і ефективних управлінських
рішень. Концептуальна мета статистич$
ного аналізу розвитку соціально$еконо$
мічних явищ і процесів полягає в об’єк$
тивній і повній оцінці їх стану протягом
певного періоду, у виявленні закономір$
ностей і тенденцій їх розвитку, харак$
теристиці їх структури та регіональних
особливостей. Загальна мета статистич$
ного аналізу полягає у вивченні законо$
мірностей розвитку об’єкта (явища чи
процесу), виявленні й моделюванні його
зовнішніх та внутрішніх взаємозв’язків,
а також прогнозуванні на цій основі його
подальшого розвитку. Методична скла$
дова статистичного забезпечення упра$
вління базується на статистичній мето$
дології як сукупності принципів стати$
стичного дослідження та обґрунтованих
на їх основі правил, прийомів і методів
статистичного дослідження явищ.
Важливим етапом статистичного
прогнозування є оцінювання точності та
обґрунтованості прогнозів. На цьому
етапі необхідно використовувати сукуп$
ність критеріїв, способів і процедур, які
дають можливість оцінити якість прог$
нозу. Прогноз завжди будується на ана$
лізі теперішнього та минулого стану
соціально$економічного явища чи про$
цесу, який вивчається і розвиток якого
прогнозується. Для дослідження найча$
стіше проводиться вибіркове, а не
суцільне спостереження сукупності.
Статистичні характеристики вибіркової
сукупності розглядаються як оцінки від$
повідних характеристик генеральної
сукупності.
У статистичному моделюванні сукуп$
ність завжди розглядається як вибірка —
класична чи гіпотетична. Класична ви$
бірка — це частина реальної генеральної
сукупності, відібрана для обстеження за
принципами вибіркового методу. При
вивченні певного кола соціально$еконо$
мічних явищ вибіркове спостереження
єдино можливе. Об’єктивною гарантією
того, що вибірка репрезентує всю сукуп$
ність, є додержання наукових принципів
організації та проведення спостережен$
ня, насамперед неупередженого, об’єк$
тивного підходу до вибору елементів
для обстеження. Принцип випадковості
вибору забезпечує всім елементам
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вання за регресійними моделями. Іноді
їх відмінності зводяться лише до відмін$
ностей у термінології, позначеннях або
написанні формул. Проте сама по собі
прогнозна екстраполяція має низку спе$
цифічних рис і прийомів, які дають змогу
зараховувати її до деякого самостійного
виду методів прогнозування. Специфіч$
ними рисами прогнозної екстраполяції
можна назвати методи попередньої об$
робки числового ряду з метою перетво$
рення його до вигляду, зручного для
прогнозування, а також аналіз логіки про$
гнозованого процесу, що робить істот$
ний вплив як на вибір виду екстрапо$
люючої функції, так і на визначення меж
зміни її параметрів.
При прогнозуванні процесів, розви$
ток яких повністю або частково не підда$
ється формалізації (наприклад, розви$
ток науки і техніки, соціально$економічні
та політичні наслідки прийняття певних
управлінських рішень), можна викори$
стовувати методи експертних оцінок.
Вони ґрунтуються на мобілізації профе$
сійного досвіду та інтуїції експертів, які
добираються за принципом компетент$
ності. Експертні оцінки — найбільш
поширений і доступний метод прогнозу$
вання. Це науковий метод аналізу і дос$
лідження складних соціальних проблем,
що не формалізуються на основі інтуї$
тивно$логічного підходу. Його суть поля$
гає у проведенні експертом (провідними
спеціалістами в різних галузях) аналізу
проблем з наступним формалізованим
опрацюванням результатів. Узагальнена
думка експертів приймається як найбільш
імовірне розв’язання проблеми. При
цьому не просто враховується узагаль$
нена думка експертів, а аналізуються та
приймаються їхні суб’єктивні оцінки за
допомогою спеціальних процедур. Це
істотно підвищує надійність і достовір$
ність прогнозів.
У процесі підготовки до експертних
процедур виникають три основні про$
блеми, успішне розв’язання яких необ$
хідне для здобуття надійного прогнозу.
Отже, це: 1) добір експертів; 2) організа$
ція їхньої роботи; 3) узагальнення й оп$
рацювання результатів опитування. І тут
на допомогу приходить статистичне
дослідження.
Статистичне дослідження стану і тен$
денцій розвитку соціально$економічних
явищ і процесів передбачає застосування
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генеральної сукупності рівні можливості
потрапити у вибірку. Гіпотетична гене$
ральна сукупність оперує не кількістю
елементів, а кількістю можливих наслід$
ків функціонування об’єкта (явища чи
процесу) в одних і тих самих умовах.
Отже, фактичні дані, навіть якщо вони
є результатом суцільного обстеження
сукупності, розглядаються як випадкові
реалізації стохастичного, непередбачу$
ваного процесу. Це дає підстави для
ймовірнісного оцінювання результатів
прогнозування.
Завдання ймовірнісного оцінювання —
встановити, наскільки виявлена законо$
мірність позбавлена випадкових впли$
вів, наскільки вона характерна для того
комплексу умов, в яких функціонує об’єкт.
Якісна своєрідність і неповторність ста$
тистичних сукупностей потребує інтер$
претації цих оцінок щодо конкретних
умов простору і часу. В окремих випад$
ках імовірнісне оцінювання результатів
суцільного спостереження недоречне —
скажімо, при визначенні рейтингів окре$
мих елементів сукупності. Проте мета
конкретного дослідження не може відки$
нути правомірність використання таких
оцінок.
Вибіркову сукупність потрібно проа$
налізувати на предмет репрезентатив$
ності:
– статистичне описування об’єкта —
визначення середніх, стандартних відхи$
лень, інших характеристик розподілу;
– уніфікація типів ознак, приведення
їх до одного виду;
– тестування сукупності на однорід$
ність, ідентифікацію аномальних спосте$
режень;
– обсяг вибірки, який забезпечує по$
трібну точність результатів для взятої
ймовірності;
– порушення принципу випадковості
(упереджений вибір елементів, недоско$
нала основа вибірки тощо);
– відтворення пропущених даних;
– оцінювання взаємозв’язків між оз$
наками.
Статистичне забезпечення прогно$
зування розвитку соціально$економічних
явищ і процесів ставить низку конкретних
завдань, вирішення яких потребує засто$
сування методів статистичного аналізу
пропорційності. Серед них визначаль$
не місце належить завданню впорядку$
вання узгодженості розподілу таких

показників, як ресурси і результати
діяльності (обсяг виробництва, дохід чи
прибуток); чисельність населення і се$
редньодушове споживання; доходи на$
селення та обсяг витрат (або обсяг його
споживання) тощо. Об’єднувальною оз$
накою можуть бути регіони, групи фізич$
них та юридичних осіб тощо. При аналізі
пропорційності важливе місце належить
порівнянню з певними критеріями, які
визначають якість розподілу .
