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завідувач кафедри підприємництва
КНУ імені Тараса Шевченка
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ
ТА ЙОГО МОТИВАЦІЯ ДО ЗРОСТАННЯ
Процес

формування

середнього

та малого

бізнесу в

Україні

характеризується суперечливими тенденціями. Позитивні тенденції розвитку
(самозайнятість населення, отримання доходу) поєднані з тим, що соціальноекономічна політика влади не спрямована на його формування та підтримку в
Україні.
На відміну від великого бізнесу, який став пріоритетним в Україні,
спрямований на масового споживача із стандартними підходами до процесу
виробництва, малий і середній бізнес зосереджений на виробництві
унікальних товарів і послуг й таких, що невигідні великому бізнесу.
Власники великих підприємств - істеблішмент країни, який має специфічний
світогляд (така специфічність пояснюється епохою Давосу (І.І. Мазур) або
фінансовою цивілізацією (В.В. Ільїн), що не сприяє розвиткові малого
бізнесу.
За умов, коли державі стає вигідним великий бізнес, малий та середній
без державної підтримки стає більш уразливим.
Тому обрана нами тема є актуальною і потребує її дослідження.
До малого і середнього бізнесу в Україні можна зарахувати понад 90%
підприємств та компаній. Однак їхній реальний внесок у ВВП — лише
близько 14%. У Європі цей показник набагато вищий. У Данії він становить 80% національного продукту, в Італії — 60%, а середній внесок таких
підприємств в економіку Західної Європи — 63—67%. Попри збільшення
доходів українського малого бізнесу, починаючи з 2000 року, його частка
у ВВП

не тільки

не зростає,

а неухильно

знижується

[2].

Можна
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стверджувати, що підприємства цієї сфери поки що не посіли належного
місця

у структурі

національної

економіки

України.

Без

створення

інституційної структури національної економіки, яка передбачає суттєве
збільшення ролі малого і середнього бізнесу, неможливо реалізувати
здатності приватних економічних суб‘єктів розробляти та здійснювати власні
ефективні економічні стратегії.
Що породжує таку ситуацію? На нашу думку це системні суперечності,
які деформують інституційне середовище щодо розвитку малого і середнього
бізнесу.
Рушійними силами таких суперечностей є:
1. Незавершеність процесу приватизації в країні;
2. Організаційна слабкість малого та середнього бізнесу, його
структурна деформація;
3.

Суперечливий

характер

регуляторної

політики

бізнесу,

регуляторно-дозвільної

система

недосконалість нормативно-правових актів;
Складність

4.

і

заплутаність

започаткування бізнесу;
5. Високий рівень тінізації економіки країни;
4. Позаекономічні важелі розвитку малого і середнього бізнесу
(корупція);
5. Недостатній рівень професійних знань і досвіду ведення бізнесу,
низька якість його менеджменту;
6. Недостатній обсяг коштів у підприємців для здійснення інвестицій та
інновацій;
7.

Забюрократизованість

і

нестабільність

системи

податкового

адміністрування, що створює значні перешкоди для розвитку легального
підприємництва.

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
"КОНКУРЕНТНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ"

9

8. Низька конкурентоспроможність продукції малого і середнього
бізнесу, у виробництві якої важлива економія на масштабах, відтак конкуренція з боку великих підприємств тощо.
Крім цього важливого значення набувають специфічні інституційні
чинники, зокрема - громадська думка стосовно підприємництва та ставлення
до підприємців з точки зору суспільно-масової свідомості, ставлення держави
до цього сектора економіки.
За таких умов розвиток малого і середнього бізнесу призводить до
підвищення ризиків, що проявляється як у непродуктивному використанні
фінансових ресурсів, зменшенні конкурентноздатності підприємницької
діяльності, в обмеженості податкового стимулювання бізнесу, так і у загрозі
техногенній та екологічній безпеці, пов‘язаній з виробничими процесами,
зберіганням та використанням виробленої продукції; структурній деформації
кадрового потенціалу, відволіканні кваліфікованої та дієздатної робочої сили,
недотриманні вимог безпеки праці, що веде до втрат людського потенціалу
країни.
Існування

цих

ризиків

засвідчує

складність

та

комплексність

регуляторної політики малого і середнього бізнесу.
Насамперед потрібно розробити чіткий та прозорий механізм взаємодії
влади і бізнесу. В цьому напрямі Україна робить лише перші кроки. Цей
механізм слід розглядати через взаємодію між державою, органами місцевого
самоврядування, підприємцями, наукою і громадянським суспільством як
партнерські відносини.
В умовах фінансово-економічної кризи розвиток цих відносин стає ще
актуальнішим, тому що ні держава не зможе виконувати своїх функцій без
потенціалу та можливостей приватного бізнесу, ні приватний бізнес не зможе
розвиватись, розробляючи нові технології та інноваційні підходи без
підтримки держави.
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Нещодавно був прийнятий Закон «Про розвиток та державну
підтримку малого та середнього підприємництва в Україні». Серед основних
напрямів державної політики у сфері розвитку малого і середнього
підприємництва

передбачено,

зокрема,

залучення

суб‘єктів

малого

підприємництва до виконання науково-технічних і соціально-економічних
програм, здійснення постачання продукції (робіт, послуг) для державних та
регіональних потреб. Передбачено забезпечення фінансової державної
підтримки малих і середніх підприємств шляхом запровадження державних
програм кредитування, надання гарантій для отримання кредитів, часткової
компенсації відсоткових ставок за кредитами тощо (ст. 16 Закону) [1]. В
Україні затверджено Національну програму сприяння розвитку малого
підприємництва на 2012 рік. Це свідчить про позитивні зрушення у механізмі
взаємодії між державою та приватним сектором.
З метою налагодження та розвитку цивілізованого діалогу між
державою та середнім і малим бізнесом в Україні необхідно:
-

сформувати відповідне інституційне середовище шляхом:

нормативно-правового й методичного забезпечення його розвитку з
урахуванням світової практики;
-

адаптувати вже відомі у світовій практиці моделі взаємовідносин

держави і середнього та малого бізнесу до українських реалій;
-

зменшити регуляторні бар‘єри для середнього і малого бізнесу;