Комплекс методів аналізу пропорцій$
ності дає змогу визначити ступінь впливу
окремих чинників на розподіл резуль$
тативної ознаки за допомогою коефіці$
єнтів концентрації, а частинні характери$
стики розподілу — коефіцієнти локаліза$
ції — роль окремих груп або одиниць
розподілу у формуванні узагальнювальної
міри концентрації. Динаміка цих харак$
теристик розподілу дає змогу визначи$
ти тенденції розвитку пропорційності
основних параметрів під впливом розпо$
ділу окремих чинників і на цій основі
обґрунтувати відповідні управлінські
рішення.
Досліджуючи багатофакторну про$
порційність, доцільно використовувати
комбіновану модель, до якої входять
одна результативна ознака і сукупність
факторних ознак. Відповідно розрахову$
ється сукупність коефіцієнтів локалізації.
Це дає змогу дати диференційовану
оцінку формуванню взаємозв’язку роз$
поділу результату із сукупністю фактор$
них ознак, зокрема ранжувати факторні
ознаки за мірою взаємозв’язку та впли$
ву їх на розподіл результативної ознаки.
Використання статистичних методів
дає змогу виконати комплексний ана$
ліз стану та розвитку соціально$еконо$
мічних явищ та процесів, а також здій$
снити їх прогнозування.
Використання кореляційного аналізу
передбачає виконання таких передумов:
а) випадкові величини «у» (y1, у2, ...,
Уn) і «x» (x1, x2..., Хn) можуть розглядатись
як вибірка з двовимірної генеральної
сукупності з нормальним законом роз$
поділу,
б) очікувана величина похибки «і»
дорівнює нулю,
в) окремі стохастично незалежні спо$
стереження, тобто значення даного спо$
стереження, не повинні залежати від
значення попереднього і подальшого
спостережень;

використовується один із методів
екстраполяції або інтерполяції для отри$
мання безпосередньо прогнозного
результату.
Висновки та пропозиції. Стати%
стичне дослідження стану і тенденцій
розвитку соціально$економічних явищ
і процесів вимагає застосування систе$
ми спостереження, накопичення та збе$
рігання статистичних даних, а також їх
обробки й аналізу для прийняття аде$
кватних та ефективних управлінських
рішень. Система показників і відповідна
інформаційна база мають бути орієнто$
вані не тільки на вирішення конкретних
функціональних завдань або проблем,
а й на підтримку неперервної динамічної
рівноваги об’єктів управління.
Зважаючи на те, що будь$яка система
показників схематизує і спрощує реаль$
не уявлення про явища, виникає завдан$
ня послідовного вдосконалення цієї
системи відповідно до розвитку само$
го явища, а також поглиблення процесу
пізнання. Це означає перехід від проб$
лемно$орієнтованої до інформаційно$о$
рієнтованої бази даних і системи показ$
ників статистики.
Система статистичних показників, на
базі якої можуть здійснюватися стати$
стичні дослідження стану та розвитку
соціально$економічних явищ і процесів
країни чи окремого регіону, має містити
взаємозалежні показники, використання
яких давало б змогу за допомогою обме$
женої первинної інформації якнайповні$
ше відображати стан, тенденції та за$
кономірності розвитку, а також робити
відповідні перспективні прогнози.
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г) коваріація між помилкою, пов’яза$
ною з одним значенням залежної змінної
«у», і помилкою, пов’язаною з будь$яким
іншим значенням «у», дорівнює нулю;
д) дисперсія помилки, пов’язана з од$
ним значенням «у», дорівнює дисперсії
помилки, пов’язаної з будь$яким іншим
значенням;
е) коваріація між похибкою і кожною
з незалежних змінних дорівнює нулю,
є) спостереження незалежних змін$
них проводяться без похибки.
Перед початком кореляційного аналі$
зу необхідно перевірити виконання цих
передумов.
Регресійний аналіз тісно пов’язаний
з кореляційним. При виконанні переду$
мов кореляційного аналізу виконуються
передумови регресійного аналізу. Тільки
при виконанні наведених передумов
оцінки коефіцієнтів кореляції і регресії,
одержувані за допомогою способу
якнайменших квадратів, будуть незмі$
щеними і мати мінімальну дисперсію.
Регресійний аналіз ставить менш жор$
сткі вимоги до початкової інформації.
За ступенем комплексності стати$
стичні дослідження можна розділити на
дво$ і багатовимірні. Перші стосуються
розгляду парних взаємозв’язків між
змінними (парні кореляції і регресії)
і спрямовані в прогнозних дослідженнях
на розв’язання таких задач, як встано$
влення кількісної міри тісноти зв’язку
між двома випадковими величинами,
встановлення близькості цього зв’язку
до лінійної оцінки достовірності і точ$
ність прогнозів, одержаних екстраполя$
цією регресійної залежності. Багатови$
мірні методи статистичного аналізу
спрямовані в основному на розв’язання
задачі системного аналізу багатовимір$
них стохастичних об’єктів прогнозуван$
ня. Метою такого аналізу є, як правило,
з’ясування внутрішніх взаємозв’язків
між змінними комплексу, побудова бага$
товимірних функцій зв’язку змінних,
виділення мінімального числа характе$
ристик, що описують об’єкт з достатнім
ступенем точності. Одним із основних
завдань тут є скорочення розмірності
опису об’єкта прогнозування.
Таким чином, статистичні методи ви$
користовуються переважно для підго$
товки даних, приведення їх до вигляду,
що придатний для розроблення прогно$
зу. Як правило, після їх застосування

Проведено исследование методов
математической статистики, рассмо%
трены их особенности и возможность
применения для прогнозирования
состояния и развития социально%
экономических явлений и процессов
в Украине в современных условиях.
Для проведения прогнозирования
и принятия эффективных управленче%
ских решений необходимо использо%
вать статистические методы, а также
статистические исследования состоя%
ния и тенденций развития социально%
экономических явлений и процессов
с применением системы наблюдения,
накопления и хранения статистических
данных, их обработки и анализа.
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Ключевые слова: социально$эконо%
мические явления и процессы, прогно$
зирование, экстраполяция, выборочное
исследование, анализ пропорциональ$
ности, корреляционно$регресионный
анализ, взаимосвязи, вероятностное
оценивание, многофакторность.
There has been conducted the study of
statistical methods and considered their
particular applicability to predict the state
and development of socio%economic phe%
nomena and processes in Ukraine at pres%
ent. To perform forecasting of socio%eco%
nomic phenomena and processes it is
necessary to use statistical methods as
well as a system of observation, accumula%
tion and storage of statistic data.
Key words: socio$economic pheno$
mena and processes, forecasting, extrapo$
lation, selection conducted, analyze pro$
portions, correlation$regression analyze,
relations, probable evaluation, plural factor.
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ÊÀÄÐÎÂÀ ÏÎË²ÒÈÊÀ
УДК 374.7

Л. І. Бондарєва,
кандидат педагогічних наук

ÑÓ×ÀÑÍ² ÀÑÏÅÊÒÈ Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÈ ÄÎÐÎÑËÈÕ
Â ÓÌÎÂÀÕ ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ
Автор розглядає особливості підпри%
ємництва як складової економічної галу%
зі, яке дає змогу дорослим здійснити
прояв ділової активності та націлити їх на
ініціативні життєво%перетворювальні дії.
Визначено характерні ознаки підприєм%
ництва, які висуваються перед вищою
професійною освітою та нові вимоги до
професійної підготовки підприємницьких
кадрів. Розглянуто цілі підприємницької
підготовки та конкретизовано їх зміст.
Ключові слова: підприємництво,
професійна освіта, підприємницька під$
готовка дорослих, соціально$психоло$
гічні умови навчання дорослих, еконо$
мічний університет.
Постановка проблеми. Одним із
дійових засобів залучення людини до
активних цілеспрямованих дій у сфері
виробництва та економіки є підприєм$
ництво. Перехід України до ринкових
відносин і формування багатоскладної
економіки викликають необхідність під$
готовки високопрофесійних фахівців
зі сфері підприємницької діяльності. За
цих умов вони повинні на більш високо$
му професійному рівні здійснювати
необхідні заходи, спрямовані на стабілі$
зацію розвитку народного господарства
і подолання економічної кризи в країні.
Однак, незважаючи на чималий про$
грес у розумінні місця і призначення під$
приємництва у сучасному суспільстві,
залишаються певні труднощі з визначен$
ням поняття «підприємництво». Це пов’я$
зано передусім з тим, що воно є водночас
і науковим поняттям, і загальновживаним
терміном. З іншого боку, підприємниц$
тво — це багатоаспектне явище, в якому
тісно переплітаються філософські, еконо$

мічні, соціологічні й психологічні сторони,
що зумовлює певні труднощі у розроб$
ленні єдиного підходу до його трактуван$
ня [1, 25]. Тому докорінні перетворення
всіх сфер суспільного життя, що відбува$
ються в Україні, визначають необхідність
здійснення невідкладних заходів в систе$
мі вищої освіти, спрямованих на вдоско$
налення професійної підготовки фахівців
для підприємницької діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публі%
кацій. Актуальні питання, пов’язані
з розвитком освіти дорослих, предста$
влені у дослідженнях вітчизняних вчених
(О. В. Аніщенко, С. У. Гончаренко, І. А. Зя$
зюн, Г. М. Лактіонова, Н. Г. Ничкало,
О. І. Огієнко, Н. Т. Протасова, С. О. Сисо$
єва, Л. Є. Сігаєва, В. В. Рибалка та ін.).
У своїх дослідженнях вчені розробляли
різні питання стосовно освіти дорослих.
Окремим аспектам підприємницької під$
готовки майбутніх спеціалістів присвяче$
ні, зокрема, роботи Л. Володарської$Зо$
ли, О. О. Романовського, Н. А. Побірчен$
ко, І. Ф. Прокопенко, В. Ю. Стрельнікова.
Аналіз психолого$педагогічної літе$
ратури доводить, що проблемі підпри$
ємницької підготовки дорослих у вищих
навчальних закладах приділяється мало
уваги. У переважній більшості робіт роз$
глядаються лише педагогічні умови еко$
номічної освіти молоді і практично зали$
шається поза увагою підприємницька
підготовка дорослих як економічних, так
і неекономічних спеціальностей у вищих
навчальних закладах.
Виклад основного матеріалу. Од$
ним із вихідних пунктів розуміння під$
приємництва є розгляд цього феномену
як процесу творчої діяльності, здатної
змінити обличчя суспільства, сприяти
його науково$технічному й економічному
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розвитку. Підприємництво передбачає
вихід за межі буденних проявів ділової
активності дорослих, націлює їх на іні$
ціативні перетворювальні дії не лишень
у сфері реальної економічної діяльності,
а й у сфері освіти, науки, культури. Адже
підприємництво — це універсальне
явище, що ґрунтується на одвічному
прагненні дорослого змінити себе, нав$
колишнє середовище та економіку сус$
пільства в цілому.
Для підприємництва як складової
економічної системи суспільства харак$
терні такі ознаки [1, 8]:
– ринкові механізми регулювання і ке$
рівництва підприємницькою діяльністю;
– вільний вибір програми виробниц$
тва і споживання продукції;
– розміщення ресурсів і виробництва
з урахуванням цін, утворених в результа$
ті обміну між виробниками, споживача$
ми, робітниками і власниками факторів
виробництва;
– наведення порядку у виробництві
в результаті дії саморегулюючого меха$
нізму.
Такі особливості підприємництва як
складової системи економіки впливають
на економічну освіту. Зазначимо, що під$
приємницька освіта детермінована полі$
тичними, соціально$економічними, духов$
ними і педагогічними факторами. Серед
них найбільш характерними, на наш
погляд, є фактори, пов’язані з державо$
творчими процесами, переходом до
ринкової економіки. До цієї групи факто$
рів слід віднести, на нашу думку, і такі:
– необхідність підготовки конкурен$
тоздатного в умовах ринку спеціаліста
з високим рівнем професійної компе$
тенції, здатності до творчості, умінням
орієнтуватися у культурному середови$
щі, спілкуватися з представниками різ$
них культур;
– формування нових соціальних груп
(бізнесменів, підприємців, фермерів та
ін.) і виникнення різноманітних партій,
рухів, організацій, які мають власні спе$
цифічні інтереси, в тому числі і в галузі
освіти, культури;
– суспільна невизначеність, зростан$
ня безробіття, соціальна незахищеність
значної частини дорослих у перехідний
період до ринку, що спричиняє їх духовне
збіднення, нівелювання таких цінностей,
як людяність, доброта, милосердя, та
породжує у значної частини людей нев$
певненість, розгубленість, байдужість,
нігілізм, жорстокість;

– розширення спектра духовних орі$
єнтацій, цінностей, варіантів індивідуаль$
ного способу і стилю життя, можливість
для кожного дорослого здійснювати свій
вибір самостійно. Адаптована до цих
соціально$економічних, духовних змін
освіта повинна враховувати зростаючу
багатоманітність культуроосвітніх потреб
і запитів, виступити одним із гарантів
розвитку соціального структурування,
основою громадського миру і лагоди
в суспільстві [3, 67].