-

забезпечити прозорість в адмініструванні податків і зниження

витрат, пов‘язаних з дотриманням податкового законодавства;
-

удосконалити регулювання та нагляд у фінансовому секторі,

поліпшити доступу до фінансування;
-

об‘єднати зусилля держави й бізнесу для детінізації економіки,

для подолання корупції.
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КОНКУРЕНТНИЙ СТАН ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
VERSUS ІННОВАЦІЙНА ПАРАДИГМА СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Цілком очевидно, що в найближчі роки будуть процвітати ті держави,
які забезпечать найбільш повний прояв професійних здібностей і талантів
своїх громадян, зуміють перевершити інших в освоєнні нових знань і
практичних досягнень, підприємницької трансформації їх у найсучасніші
технології і продукцію. Ядром структурних змін як в індустріально
розвинених країнах, так і в країнах, що бурхливо розвиваються є державна
інноваційна стратегія і активна науково-технічна політика фірм і регіонів,
орієнтована на сприяння розвитку передових технологій проривного
характеру. Фактично інноваційна теорія замінила собою парадигму
«економіки добробуту» (prosperity), ідеологічна значущість якої була
вичерпана в сімдесяті роки минулого сторіччя.
Головним підсумком науково-технічного розвитку XX століття є, на
наш погляд, подолання історичної ізольованості науки як самодостатньої
сфери діяльності, відмова від лінійних методів організації інноваційних
процесів (наукова ідея – розробка – виробництво - ринок) і формування
мережевих національних систем створення, фінансування і ринкового
освоєння новацій. «Всі розуміють, що інноваційна рента - це головне в
сучасній глобально конкурентній світовій економіці, тому «мантра»
інновацій оволоділа абсолютно всіма».
Найпростішим доказом цього є приклад з Інтернету. Якщо ми наберемо
в у пошуковій системі «Яндекс» терміни «національні інноваційні системи»
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(НІС) і «науково-технічний прогрес» (НТП) англійською, російською та
українською мовами, то за долі секунди, отримаємо можливість доступу до
33,0 млн. англомовних джерел, щодо НІС проти 13,0 млн. щодо НТП;
російською мовою - 26,0 млн. джерел проти 6,0 млн. і українською мовою –
854 тис. проти 1,0 млн. джерел. Це і є найпростіша ілюстрація того, як
змінюється на наших очах ментальність наукового співтовариства і як
одночасно міняється наукова парадигма. Проте ці дані ілюструють, що
національні проблеми, які висвітлюються саме державною мовою в Україні
суттєво обмежені у порівнянні з англомовними країнами і Росією. Зрозуміло,
що доступ до інформаційних джерел російською та українською мовами для
вітчизняних науковців і державних менеджерів є цілком відкритим. Значному
колу сучасних фахівців доступні і англомовні видання. Однак національними
мовами висвітлюються не тільки загальні питання щодо впровадження
політики інноваційного

розвитку економіки, а головним чином ведуться

дискусії щодо оцінки стану, визначення перспектив і пріоритетів у технікотехнологічних дослідженнях з прорахунками ймовірного їх пливу на
«створювальну руйнацію» існуючого п‘ятого технологічного укладу і
формуванням техноголічного ядра наступного шостого укладу.
Огляд обсягів інформаційних потоків в українській Інтернет-мережі з
означеної проблематики приводить до тривожної думки, що вагомих підстав
щодо ствердження про парадигму інновацій [ad veritatem], яка стратегічно
пронизує, інтегрує і спрямовує до розвитку економічну діяльність в Україні,
дуже мало.
Поясненням цьому є діалектична суперечність між інноваціями, які
створюються, і традиціями, які домінують та відтворюються у суспільстві.
Суперечність між ними полягає в тому, що традиційна економіка, з одного
боку фінансує початкову фазу інновації, а з іншої сторони, через традиційний
інституціоналізм створює силу опору інноваційному процесу. Якщо сили
опору виявляються сильнішими, ніж інновація, виникають катаклізми, які
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породжують та стверджують стійкі стагнаційні процеси в суспільстві. Весь
інституційний комплекс традиційної економіки: офіційна наука, традиційна
освіта, порядки визначення пріоритетних напрямів розвитку і комерціалізації
інтелектуальної

власності,

державна

система

фінансування

наукових

розробок - чинить опір розповсюдженню інновацій.
Українські реалії засвідчують, що за політичною маніфестацією щодо
пріоритетності інноваційного розвитку вітчизняної економіки відсутня
науковообґрунтована стратегічна програма такого розвитку. Все

це

відбувається на тлі чітко визначеного характеру сучасної конкурентної
боротьби провідних економічних гравців щодо отримання інноваційних
прибутків. При цьому сучасна державна інвестиційна політика країн-лідерів
науково-технологічного прогресу відбувається у форматі нової ідеології –
«прискореної інновації». Це породжує загрозливі виклики для вітчизняної
економіки,

без

термінового

прийняття

рішень

щодо

їх

вирішення

(пріоритети - стратегія - етапи) Україна взагалі може залишитися поза
точкою неповернення до технологічно розвинутих країн світу.
Інноваційна сфера не існує без держави. Держава формує інститути:
закони, норми, правила. І в цьому сенсі забезпечує підтримку. А внаслідок
того, що і наука, і інноваційний процес - зона великого ризику, участь
держави в підтримці і регулюванні найважливіших елементів національних
інноваційних систем (НІС) більша, ніж в інших економічних підсистемах.
Участь держави більша за кількістю регулюючих відомств, законів і, головне,
за кількістю грошей. Один з найважливіших способів зниження ризиків в
областях, важливих для всього суспільства, - це все таки безпосередня
державна участь і заповнення того, що називається провалами ринку. Ринок
не може визначити, що в науці винайдуть, коли і як. А підприємець не може
чекати, ось чому наука - це зона традиційно великої бюджетної уваги
держави.

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
"КОНКУРЕНТНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ"

15

У сучасному світі траєкторія економічного зростання країн знаходиться
в площині прискореного інноваційного розвитку, який базується на двох
інституційних засадах фундаментального значення. По-перше, на пріоритеті
державної політики в розвитку освіти, науки і технологій, створенні
сприятливих умов для збалансованого розвитку всіх елементів НІС. Подруге, на підтримці державою конкурентоздатного підприємницького
сектора як найважливішого сегменту НІС. Саме завдяки активному
підприємництву інновація з індикатора технологічних переваг перетворилася
у парадигму розвитку, тобто в особливу форму поведінки і самовираження
людини і окремих суспільств.
Відомо, що критерієм і мірою швидкості технологічних змін є темпи
падіння ціни на нову технологію. За останні 30 років реальна ціна
виробництва комп‘ютера в середньому знижувалася на 25-30% щорічно (для
порівняння:

щорічне

падіння

цін

на

послуги

засобів

комунікації

попереднього технологічного циклу – телефонії – становило лише 10% на
рік). Сучасні темпи технологічних змін є настільки швидкими, що до них не
встигає адаптуватися ані суспільство, ані економіка. Наразі строк життя
цифрових технологій становить 18 місяців проти 3 років, необхідних для
зміни «правил економічної гри» і 5-7 років, потрібних для адаптації
суспільства.
Щорічно оновлюється 5% теоретичних і 20% професійних знань.
Прийнята у США одиниця виміру старіння знань спеціаліста – «період
напіврозпаду

компетентності»

(half-life

of

competency,

зниження

компетентності на 50%) в результаті появи нової інформації показує, що за
багатьма професіями цей поріг наступає менш ніж через 5 років, тобто
раніше ніж закінчується період навчання у вузі. Вирішення цієї проблеми
вбачається у переході до безперервної та багаторівневої освіти.
Інновація набула рангу філософії коли провідні підприємства і цілі
країни світу зрозуміли що усвідомлений саморозвиток шляхом форсованої
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інновації в суспільстві, яке традиційно чинить їм опір, є ні що інше як
суспільно-технічна

еволюція

цього

суспільства,

еволюція

людського

інтелекту, когнітивний розвиток.
Успішність державної інноваційної політики у сучасному світі залежить
від її інтеграції у глобальну інноваційну сферу, як найважливішу передумову
розвитку національного науково-технічного потенціалу. Пішла в минуле
технологічна самодостатність як головна мета розвитку, її замінила нова
стратегія - використання технологічного взаємодоповненя та трансплантації
технологій.
Процес адаптації України до світових тенденцій науково-технологічної і
промислової інтеграції знаходиться на початковій стадії, хоча зараз
абсолютно

ясно,

найважливішим
технологій,

що

інтеграція

чинником

сприяє

в

розвитку

підвищенню

глобальну інноваційну сферу є
національних

галузей

конкурентоспроможності

високих

вітчизняних

підприємств та просуванню сучасних передових технологій на внутрішній
ринок.
Просування високотехнологічних процесів в українську економіку
можливе за умови адекватного, або хоча би наближеного до світових
параметрів стану вітчизняного підприємництва. На жаль, в Україні поки що
немає життєздатного ядра підприємств великого бізнесу, що володіють
здатністю

освоювати

і

створювати

новітні

технології,

укріплювати

стратегічні зв‘язки із кваліфікованими постачальниками і представниками
сучасного «хай теку». Це пояснює, що динамічний і конкурентоздатний
сектор «хай теку» не виникне у вітчизняній економіці до тих пір, поки
вказані недоліки не будуть усунені. Визначна роль у цьому процесі належить
державі. У всьому світі держави підтримують компанії - національних
чемпіонів, лідерів наукоємних галузей незважаючи на обмеження, які
накладає ВТО.
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Освіта, наука і конкурентоздатне підприємництво - найважливіший
елемент інноваційної системи. На жаль, рівень підтримки науки і освіти,
особливо вищої, в Україні давно вже не відповідає цілям інноваційного
розвитку. В останні п‘ять років витрати на науку коливались від 0,38% до
0,41% ВВП. При цьому, ВР України ще в середині 90-х років прийняла
норму, згідно з якою бюджетні витрати на науку повинні бути не менше 1,7%
- це рівень не бурхливого розвитку, а лише збереження існуючого стану
наукових досліджень.
За умов, що наші вітчизняні університети в більшості випадків - це
технікуми, то навряд чи ми можемо розраховувати на серйозні інновації. І
звичайно, ніяка інноваційна система не неможлива без нормальної
виробничої інфраструктури. Це показав Китай, який спочатку став
глобальною фабрикою, а зараз на її основі перетворюється на інноваційну
фабрику. Наука, промисловість, технології, інновації, їх неможливо
розірвати. Ми замахуємося зараз на нанотехнології, але якщо сьогодні під
них не буде створена наукова, виробнича, технологічна база, на основі якої
можна робити те, що завтра розроблять наші учені, то післязавтра це все
просто перекуплять іноземні компанії, залишаючи Україну в стані
економічної резервації.
Успіх економічного розвитку України залежить від того, наскільки
державний істеблішмент буде базувати стратегію розвитку на інноваційних
засадах, які вимагають розглядати економічне зростання як похідну від
суспільно-технічного прогресу, від інновації, оскільки темп інноваційного
розвитку визначається не економікою, а навпаки, лише інновація є тим
чинником, який визначає темпи економічного зростання. Економічна
діяльність – це алгоритм повторення змін, а інновація – це перманентний
алгоритм зміни змін, який не задовольняє потреби, а постійно створює нові.
Тому інноваційний прозелітизм має стати перш за все ідеологією державного
істеблішменту. Без цього «запуск» процесу інноваційного розвитку
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економіки неможливий взагалі. Це вимагає високого рівня креативності від
керівників вищих ланок державного менеджменту. Така креативність має
проявитися і у форматі власних інституційних новацій, і у форматі
ефективної

комбінації

відомого

цивілізаційного

досвіду.

Оскільки

інституційні інновації не патентуються, і право власності на них відсутнє, і
право на їх імітацію є безкоштовним. Ситуація частково нагадує відому
легенду про те, як Київський князь Володимир Святославович вибирав
релігію, зіставляючи наполегливі пропозиції представників різних конфесій.
Чим не приклад інституційних інновацій державного менеджменту? І це наш
власний приклад.
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АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ДЕРЕГУЛЯЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Розвиток підприємництва (суб‘єктів малого та середнього бізнесу) у
всьому світі становить одне з важливих завдань державної політики і на
ньому робиться особливий акцент публічної політики. Так, наприклад, Акт
малого бізнесу ЄС має особисту назву «Спочатку подумай про мале
[підприємництво]» [1], а ювілейний 10-й рейтинг Doing Business 2013 має
особисту