Разом з тим, проблеми підприємниць$
кої освіти дорослих відносяться до найва$
жливіших проблем, які вищі навчальні
заклади повинні вирішити найближчим
часом. Слід зауважити, що суспільство
визнає дорослою таку особистість, яка
має високий ступінь соціальної і профе$
сійної компетенції, яка реалізує визначені
плани, передбачає наслідки, вміє переос$
мислити своє ставлення до навколишньо$
го середовища та має високу відповідаль$
ність за свої дії. Тому саме сьогодні,
в умовах невизначеності економіки, бур$
хливого скорочення штатів працівників на
підприємствах, підвищеного рівня безро$
біття, суспільство дає можливість дорос$
лим «увійти» до підприємництва та отри$
мати підприємницьку підготовку у процесі
здобуття другої вищої освіти.
Відтак, одним із основних завдань
вищих закладів освіти, які здійснюють
підготовку дорослих до підприємництва
і бізнесу на етапі переходу господарсь$
кий структур України до ринкових відно$
син, є підготовка фахівців нової генера$
ції, вільних у своєму світосприйнятті від
ідеологічних догм, які добре розуміють
особливості сучасного і майбутнього
економічного розвитку України, бачать
шляхи розвитку економіки нашої держа$
ви в контексті світових інтеграційних
процесів.
Основними цілями підприємницької
підготовки дорослих в умовах дії ринко$
вого механізму господарювання [4, 67] є:
– оволодіння дорослими системою
теоретичних знань у галузі економіки та
підприємництва на рівні вимог світових
стандартів;
– формування вміння здійснювати
економічний аналіз і робити прогнози
з урахуванням технологічних змін та
інновацій у ринковій економіці;
– надбання інтелектуального потен$
ціалу, необхідного для широкого вибору
конкретних напрямів підприємницької
діяльності в сучасних умовах;

– високу адаптованість професійних
фахівців до нових потреб підприємниць$
кої діяльності;
– здатність до впровадження іннова$
цій і постійного самовдосконалення;
– здатність впевнено працювати за
надзвичайних умов і успішно реалізову$
вати антикризову політику;
– вміння використовувати у профе$
сійній діяльності комп’ютерну техніку,
сучасні інформаційні технології та інші
нововведення.
Важливе значення для професійної
майстерності спеціаліста має бути не
тільки наявність знань конкретної госпо$
дарської проблеми, але і вміння само$
стійно її вирішувати; вміння мислити,
самостійно і оперативно приймати рі$
шення в питаннях економічних, технічних,
соціальних проблем; наявність управ$
лінських знань і навичок, здатність до
демократичного, гуманного спілкування
в трудовому колективі. До підприєм$
ницьких вмінь ми також відносимо такі,
які по своєму висновку направлені на
технологію створення підприємства,
його реєстрацію як суб’єкта підприєм$
ницької діяльності, самопізнання вироб$
ництва і праці, на отримання більш висо$
ких показників роботи (ефективності,
якості, економії, виробництва).
Підготовка дорослих до підприємниц$
тва та бізнесу повинна відповідати вимогам
ринкових відносин, розробки і обґрунту$
вання підходів до методики навчання
дисциплін підприємницького циклу на
основі досягнень теорії навчання, вико$
ристання матеріалів експериментально$
го дослідження і творчого пошуку. Забез$
печення завдань професійної підготовки
дорослих засобами методики навчання
підприємницьких дисциплін полягає в та$
ких аспектах [5, 112]:
– реалізація навчання підприєм$
ницьких дисциплін, здійснення для рин$
кової економіки на основі інтеграції та
диференціації знань за кваліфікаційни$
ми рівнями ступеневої освіти має за$
безпечувати систематизовану профе$
сійну підготовку дорослих за сучасними
вимогами;
– спрямування реалізації принципів
дидактики в навчанні підприємницьких
дисциплін для створення психолого$пе$
дагогічних умов мотивації навчання
мають сприяти забезпеченню єдності
навчання і виховання;
– застосування методів, засобів, форм
організації теоретичного і практичного
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– орієнтування на безперервне вдос$
коналення напрямів і методів підприєм$
ницької діяльності;
– стимулювання постійної зацікавле$
ності дорослих у подальшому професій$
ному розвитку.
Із проголошенням нашою державою
незалежності та зі зміною пріоритетів
в економіці різко змінилися вимоги до
змісту підприємницької діяльності, і як
результат підвищились вимоги до підго$
товки підприємців.
Рівень кваліфікації фахівців в умовах
ринку стає важливим економічним фак$
тором, який набуває не тільки господар$
ського, а й соціально$політичного зна$
чення, а професійна майстерність спе$
ціалістів стає важливим стратегічним
товаром будь$якої незалежної держави.
Однією з основних складових профе$
сіоналізму підприємницьких кадрів є ос$
віта, яка відображає освітній аспект тео$
рії підприємницької підготовки і вказує
на її зміст. Підприємницька освіта харак$
теризує певний рівень забезпечення
особистості знаннями та вміннями, не$
обхідними для підготовки до підприєм$
ницької діяльності.
Підприємницькі знання важливі тим,
що можуть бути цінним товаром і спря$
мовуватись в усі сфери діяльності, бо
саме вони забезпечують [2, 24–25]:
– велику конкурентоспроможність
в сучасних ринкових відносинах;
– адаптацію до нових вимог життя;
– засвоєння і накопичення знань
з теорії бізнесу, економіки підприєм$
ства, маркетингу, менеджменту, соці$
ології, психології, права;
– широкий кругозір і передбачувану
свободу дій;
– набуття функціональної грамотно$
сті в засвоєнні майбутніх професій;
– стабілізацію суспільних відносин,
базованих на єдиному взаєморозумінні
єдиної мови спілкування, на єдиній під$
приємницькій культурі.