назву

«Менше

регулювань

для

малого

та

середнього

підприємництва» [2].
Критична важливість державної політики щодо розвитку малого та
середнього підприємництва пов‘язана з ключовою суспільною роллю малого
підприємництва у динамічному створенні робочих місць та поглинанні
надлишків робочої сили, тобто у забезпеченні т.з. «альтернативної
зайнятості». При цьому слід особливу увагу звернути та той факт, що у світі,
як правило, застосовується консолідоване поняття SME (мале та середнє
підприємництво) на відміну від поняття «великий бізнес», що з одного боку
характеризує різну природу взаємостосунків органів державної влади з
бізнесами різного розміру, а з іншого боку вказує на відмінність
забезпечення суспільних інтересів суб‘єктами бізнесу різного розміру.
Ключова різниця між суб‘єктами великого бізнесу та малого і
середнього полягає в їх розмірах, що призводить до якісної різниці у їх
спроможностях та впливовості (як економічній, так і суспільній). У свою
чергу ці особливості однозначно визначають, що позитивна роль малого та
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середнього бізнесу розкривається лише при значній чисельності суб‘єктів та
позитивній динаміці змін у їх чисельності.
Тому основна ідея політики дерегуляції може бути сформульована таким
чином: забезпечення здешевлення витрат на ведення підприємницької
діяльності суб‘єктами малого та середнього підприємництва.
Основними проблемами у сфері дерегуляції можна вважати наступні:
- високий рівень корупції в органах державної влади, що можна
розглядати як наслідок високого рівня втручання державних інституцій в
економічну діяльність (за умови неефективної судової системи - є
передумовою корупції) та високий рівень монополізації економіки (створює
позитивну мотивацію до посилення корупції). Високий рівень корупції та
низька виконавча дисципліна в органах державної вади провокує появу
регулювань, які створюють додаткові адміністративні бар‘єри для суб‘єктів
господарювання, і подолання яких, у свою чергу, для суб‘єктів бізнесу
можливо шляхом корупції.
- високий рівень навантаження на фонд оплати праці (високі ставки
єдиного соціального внеску), що мотивує суб‘єктів господарювання до
офіційної виплати заробітної плати, близької до мінімального рівня, та
компенсаторної виплати «бонусів у конвертах». Це зменшує потенційні
надходження до відповідних фондів соціального страхування та Пенсійного
фонду України, що у свою чергу призводить до не-скорочення дефіциту
бюджету Пенсійного фонду України та збереження рівня відповідної
компенсації дефіциту бюджету ПФУ з Державного бюджету України. Проте
другою стороною цієї проблеми є факти нецільового використання коштів
Пенсійного фонду України (оцінка НІСД та Рахункової палати України –
матеріали 2011 року) та низька якість дотримання законодавства органами
державної влади (в першу чергу внаслідок системної корупції).
- відсутність ефективних локомотивів зростання (галузі чи сектори), які
б стали концентраторами економічного росту та виступали б потужними
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економічними замовниками до інших секторів національної економіки та
стимулювали внутрішнє споживання.
Основними очікуваними змінами у державній політиці в сфері
дерегуляції слід вважати наступне:
- індикатором ефективності дерегуляції має стати рівень витрат суб‘єктів
господарювання на дотримання та виконання обов‘язкових регуляцій (у свою
чергу оцінка рівня витрат суб‘єктів господарювання на дотримання
обов‘язкових регуляцій є законодавчо визначеною складовою державної
регуляторної політики [3] і становить предмет аналізу регуляторного
впливу). Тому вбачається за необхідне посилити виконання вимог
законодавства України щодо державної регуляторної політики в частині
кількісного аналізу вигод і витрат. Для цього доцільно включити вимогу до
супроводження проектів регуляторних актів аналізом регуляторного впливу
до Регламенту Верховної Ради України і посилити відповідальність за
належне виконання вимог Закону «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» при підготовці нормативноправових актів Кабінету Міністрів України та відповідних центральних
органів виконавчої влади.
- після набуття чинності Закону України «Про розвиток та державну
підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22 березня
2012 року ғ 4618-VI класифікація малого та середнього і, відповідно,
великого бізнесу приведена у повну відповідність з нормами ЄС. Це дозволяє
посилити захист суб‘єктів великого бізнесу у світовій торгівлі від
антидемпінгових розслідувань, та призведе до суттєвої зміни показників долі
малого та середнього бізнесу у ВВП України та забезпеченні робочими
місцями. За новою класифікацією доля малого та середнього бізнесу у ВВП
країни орієнтовно буде становити більше 60% і забезпечувати більше 70%
робочих місць у реальному секторі економіки. Це визначає необхідність
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перегляду державної політики щодо сектору малого та середнього
підприємництва в наступних напрямах:
у системі державного управління відповідальність за розвиток

o

підприємництва (малого та середнього бізнесу) має стати сферою Кабінету
Міністрів України в цілому як крос-політика, що включає до себе низку
профільних органів виконавчої влади, зокрема: Міністерства соціальної
політики, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства
аграрної

політики

та

продовольства,

Міністерства

інфраструктури,

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства, Міністерства фінансів, Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту;
o

державні програми сприяння розвитку підприємництва мають

фокусуватись на індикаторах позитивної річної динаміки існуючих чи
працюючих

суб‘єктів

господарювання

(превалювання

створених

над

ліквідованими) та кількості створених у них робочих місць, і, відповідно,
розмір фінансування таких програм має відповідати розміру сектору
підприємництва;
o

ключові зміни у політиці державного регулювання мають бути

спрямовані на здешевлення ведення господарської діяльності та забезпечення
довіри суб‘єктів господарювання та суспільства до послідовності рішень
органів державної влади та їх впроваджуваності у життя і мають стосуватися
наступних питань:
 зменшення рівня корупції у системі державного управління, ключовим
чинником чого має стати публічне несприйняття та швидкі позитивні законні
рішення щодо потенційних фактів про «продаж» посад (приклад скандальних
висловлювань про купівлю державних посад під час осіннього конфлікту у
Києво-печерському історико-культурному заповіднику (Києво-Печерській
Лаврі) не набув належної публічної реакції органів державної влади щодо
неприпустимості таких випадків);
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 ліквідації випадків зайвого вимагання виписок та витягів з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в системі
державного управління (Закон України «Про внесення змін до статті 20
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців» від 18 листопада 2011 року ғ4067-VI). Проблема пояснюється
прямими втратами та значними витратами часу суб‘єктами господарювання
на отримання витягів та виписок з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців при здійсненні юридичних дій в органах
виконавчої влади. Так, наприклад, розрахунок вартості часових витрат
суб‘єктів малого підприємництва – фізичних осіб-підприємців, пов‘язаний зі
зміною кодів КВЕД 2005:009 на КВЕД 2010:009, показує, що сумарна
вартість цього переходу для економіки в цілому перевищила 270 млн. грн.
Аналогічний приклад із впровадженням системи електронної звітності в
Державній податкові службі. Так Регламент акредитованого центру
сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту Державної
податкової служби (затверджено Головою ДПС України 07.05.2012 року)
визнав, що акредитований центр сертифікації ключів є структурним
підрозділом Інформаційно-довідкового департаменту Державної податкової
служби (код ЄДРПОУ 35394192), і, відповідно, має всі законні підстави щодо
доступу до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців, проте Регламент у в пп. 5.3 та 5.4 вимагає
надання копії виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців, що безпідставно збільшує адміністративні
витрати суб‘єктів господарювання.
 скороченням

кількості

ліцензій

на

дозволів

на

здійснення

господарської діяльності (примітка – аналіз здійснення скорочення у 2010
році видів господарської діяльності, що здійснюються на підставі ліцензій,
довів, що це скорочення мало формальний та імітаційний характер, не
змінивши кількість ліцензій по суті – що було досягнуто шляхом
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агрегатування видів діяльності у тексті Закону та відміни незначної кількості
ліцензій по видах діяльності, що регулюються спеціальним законодавством).
Вбачається, що ключовим чинником покращення бізнес-клімату в
Україні має стати антикорупційна складова. За умови системної корупції
законодавчі позитивні зміни приречені на низьку свою ефективність
внаслідок вибіркового виконання законодавства.
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Л. В. МОЛДАВАН,
д.е.н., професор,
головний науковий співробітник
відділу форм і методів в агропродовольчому
комплексі ДУ «Інститут економіки і
прогнозування НАНУ»,
КОНКУРЕНТНИЙ РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
У вітчизняній науці і державній політиці довгий час переважає думка,
що

ніякого

майбутнього

за

малим

підприємництвом

у

сільському

господарстві немає і бути не може у ринкових умовах через його
неспроможність до

впровадження

нових

технологій, малотоварності,

неконкурентоспроможності продукції і ще цілий ряд причин. Однак весь хід
історії розвитку фермерських господарств у країнах ринкової економіки та
вітчизняних особистих підсобних, а сьогодні – особистих селянських
господарств підтверджує їх живучість, гнучку пристосованість до кризових
та інших викликів різних періодів та значимість у вирішенні проблем
зайнятості сільського населення, трудового виховання сільської молоді та
розвитку сільських поселень.
У більшості країн з ринковою економікою сільськогосподарське
виробництва

здійснюється

в

основному

саме

малими

і

середніми

господарствами. У США, наприклад, ферми із землекористуванням від 0,40
до 3,5 га становлять 10,6% усіх ферм, від 3,6 до 20 га – 28,1%, від 20 до 50 га
– 22%. У Європейському Союзі середній розмір фермерського господарства
становить біля 20 га. Найбільші ферми мають 200-400 га. У Польщі 88%
угідь обробляють сімейні господарства, середній розмір яких становить 7,7
га, з них 62% користуються земельними ділянками до 5 га. Маючи на 7%
менше угідь від України і переважно малоземельне фермерство, Польща
забезпечує зайнятість у сільському господарстві майже такій кількості
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сільського населення, скільки й Україна, а на душу населення виробляє на
32% більше м‘яса, у 2,1 рази більше плодів, ягід та винограду.
Щоб підтримати конкурентний розвиток малого і середнього
підприємництва державами здійснюється цілий комплекс заходів з підтримки
доходів

фермерів,

диверсифікації

їхньої

діяльності,

розвитку

самокредитування, облаштування сільськогосподарських територій своїх
господарств, збереження родючості угідь, створення первинного капіталу для
організації нової ферми, професійної підготовки молодих фермерів й інше.
Для упередження процесів поглинання малих ферм великими
здійснюється політика сприяння розвитку горизонтальних (виробничих) і
вертикальних (агропродовольчих) об‘єднань фермерів, які забезпечують
зниження витрат на виробництво та підвищують ефективність їхньої
підприємницької діяльності.
Філософія функціонування виробничого об'єднання (GAEC у Франції,
сільськогосподарська група в Японії, партнерство S-корпорація у США й
інш.) полягає у тому, що утворене фермерськими господарствами, воно
функціонує за правилами сімейної ферми, забезпечуючи всім своїм членам
право власника на землю, засоби виробництва, вироблену продукцію і доход
та робочі місця.
Виробничі об'єднання допомагають невеликим господарствам за
рахунок об‘єднання земельних ділянок у єдину сівозміну та спільних
вкладень капіталу і праці використовувати будь-які види техніки та
технології, вийти на товарний рівень великих фермерських господарств і
успішно функціонувати в агресивному конкурентному середовищі.
Економічні труднощі малих і середніх ферм, пов‘язані з
індивідуальною реалізацією малотоварних партій сільськогосподарської
продукції і організацією постачання необхідних засобів виробництва, у
світовій практиці усуваються шляхом їх об‘єднання у постачальницькозбутові кооперативи – організаційні форми, діяльність яких є не окремим
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видом підприємницької діяльності, а продовженням діяльності господарств
– їхніх членів.
Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи дозволяють членам
кооперативів, незалежно від конкретного економічного стану кожного з них,
об'єднаними зусиллями досягати спільної вигоди від участі у подальших за
виробництвом сферах агробізнесу. Інтеграція на кооперативних засадах
дозволяє

малим сільськогосподарським виробникам створювати власні

надійні канали збуту своєї продукції і не бути залежними від каналів
комерційних підприємницьких структур.
Така політика обумовлюється тим, що фермерство значно більшою
мірою порівняно з великим бізнесом відповідає багатофункціональному
сільському господарству, призначення якого – не тільки виробляти
продовольчі товари, а й забезпечувати занятість сільського населення,
стримувати його міграцію, зберігати сільські поселення, захищати екологію
сільського середовища. Поважливе суспільне відношення до фермерського
типу господарювання характерне не тільки в країнах, де він є традиційною
формою ведення підприємництва. До нього почали повертатися

колишні

колоніальні країни, зокрема, Латинської Америки, в яких довгий час
домінував латифундистський тип господарювання, що сформувався у
післявоєнні

роки

значною

мірою

за

інвестування

компаній

західноєвропейських країн і супроводжувався витісненням малих ферм з
виробництва, зростанням безробіття і бідності сільського населення,
надмірною експлуатацією угідь, втратою їх родючості, саванізацією і
деградацією.
В Україні до малих форм господарювання на селі ми відносимо особисті
селянські господарства й інші господарства населення, а також фермерські
господарства із землекористуванням до 20 га.
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Нині господарства населення обробляють 38,2% угідь, їх частка у
загальному обсязі сільськогосподарської продукції становить 55,1%, а разом
з фермерськими господарствами – 60,1%.
На 1 га сільськогосподарських угідь господарствами населення у 2010 р.
вироблено на 26%

валової продукції більше, ніж по галузі в цілому.