Оскільки ринкова економіка передба$
чає плюралізм, зростання ризику, роз$
виток конкуренції, тому ці риси ставлять
перед системою вищої професійної
освіти нові вимоги до професійної підго$
товки кадрів для економіки в цілому та
підприємництва зокрема. До таких ви$
мог можна віднести [5, 45]:
– здатність до роботи в умовах бага$
тоскладної економіки, функціонування
організаційних утворень різних форм
власності і господарювання;
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навчання мають забезпечувати потребу
побудови ефективної методики навчан$
ня підприємницьких дисциплін в умовах
ринкової економіки;
– проведення розбудовчого експе$
рименту з розкриттям ефективних засо$
бів застосування проблемності, про$
грамного навчання, ігрових занять,
моделювання майбутньої професійної
діяльності підприємців в модульній
системі навчання визначають високий
ступінь активізації пізнавальної діяльно$
сті, інтенсифікації творчих зусиль сту$
дентів при індивідуалізації навчання,
цілеспрямованого управління розвит$
ком самостійності особистості доросло$
го в сфері підприємництва;
– найбільш ефективна методика нав$
чання підприємницьких дисциплін має
бути надбанням всіх викладачів при від$
повідному матеріально$технічному за$
безпеченні навчального процесу у вищих
навчальних закладах.
В процесі підприємницької підготов$
ки дорослих у вищих навчальних закла$
дах важливими є розробка та обґрунту$
вання моделі сучасного підприємця, яка
визначає його професійні якості, що
безпосередньо проявляються в моделях
підприємницької поведінки [2; 3]. Ці мо$
делі характеризують підприємця як
активну, впевнену в собі особистість, яка
здатна досягти своєї мети, має страте$
гічне мислення, покладається лише на
себе, ефективно використовує свої та
існуючі можливості, творчо підходить до
справи, вміє ризикувати і прораховувати
можливі варіанти. Справжній підпри$
ємець повинен бути творчим, праце$
любним, схильним до розумового, ви$
правданого авантюризму і ризику, тобто
має реалістично оцінювати ситуацію;
творчо підходити до розв’язання задач
і вирішення проблем, що виникають під
час підприємницької діяльності; роз$
раховувати лише на власні сили; мати
мужність брати на себе відповідальність
за результати справи; доводити справу
до логічного завершення (отримання
потрібного результату); максимально
використовувати можливості інформа$
ційно$комп’ютерних мереж, передових
технологій, досягнень науки і техніки;
мати жадобу та здоровий глузд до отри$
мання справедливої винагороди, вміти
економно витрачати ресурси (фінансові
та інші). Зазначені види підприємницької
поведінки досягаються при наявності
таких рис характеру, як: амбіційність,

прагнення досягти бажаного успіху;
впевненість у своїх силах; працелюб$
ність і наполегливість; внутрішня неза$
лежність; орієнтація на продуктивну
діяльність, прагнення вчитися на особи$
стому досвіді, використовувати досвід
інших, не повторюючи їх помилок; рішу$
чість і сміливість; творчий підхід.
Таким чином, можна сказати, що виз$
начені педагогічні тенденції економічної
освіти дорослих об’єктивно зумовлюють
потребу проведення наукового дослі$
дження та аналізу практичного досвіду
цієї проблеми в системі «вищі економіч$
ні навчальні заклади — держава» за
такими аспектами, а саме:
– Ідея «навчання через усе життя»
повинна активно підтримуватися держа$
вою на всіх рівнях його функціонування.
– Потрібна зміна позиції викладача,
тобто заміна традиційної методики
викладання на нову, яка покликана
посприяти самовизначенню і самореалі$
зації дорослого, що навчається.
– Зростає роль андрагогів$виклада$
чів як спеціалістів нового профілю, які
володіють теорією і практикою навчання
дорослих. Необхідно здійснювати заміну
інформаційної спрямованості навчання
на застосування активних методів нав$
чання. Це дозволить дорослим стати
більш активними учасниками освітнього
процесу, буде сприяти розвитку здібно$
сті критично мислити й дасть можливість
озброїти основами самостійної пізна$
вальної діяльності.
А це, в свою чергу, приводить до розу$
міння, що на сьогоднішньому етапі роз$
витку економічної освіти дорослих в Укра$
їні головним завданням є розширення
можливостей для навчання, яке, в свою
чергу, буде збільшувати активність гро$
мадян та підвищувати продуктивність
економіки в умовах її реформування.
Висновок. На сьогоднішньому етапі
розглянуті тенденції об’єктивно зумо$
влюють значне зростання ролі педаго$
гічної науки у пошуках оптимальних шля$
хів підвищення ефективності професій$
ної підготовки дорослих до підприєм$
ницької діяльності в сучасних умовах
економіки. Відтак дедалі необхіднішим
стає педагогізація самої підготовки
дорослих у вищій професійній школі та
якомога повніше задоволення усталених
потреб виробництва, організації праці,
механізмів регуляції, а також їх профе$
сійно$трудова мотивація задля створення
найбільш сприятливих умов для макси$
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мального розвитку й найбільш ефектив$
ного використання індивідуального тру$
дового потенціалу кожного спеціаліста.
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кандидат економічних наук

ÐÎÇÂÈÒÎÊ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÎÃÎ ÏÎÒÅÍÖ²ÀËÓ
ÎÑÎÁÈÑÒÎÑÒ² ßÊ ÍÅÎÁÕ²ÄÍÎÃÎ ×ÈÍÍÈÊÀ
ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ² ÑÓ×ÀÑÍÎ¯ ÅÊÎÍÎÌ²ÊÈ
Визначено сутність і основні складові
інноваційного розвитку суспільства.
Доведено, що кваліфікація менеджера
у сфері інноваційної діяльності є ключо%
вим фактором її ефективності. Обґрунто%
вано концептуальний підхід щодо проце%
су інноваційного розвитку особистості,
обов’язковим елементом якого стане
формування її інноваційної культури.
Ключові слова: кадровий потенціал,
людський потенціал, інноваційний потен$
ціал, творчий потенціал, менеджмент
персоналу, інноваційна діяльність, інно$
ваційний розвиток, інноваційна культура.
Однією з пріоритетних умов успішно$
го функціонування економіки України
є вдосконалення діючих систем упра$
вління підприємствами, впровадження
сучасних досягнень менеджменту.
Дедалі очевиднішим стає той факт, що
конкурентоспроможність підприємств
зумовлюється не тільки технологіями
ведення бізнесу, але й етичними, куль$
турними та соціальними чинниками.
Саме вони у сприятливих умовах поро$
джують якісний імпульс для розвитку
економіки, забезпечують її інтенсивне
зростання. Важливою умовою для здій$
снення економічних реформ в Україні
є вплив таких чинників, вагомість яких
в українському менеджменті занижуєть$
ся, але які часто є для нашої економіки
ключовими. Йдеться про людський
потенціал і методи його використання.
Саме від забезпечення умов для спів$
праці з персоналом та зовнішнім сере$
довищем залежить майбутнє процвітан$
ня як великих, так і малих підприємств.
Наразі успіх інтеграційних процесів
значною мірою визначається обраним
напрямом інноваційної діяльності та від$
повідною кадровою політикою. Розвиток
інноваційної діяльності — результат
взаємодії різноманітних факторів, з$по$
між яких найважливішим є середовище,
де заохочується використання нових
підходів до вирішення виробничих зав$
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дань, наявність однодумців у творчому
колективі, ефективної системи кадрово$
го відбору.
Проблемам управління персоналом
багато уваги приділяється в наукових
працях як іноземних фахівців, так і нау$
ковців країн близького зарубіжжя. Серед
них можна відмітити таких, як Г. Десслер,
Р. Марр, Е. Мейо, М. Мескон, Д. Сульє,
Ф. Тейлор, Г. Шмідт, В. Дятлов, П. Жура$
вльов, Е. Маслов, В. Травін, С. Шекшня
та ін. Теоретичні, методичні та прикладні
аспекти актуальних проблем економіки
праці дістали свого значного розвитку
у роботах таких українських учених:
В. Близнюк, Г. Дмитренка, А. Колота,
І. Петрової, В. Онікієнка, Л. Федулової та
ін. Проте і на сьогодні у цьому напрямі
залишається багато дискусійних і неви$
рішених проблем. У науковій літературі
відсутня однозначна думка щодо понят$
тя «кадровий потенціал», допускається
вільне його тлумачення, не сформовано
чіткої концепції управління персоналом,
відсутні підходи до комплексної оцінки
рівня кадрового потенціалу і формуван$
ня висококваліфікованих управлінських
кадрів у сфері інновацій.
Сучасна система управління кадрами
в умовах ринкової економіки надає
широкі можливості для розроблення
нової, гнучкої стратегії розвитку кадро$
вого потенціалу підприємств. Більшість
вітчизняних і зарубіжних авторів розгля$
дають у тісному зв’язку такі поняття, як
«кадровий потенціал» та «управління
кадрами», оскільки лише при вмілому
управлінні можливе раціональне вико$
ристання кадрів і, як наслідок, ефектив$
на діяльність підприємств в умовах гос$
трої конкурентної боротьби.
Наразі найбільш змістовну оцінку
новим тенденціям суспільного розвитку
дає така категорія, як інноваційний
розвиток. Вона найповніше характери$
зує всі процеси сучасного етапу існуван$
ня суспільства (економічні, політичні,
соціальні та інші) і пов’язує їх в єдине
ціле. Відзнакою нового століття вчені

Нині у світовому господарстві форму$
ється новий погляд на фактори еконо$
мічного зростання. Досвід розвинутих
країн показав, що основа стійкого еко$
номічного зростання забезпечується
рівнем розвитку і динамізмом інновацій$
ної сфери і відбувається на базі викори$
стання знань та інновацій як найважливі$
ших економічних ресурсів. Саме інновації
приводять до формування нових галузей
і виробництв, а ініціатором їх є творчість
людини$новатора. Активізація людсько$
го фактора і прискорення науково$тех$
нічного прогресу — це взаємозалежні
проблеми збалансованості та динаміч$
ного розвитку факторів виробництва.
Сучасні технології мають низку особли$
востей: вони вузько спеціалізовані,
швидко застарівають, вимагають постій$
ного вдосконалювання, їх неможливо
впровадити лише за допомогою доку$
ментації, без людини — носія «ноу$хау».
Найрозвинутіші країни світу — такі, як
Японія, США, Великобританія, Німеччи$
на, Франція — вже давно зрозуміли, що
необхідною умовою прогресу науки і тех$
ніки є розвиток і максимальне розкриття
творчого потенціалу науковців. Вони
звертають на це особливу увагу і отри$
мують відповідні результати. Вкладення
в людський капітал у США сягає 75–80%,
у європейських країнах — 60–70%, звід$
си й результати. У нас же цей показник
втричі нижчий. У проекті бюджету на
2011 рік на освіту передбачається спря$
мувати близько 6,3% ВВП проти не$
обхідних 8–10% [2]. Ці країни залучають
«мізки» із усього світу як об’єкт іннова$
ційної та економічної діяльності, розумі$
ючи важливість людського капіталу та
знаходячи необхідні мотиватори для
їхньої роботи на благо нерідної країни.
На жаль, в Україні недостатньо приді$
ляють увагу людському капіталу, а осо$
бливо його людському потенціалу,
відсутнє визнання людини як об’єкта
капітальних вкладень, об’єкта економіч$
ної діяльності. У вітчизняних підприємців
недостатнє розуміння того, що капіталь$
ні вкладення в людину є такими ж при$
бутковими, як і інвестиції у будь$який
інший фактор виробництва, а в іннова$
ційній сфері навіть в кілька разів більше.
Тому не дивно, що в інноваційній сфері
України спостерігаються негативні про$
цеси, характерні в цілому для економіки
країни. Інноваційна сфера не стала при$
вабливою для творчого персоналу. По$
ряд із «втечею назовні» спостерігається
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називають перевагу інтелектуального
товару; на перше місце виходить ство$
рення не самого товару, а проекту това$
ру; не технології, а правил створення
технології; не нового ринку, а меж цього
ринку; не просто задоволення попиту та
нарощування виробництва, а розро$
блення ідеології попиту і ідеології вироб$
ництва. Для успішного виконання подіб$
них проектів потрібні значні фінансові
кошти, як мінімум, з кількох каналів над$
ходження грошових коштів, що пов’яза$
но з високим ризиком таких інновацій.
Але багато підприємств, які бажають
гідно конкурувати в сучасному світі, зна$
ходять необхідні кошти і намагаються
в тому чи іншому вигляді здійснювати
інноваційну діяльність. Вони створюють
спеціальні дочірні структури або іннова$
ційні центри, які сприяють просуванню
та використанню інноваційної продукції.
Однак найчастіше вкладені зусилля не
приносять очікуваних доходів. Узагаль$
нення вивчених економічних джерел дає
змогу зробити висновок, що причиною
цього найчастіше є недосконалі підходи
до організації інноваційної діяльності,
труднощі пошуку та залучення необхід$
них фахівців в інноваційній сфері, оплати
їхньої праці. Інакше кажучи, для якісного
здійснення інноваційного процесу важ$
ливо не лише вирішити питання фінансу$
вання, а й знайти людей, здатних ці
гроші грамотно розподілити, а в умовах
обмеженості фінансування — вибрати
пріоритетні напрямки їх витрачання.