Тенденція типова і для інших років.
Обробляючи менші від сільськогосподарських підприємств площі угідь,
малі господарства забезпечують роботою у 3,5 раза більше

населення,

стримуючи міграцію та обезлюднення сіл (табл. 1).
Таблиця 1.
Ефективність виробничої діяльності сільськогосподарських
товаровиробників України у 2010 році, (в порівнянних цінах 2005 року)

Показники
Площа сільськогосподарських угідь, млн. га
Чисельність зайнятих,
тис.чол.
Вартість валової продукції
всього, млрд. грн
на 1 га, тис. грн.
на 1 зайнятого, тис. грн

У тому числі:

Всі
господарства

сільськогосподарські
підприємства

фермерські
господарства

господарства
населення

36,5

16,3

4,3

15,9

3115,6

665

98,4

2352,2

100,5
2,755
32,270

40,1
2,462
60,356

5,0
1,169
50,945

55,4
3,484
23,548

Тут виробляється 97-98% картоплі, 80% і більше овочів, плодів і ягід, на
100

га

припадає

18,7

сільськогосподарських

голів

великої

підприємствах

рогатої
і

худоби,

фермерських

тоді

як

у

господарствах

відповідно 8,8 і 2,2, а свиней – 27,3, 20,4 і 6,9 голови.
Фермерські господарства та господарства населення швидше та
радикальніше реагують на сигнали ринку, змінюючи відповідно структуру
виробництва та ресурсів. Саме гнучкістю та оперативністю досягається вища
ефективність виробництва окремих видів продукції, які є проблемними для
великих підприємств. За достатніх запасів фуражного зерна, наприклад,
господарства населення значно швидше починають збільшувати поголів‘я
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худоби.
Малі господарства порівняно з великими капіталістичними краще
дотримуються

сівозміни

та

співвідношення

між

рослинництвом

і

тваринництвом, значно більше вносять органічних добрив, підтримуючи
родючість ґрунтів, дбають про екологію навколишнього середовища, у якому
вони живуть і працюють.
Водночас вони програють великому бізнесу у продуктивності праці,
товарності і якості продукції, тобто у показниках, які значною мірою
залежать від інституціональних засад їх функціонування та державної
підтримки. Статус малих господарств, як виробників товарної продукції, база
їх оподаткування, соціальне страхування й інші сторони діяльності
залишаються

законодавчо не унормованими. Чинні в Україні державні

аграрні програми підтримки сільськогосподарських виробників зорієнтовані,
як правило, на великі аграрні підприємства, тоді як у США, наприклад, група
господарств, аналогічних за масштабами вітчизняним малим фермерським та
особистим селянським господарствам отримує, більше 80% всього аграрного
бюджету.
Досвід західноєвропейських та інших країн, про який йшлося вище,
засвідчує, що за правильної державної політики малий аграрний бізнес може
забезпечувати ефективне виробництво, виконуючи водночас свої соціальні і
екологічні функції.
Вироблення такої системної політики в Україні знаходиться поки що
на дискусійному етапі. Вона має забезпечувати сприятливі організаційноправові і економічні умови для надання малим господарствам статусу
фермерських; об‘єднання їх у виробничі групи для спільного здійснення
господарської діяльності; об‘єднання у сільськогосподарські кооперативи для
спільних дій на ринку.
Для забезпечення їх конкурентоспроможності необхідно: включити
товарні господарства населення і їх об‘єднання у систему державної
підтримки розвитку сільського господарства; прийняти програму участі
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держави і місцевих бюджетів у формуванні мереж сільських кредитних
спілок; сприяти доступу селян до нових високоврожайних сортів і гібридів
сільськогосподарських культур та високопродуктивних порід худоби;
унормувати пільгові системи оподаткування, використовуючи світову
практику щодо підтримки малого аграрного бізнесу.
Для успішного розвитку малого і середнього підприємництва у
сільському господарстві особливо важливо в очікуваному законі про ринок
земель

сільськогосподарського

землекористування,

призначення

кваліфікаційні

передбачити

вимоги

до

обмеження
суб‘єктів

сільськогосподарського підприємництва, заходи щодо соціального захисту
селян – власників земельних ділянок, як це прийнято в західноєвропейських
та інших країнах.
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О. В. Панасюк,
аспірантка,
Національний університет ДПС України
ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ СУБ’ЄКТІВ
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ, ВИКЛИКИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ
Здійснення

державою

податкового

стимулювання

суб‘єктів

підприємницької діяльності є одним з ключових чинників, що забезпечують
її розвиток та, відповідно, сприяють зростанню рівня національної
економіки. Світовий досвід показує, що практично всі країни, яким
притаманна економічна система ринкового типу, використовують даний
механізм для забезпечення розвитку власного підприємницького сектору.
Як показує практика, при здійсненні податкового стимулювання
підприємництва використовуються різні інструменти, основними з яких є:
зниження ставок податків, інвестиційна податкова знижка, відміна податків
на реінвестування, податкові угоди з іншими країнами, податкові кредити,
створення

спеціальних

економічних

зон

із

особливим

режимом

оподаткування інноваційної та інвестиційної діяльності тощо.
Найпоширенішими

формами

податкового

стимулювання

є:

диференціація податкових ставок залежно від соціально-економічного
значення галузі та її продукції для національної економіки, повне або
часткове звільнення суб‘єктів підприємництва від сплати податків, надання
їм пільг, звуження бази оподаткування, надання податкових канікул та інше.
З введенням на початку 2011 року в дію Податкового кодексу України
спостерігаються

окремі

позитивні

зрушення

у

сфері

регулювання

підприємницької діяльності. Зокрема, забезпечено загальне скорочення
податкового навантаження на бізнес, спрощено процес адміністрування
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податків, що деякою мірою вже забезпечило розвиток підприємництва у
країні в цілому.
Серед

новацій

податкового

законодавства,

спрямованих

на

стимулювання підприємницької діяльності, основними є такі:
1) зниження ставки ПДВ з 20 % до 17 %, що повинно забезпечити
зменшення

ціни

та

підвищення

конкурентоспроможності

товарів.

Адміністрування ПДВ передбачено побудувати таким чином, щоб його
сплата

проводилась

у

строки,

які

дають

можливість

суб‘єктам

підприємницької діяльності користуватися сумами вхідного ПДВ як
безпроцентним кредитом від держави й у такий спосіб поповнювати власні
оборотні кошти. Також передбачено проводити його автоматичне бюджетне
відшкодування, що забезпечить покращення фінансового стану підприємств;
2) звільнення від сплати ПДВ продуктів для науково-дослідних робіт та
результатів інтелектуальної власності, зареєстрованих в законодавчому
порядку;
3) зниження ставки податку на прибуток підприємств з 25% до 16%.
Змінюючи ставки податку на прибуток, держава має на меті створення нових
чи посилення існуючих стимулів до виробництва і капіталовкладень;
4) надання спеціальних інвестиційних пільг: інвестиційно-інноваційний
податковий кредит; пільга на інвестування об‘єктів інфраструктури, які
передаються

у

державну

або

комунальну

власність;

пільги

з

енергозбереження тощо;
5) надання «податкових канікул» для окремих категорій суб‘єктів
малого і середнього бізнесу на період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016
року.
Попри введення в дію норм Податкового кодексу України низка
проблем,

пов‘язаних

зі

здійсненням

податкового

стимулювання

підприємницької діяльності, так і залишається невирішеною. Серед основних
проблем податкового регулювання бізнесу відзначаються такі:
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- відсутність дієвих механізмів підтримки суб‘єктів підприємництва з
метою стимулювання їх діяльності у ринковому середовищі як незалежних
від держави економічних агентів;
- недостатнє використання регулюючого та стимулюючого потенціалу
оподаткування;
- низька ефективність закріплених Податковим кодексом України пільг у
сфері оподаткування підприємницької діяльності тощо.
Результатом

практичного

застосування

норм

та

положень,

запроваджених Податковим кодексом України, має стати стимулювання
суб‘єктів господарювання до зниження частки збиткових виробництв, а
також до підвищення прибутковості виробництва – основного чинника, що
забезпечує умови для саморозвитку, активізації інвестиційної та інших видів
підприємницької діяльності.
У цьому контексті пріоритетами податкового стимулювання розвитку
підприємництва є наступні:
- зниження фіскального тиску на підприємців з боку податкових органів
та перехід останніх до сервісного обслуговування платників податків;
-

забезпечення

налагодження

партнерських

взаємовідносин

між

платниками податків та податковими органами;
- виокремлення чіткого переліку пріоритетних галузей економіки та
створення спеціальних податкових умов для їх існування;
- надання більшої кількості податкових пільг суб‘єктам господарювання
реального сектора економіки з метою розвитку вітчизняного виробництва та
посилення його конкурентоспроможності;
- податкове стимулювання створення альтернативних виробництв на
малих та середніх підприємствах у формі зменшення податкових ставок та
збільшення неоподаткованого мінімуму доходу;
- забезпечення зростання рівня податкового стимулювання інноваційної
підприємницької діяльності шляхом використання різного роду податкових
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пільг при виконанні інноваційних проектів та здійсненні науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт, стимулювання використання об‘єктів
права

інтелектуальної

власності

і

удосконалення

амортизаційного

стимулювання;
- податкове стимулювання операцій з проведення наукових досліджень
та науково-технічних розробок за рахунок грантів міжнародних організацій,
у тому числі операцій із ввезення на територію України безоплатно наданого
наукового обладнання;
- вдосконалення податкового законодавства у частині оподаткування
ПДВ вартості робіт з проведення наукових досліджень та науково-технічних
розробок, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету.
Пропозиції щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу
України в контексті стимулювання суб‘єктів підприємницької діяльності в
першу чергу стосуються трьох основних податків:
1. Податку на прибуток підприємств (ППП).
Україна має відкриту економіка й велика проблема для нашої системи
оподаткування полягає у створенні ефективного механізму контролю за
рівнем цін, що здійснюються під час експортно-імпортних операцій. В ст. 39
Податкового кодексу України поки що лише виписані методи визначення та
порядок застосування звичайної ціни, проте налагодженого механізму
контролю за трансфертними цінами не існує.
Особливість застосування методів трансфертного ціноутворення полягає
у тому, що це надзвичайно трудомісткий і часовитратний процес, адже
вимагає

не

лише

вибору

адекватного,

іноді

специфічного

методу

трансфертного ціноутворення, а також проведення ретельного аналізу
співставності операцій. В першу чергу це стосується застосування
традиційних методів на основі порівняння операцій. Коли цей механізм
контролю за процесом трансфертного ціноутворення буде відпрацьований в
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усіх аспектах не лише в методичному, а також інформаційному та
організаційному, необхідно вносити зміни до податкового законодавства.
2. Податку на додану вартість (ПДВ).
Незважаючи на істотний прогрес у сфері адміністрування даного
податку, що пов‗язане з електронною звітністю, належним обліком
податкових накладних (реєстр) тощо, обсяги зловживання в сфері
застосування даного податку залишаються суттєвими. Тому в контексті
загальноєвропейських тенденцій стосовно реформування даного податку,
необхідно розглянути питання запровадження механізму реверсного ПДВ,
коли податковим агентом виступає не покупець, а продавець товарів, робіт,
послуг.
3. Акцизного податку (АП).
Слід підвищити ефективність контролю за обігом підакцизних товарів.
Акциз на пиво в Україні є одним з найнижчих серед країн СНД. Держава
могла б цю ситуацію більш жорстко контролювати і регулювати шкідливе
споживання.
Підвищити

ефективність

використання

окремих

інструментів

регулювання ринку підакцизних товарів шляхом:
а) перегляду механізму використання спеціальних марок акцизного
податку;
б) забезпечення режиму «відритого доступу» до інформації про видані
марки акцизного податку;
в) удосконалення процедур контролю, які визначені положеннями
Закону України «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту
етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів» від 19.12.1995 року ғ481/95-ВР (з відповідними змінами та
доповненнями); г) запровадження електронної системи обміну інформацією
щодо відвантаженого та отриманого спирту суб‘єктами господарювання між
акцизними складами, державними податковими інспекціями за місцем
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реєстрації