Узгодження політики менеджменту
персоналу та інноваційної політики під$
приємства має опиратися на індивідуаль$
ний підхід до кожного працівника, визна$
чення сфери та характеру діяльності, де
використання конкретного працівника
приносить найбільший ефект, заохочення
творчої та раціоналізаторської діяльності
[1, с. 41]. З огляду на це стає очевидним той
факт, що кваліфікація менеджера у сфері
інноваційної діяльності є ключовим факто$
ром її ефективності. Йому необхідно не
тільки володіти всім набором інструментів
управління, а й уміти швидко вибудовува$
ти ланцюжок дій залежно від ситуації
і бачити далеко вперед. Сучасні умови
вимагають від менеджера міцної теоре$
тичної бази по всіх компонентах менед$
жменту (стратегія, маркетинг, фінанси,
облік, управління кадрами, організаційні
структури і т.п.) і солідного практичного
досвіду. Інакше він може припуститися
помилок, непоправних для бізнесу.
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«внутрішня», тобто перехід найбільш
здібних молодих фахівців зі сфери дослі$
джень у сферу бізнесу. А бізнес сьогодні
залишився незацікавленим вкладати
кошти в розвиток освіти і науки, Безпе$
речно, важливим фактором інноваційно$
го розвитку суспільства є людський фак$
тор, його сукупність знань, практичних
навичок, творчих здібностей й активно$
сті. Творча праця — це праця, пов’язана
з постійним пошуком, з необхідністю
виконання неповторюваних дій, вона
вимагає максимального прояву індиві$
дуальних здібностей і якостей людини.
Здатність до інновацій у людей різна.
Проте не всі люди усвідомлюють свій
творчий потенціал і схильність до розро$
блення нововведень. Одна з ключових
проблем активізації інноваційної діяль$
ності полягає у створенні умов, ситуацій,
які максимально розвивають творчу
активність персоналу, або кадровий
потенціал.
Саме принцип інноваційності кадрової
політики повинен забезпечити орієнтацію
на постійне вдосконалення, розуміння
природності і безперервності процесу
розвитку, орієнтацію керівництва і персо$
налу на пошук нового, уважне ставлення
підприємства до ідей своїх працівників. Ці
завдання слід вирішувати шляхом безу$
пинного навчання персоналу, гнучкою
системою оплати праці, що підвищує
зацікавленість у результатах, вимогами
до високих результатів виробничої діяль$
ності (кількістю, якістю, творчістю, готов$
ністю до нового, різноманітністю спосо$
бів діяльності), оцінкою внеску лінійних
керівників у підготовку підлеглих, систе$
мою призів і премій за оволодіння новими
навичками і виявленням проблем, оцін$
кою досвіду і широкого кругозору.
Тим підґрунтям, на підставі якого
розробляються і впроваджуються на під$
приємстві нововведення, що надалі змо$
жуть задовольняти потреби їх спожива$
чів, є інноваційний потенціал. Інновацій$
ний потенціал — це характеристика під$
приємства, яка відображає забезпече$
ність підприємства науковими кадрами
і висококваліфікованими спеціалістами,
сприйняття інновацій зовні і можливість
реалізації нововведень у виробництві
або організаційній структурі, ринковий
потенціал, який влаштовує власника
виробництва [3]. Тому є очевидним, що
кадрова політика має забезпечити нову
інноваційну якість кадрових ресурсів. Під
інноваційною якістю людських ресурсів

розуміють безмежну потребу людського
пізнання, в основі якої лежить інновацій$
на культура людини, суспільства зага$
лом, їх здатність творити інновації на
основі нового знання в усіх сферах
людської діяльності [4, с. 44].
Творчий потенціал є однією зі складо$
вих інноваційного потенціалу, основу
якого становлять кадрові і матеріально$
технічні складові, а також наявність нау$
ково$технічної й інтелектуальної власнос$
ті. Особливо важливою складовою все
ж є наявність кадрів спеціалістів і вчених,
що забезпечують інноваційний процес
новими знаннями, ідеями, винаходами,
новими технологіями. Саме такій скла$
довій інноваційного потенціалу, як кадро$
вий потенціал (або людський капітал), має
приділятися надзвичайно велика увага.
Кадровий потенціал інноваційного
підприємства визначається не тільки
кількісним складом персоналу, який без$
посередньо чи опосередковано пов’яза$
ний з інноваційною діяльністю підприєм$
ства, а й його якісними характеристиками,
які розуміються як активи персоналу.
Кадровий потенціал — це трудові мо$
жливості підприємства, здатність персо$
налу до генерування ідей, створення
нової продукції, його освітній, кваліфіка$
ційний рівень, психофізіологічні характе$
ристики і мотиваційний потенціал.
Кадровий потенціал інноваційної ор$
ганізації повністю ототожнюється з твор$
чим і являє собою сукупність знань, здіб$
ностей, навичок, особистої майстерно$
сті, системного мислення спеціалістів,
які провадять інноваційну діяльність, їхні
творчі новаторські здібності; це є базою
забезпечення її інноваційного лідерства
і конкурентоспроможності на ринку.
Отже, спеціаліст, який задіяний в іннова$
ційній діяльності, повинен мати відповід$
ну освіту, інтелектуальні здібності вище
середніх, бути професіоналом у своїй
галузі знань, вміти використовувати свої
знання, уміння і навички для досягнення
намічених результатів і генерування
нових ідей. Допитливість та ініціатива
також є важливим фактором успішної
роботи фахівця.
Джерелами нових знань, винаходів,
технологій є фундаментальні досліджен$
ня і розробки, користь яких виявляється
не тільки в тому, що фундаментальні
знання ведуть до зниження витрат на
прикладні дослідження внаслідок змен$
шення кількості проб і помилок, а й у на$
копиченні цінних ідей, які можуть вико$

Ці якості вирізняють особистостей,
здатних до діяльності інноваційного
типу, оскільки саме те, що ми отримуємо
в результаті креативного мислення,
є, в кінцевому підсумку, не що інше, як
інновації.
Інноваційна культура відображає ці$
лісну орієнтацію людини, закріплену в мо$
тивах, знаннях, уміннях і навичках, а також
у нормах поведінки. Вона є особливою
формою людської культури, передбача$
ючи тісний взаємозв’язок з іншими її
формами, насамперед з правовою, управ$
лінською, підприємницькою, корпоратив$
ною. Через інноваційну культуру можна
добитися істотного впливу на всю культуру
професійної діяльності та виробничих від$
носин людей. Інноваційна культура сприй$
мається сьогодні провідними економіста$
ми як об’єктивна реальність, яка благо$
творно впливає на виробничо$економічні
показники.
Зважаючи на це, необхідно розробити
механізм формування позитивного ста$
влення в суспільстві до нововведень — як
особливо значущої особистої та суспіль$
ної цінності. У системі освіти є чудовий
досвід інноваційної діяльності у змістов$
ності, методах навчання та виховання.
Спираючись на нього, як на базу, можна
ставити завдання з формування у сту$
дентів інноваційної толерантності
й сприйнятливості. Основи інноваційної
культури максимальною мірою повинні
бути засвоєні у вузівській та післяди$
пломній освіті, для цього необхідно
використовувати навчально$методичні
матеріали і технічні засоби зарубіжної та
вітчизняної практики інноваційної освіти.
Поряд із професійною і культурною під$
готовкою кадрів інноваційного менед$
жменту необхідно створити відповідні
умови, в яких мають працювати фахівці
такого рівня, з метою підвищення ефек$
тивності їхньої праці.
Розвиток інноваційного потенціалу
особистості невід’ємно пов’язаний
з процесом популяризації науки в країні.
З одного боку, наукова діяльність висту$
пає джерелом знань для інтелектуально
активної людини, з іншого — способом
реалізації її ідей та проектів. На жаль, на
сьогоднішній день престиж вітчизняної
науки зовсім невисокий. Дані соціологіч$
ного опитування свідчать про те, що
навіть у першу двадцятку престижних
професій «вчений» не входить. З боку
суспільства спостерігається нерозумін$
ня визначальної ролі науки в досягненні
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ристовуватись у довгостроковій перс$
пективі для розроблення інновацій.
Поряд із цим негативний вплив на
формування висококваліфікованих
управлінських кадрів у сфері інновацій
спричинюється відсутністю інноваційної
культури суспільства в цілому і окремих
особистостей зокрема. У процесі інно$
ваційного розвитку особистості обов’яз$
ковим моментом стає формування її
інноваційної культури. Саме інноваційна
культура забезпечує сприйнятливість
людей до нових ідей, їхню готовність
і здатність підтримувати і реалізовувати
нововведення у всіх сферах життя. Ідея
інноваційної культури вперше була сфор$
мульована в документах Європейського
Союзу — як стратегічний ресурс нового
століття. Виходячи з цього, вважаємо,
що інноваційна культура є однією з най$
важливіших складових інноваційного
потенціалу особистості як невід’ємної
умови інноваційного розвитку сучасної
економіки.
Формування інноваційної культури
пов’язано, перш за все, з розвитком
творчих здібностей і реалізацією креа$
тивного потенціалу самої людини, який
означає здатність йти від банальних
ідей, звичного погляду на речі, бачити
навколишній світ у незвичайному світлі
і знаходити унікальні вирішення актуаль$
них проблем. До його характеристик від$
носять [5, с. 54]:
– оригінальність як здатність особис$
тості відтворювати різноманітні, незви$
чайні і нестереотипні ідеї, неординарність
вирішення проблем, винахідливість;
– допитливість, яка виявляється у під$
вищеній активності та прагненні до
пошуку нової цікавої інформації;
– уяву як творення образів відповідно
до творчих задумів, які реалізовуються
в незвичайних і цінних для суспільства
продуктах діяльності;
– інтуїцію як підсвідоме осягнення
істини чи ідеї на основі здогадки, «вну$
трішнього голосу» і попереднього мірку$
вання;
– творче мислення як інтелектуаль$
ний процес створення нового;
– емоційність і емпатію, які характе$
ризують зміст, якість і динаміку емоцій,
почуттів, ставлення особистості до про$
дуктивного процесу та результату;
– творче ставлення до професії (рі$
вень оригінального мислення, здатність
до імпровізації, відкритість до нового
у діяльності).
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найважливіших цілей і завдань розвитку
держави. Але світова практика дово$
дить, що тільки наука здатна сформува$
ти загальну стратегію інноваційного
розвитку. Інтереси науки та суспільства
не повинні розійтися, бо інакше обидві
сторони втратять перспективи свого
розвитку.
Гармонізація відносин науки та сус$
пільства є одним із ключових моментів
інноваційного розвитку загалом. Таким
чином, підбиваючи підсумок, необхідно
підкреслити, що успішна реалізація інно$
ваційного потенціалу країни в цілому
залежить саме від прагнення кожної
людини досягти найкращих результатів
на своєму робочому місці. А це передба$
чає в умовах нової економіки ефектив$
ний розвиток інноваційного потенціалу
особистості, який повинен починатися,
на нашу думку, зі шкільного віку, продов$
жуватись під час здобуття вищої та
післядипломної освіти та включати в се$
бе, окрім солідних теоретичних знань,
і практичні навички, уміння, і високий
рівень інноваційної культури. Саме інно$
ваційна культура є відмінною рисою
людини нового мислення, що дає змогу
діяти на якісно новому рівні в сучасному
конкуруючому світі шляхом вироблення
незвичайних оригінальних ідей, імпрові$
зації, творчих задумів. Інноваційна куль$
туру здатна ввести в обіг технологічні,
організаційні та інші нововведення, що
забезпечують стрімкий інноваційний роз$
виток. Саме ідеї інноваційної культури
повинні скласти основу широкого вико$
ристання досягнень науки і техніки та за$
безпечити рівноправний доступ до висо$
ких технологій, високоякісної продукції.
Усі ці накопичені і такі, що постійно
поповнюються, наукові та культурні
знання повинні ефективно застосовува$
тися на практиці у відповідних такому
рівню умовах з метою максимальної
реалізації на благо ефективності еконо$
міки країни.
Определенны сущность и основные
составляющие инновационного разви%
тия общества. Доказано, что квалифика%
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ция менеджера в сфере инновационной
деятельности является ключевым факто%
ром ее эффективности. Обоснованный
концептуальный подход относительно
процесса инновационного развития лич%
ности, обязательным елементом которо%
го становится формирование её иннова%
ционной культуры.
Ключевые слова: кадровый потен$
циал, человеческий потенциал, иннова$
ционный потенциал, творческий потен$
циал, менеджмент персонала, иннова$
ционная деятельность, инновационное
развитие, инновационная культура.
Certainly essence and basic constitu%
ents of innovative development of society.
It is well%proven that qualification of mana%
ger in the field of innovative activity is the
key factor of its efficiency. Grounded con%
ceptual approach in relation to the process
of innovative development of personality
the obligatory moment of which to become
forming of its innovative culture.
Key words: skilled potential, human
potential, innovative potential, creative
potential, management of personnel, inno$
vative activity, innovative development,
innovative culture
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