таких

суб‘єктів,

а

також

регіональними
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управліннями

Департаменту САТ ДПС України тощо.
Забезпечити зростання державного контролюючого впливу на ринок
підакцизних товарів шляхом:
1) підвищення ефективності здійснення доперевірочного аналізу
суб‘єктів господарювання, що здійснюють діяльність на даному ринку;
2) вдосконалення інформаційного наповнення ризикоорієнтованої
системи відбору платників податків для здійснення документальних
перевірок;
3) оперативного обміну інформацією між органами податкової та митної
служб щодо здійснюваних експортно-імпортних операцій та формування
відповідних оподатковуваних оборотів;
4) проведення фактичних перевірок не за суб‘єктом, а за об‘єктом
здійснення діяльності, яка пов‘язана з виробництвом та обігом підакцизних
товарів.
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О. В. Гаврилюк,
д.е.н., професор,
провідний науковий співробітник
Інституту світової економіки
і міжнародних відносин НАН України
ОПТИМІЗАЦІЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА
У КРИЗОВИХ УМОВАХ
Світова фінансова криза висунула ряд проблем, які мають теоретичне
та практичне значення, вимагають переусвідомлення деяких усталених
положень і навіть теорій. Удосконалення методології й практики сучасної
підприємницької діяльності, у свою чергу, також вимагає уточнення
ключових понять. Одне з них – сама підприємницька діяльність, що являє
собою практичну продуктивну (в окремих випадках і репродуктивну)
економічну діяльність, що ведеться самостійно, на свій ризик (виділено нами
– О.Г.), спрямовану на одержання об‘єктивно нових або суб‘єктивно нових
результатів (інновацій) з метою досягнення особистої вигоди й суспільної
користі. Відповідно, інше ключове поняття – методологія підприємницької
діяльності – може бути визначено як вчення про структуру, організацію,
методи й засоби економічної активності людей, а також розробку підходів до
мінімізації ризиків.
До ознак, що притаманні будь-якій трудовій діяльності, належать
унікальність і непередбачуваність, наявність волі вибору й водночас
граничних можливостей, детермінованих наявними ресурсами, а також
здатність до: адаптації до швидкоплинних умов і змін середовища й
реагування на виклики; продуктивної діяльності та протистояння зовнішнім і
внутрішнім руйнівним тенденціям; самоорганізації й саморозвитку.
Характерними рисами власне підприємницької діяльності насамперед
виступають: самостійність у прийнятті рішень; сприйнятливість до нового,
націленість на одержання результатів; здатність до творчості й матеріалізації
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ідей; схильність до ризику та готовність його прийняти на себе (підкреслено
авт. – О.Г.); спрямованість на швидкий розвиток й інноваційність;
активність; бачення/виявлення прихованих можливостей. Із вищесказаного
видно, що ризики складають невід‘ємний атрибут будь-якої підприємницької
діяльності й їхня мінімізація має бути покладена в основу стратегії розвитку
будь-якої комерційної структури незалежно від форми власності й
стану/кон‘юнктури економіки.
У процесі діяльності підприємці зіштовхуються з різними ризиками, які
різняться між собою за часом і місцем виникнення, сукупністю зовнішніх і
внутрішніх факторів, що впливають на їхню величину/ступінь загрози, і,
отже, за способами їхнього аналізу й методами обліку.
Ефективність організації управління ризиком визначається його правильною
ідентифікацією з обліком категорій, груп, видів, підвидів і різновидів ризиків
і створення передумов для ефективного застосування відповідних методів і
прийомів управління ними. Причому останнє повинне здійснюватися на
основі креативного підходу, а не механічних рішень.
Сучасна академічна підготовка економістів і фінансистів дуже слабко
відбиває існуючі реалії, вона є занадто догматичною й здебільшого пропонує
механічні

рішення.

Криза

продемонструвала,

наскільки

дорого

це

обходиться, тому потрібен креативний підхід до економіки, а також
фінансування досліджень і зміни навчальних планів. Звідси закономірно
постає питання щодо ідентифікації з-поміж загальновизнаних економічних
теорій тих, що застаріли.
Насамперед

це

стосується

моделей

раціональних

очікувань,

ефективного ринку й повного передбачення. Багато економістів (здебільшого
академічних і вузівських) будують моделі, які припускають майбутнє
інертним, передбачуваним і, отже, відомим. Таке припущення приводить до
того, що при аналізі фінансових ринків останні вважаються набагато
стабільнішими, ніж у дійсності. Нинішня регуляторна база – для банків,
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фінансових компаній, фондових і ф‘ючерсних бірж – базується на
припущенні про зрозумілість майбутнього й можливості його представлення
у вигляді простого статистичного розподілу або математичного рівняння.
Подібний підхід вже не кореспондує потребам кращого відображення
реальності.
Управління системою підприємницьких ризиків повинно базуватися на
таких принципах, як можливість визначення вхідної системи внутрішніх і
зовнішніх ризиків; вірогідність усіх базових показників для здійснення
основних розрахунків; розробленість системи управління ризиками в
організації на основі поетапності й послідовності; кореспондування політики
управління підприємницькими ризиками стратегічним цілям і завданням
інвестиційної

політики

підприємства;

узгодженість

і

стабільність

функціонування всіх структурних підрозділів підприємства в процесі
визначення ризиків і управління ними; облік усіх системоутворюючих
факторів для визначення сукупного ризику.
Криза підтвердила необхідність визначення взаємозв‘язку стратегічних
цілей інвестиційної політики підприємства й політики управління ризиками,
оскільки стратегія потребує формування процесу управління інвестиціями у
цілому й ризиками зокрема. Саме на цьому принципі заснована система
організації
послідовної

менеджменту
реалізації

інвестиційної
трьох

діяльності

взаємозалежних

фірми

підходів:

в

системі

процесного,

системного й ситуаційного. Процесний підхід дозволяє здійснити всі функції
менеджменту на базі сформованої стратегії: прогнозування й планування
інвестицій, організацію інвестиційної діяльності, координацію й мотивацію
персоналу в системі взаємодії всіх підрозділів фірми й контроль показників.
Системний підхід до управління інвестиційною діяльністю реалізується на
базі сформованої системи обліку ризиків зовнішнього й внутрішнього
середовища, їхньої обробки й визначення результуючих показників, а також
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на основі логічної стадійності управління. Ситуаційний підхід припускає
розробку механізму прийняття рішень в умовах невизначеності (ризику).
Найбільша кількість втрат підприємницьких структур у ринкових
умовах господарювання припадає на збитки, що пов‘язані з неправомірним
втручанням (делікти). Оптимізація управління деліктними ризиками сприяє
підвищенню ефективності основної діяльності за рахунок зниження загальної
кількості втрат. Заради об‘єктивності слід відзначити, що даний феномен не
належить до суто кризових атрибутів.
Деліктний ризик підприємництва представляє собою ймовірність
настання несприятливих наслідків для суб‘єкта підприємництва у результаті
неправомірних дій (бездіяльності) інших суб‘єктів (фізичних або юридичних
осіб, органів державного або муніципального керування, їхніх представників
і інших). Деліктні ризики виникають внаслідок різних порушень, існують у
зовнішньому й внутрішньому середовищі, у різних тимчасових періодах, не
загрожують фінансовій стабільності підприємства, спрямовані як на товар
(продукти, кошти), так і на інформацію, передбачають індивідуальну й
колективну матеріальну відповідальність.
Специфіка галузевої діяльності відбивається і в характерних видах
деліктних ризиків. Так, роздрібній торгівлі найбільш притаманні товарні
делікти персоналу: крадіжка, підміна, псування, споживання товару,
порушення операцій з товаром і при фасуванні. Другим за значущістю
деліктом є махінації із коштами: присвоєння їх залишку за підсумками
роботи касової зміни, крадіжка грошей з каси, непробиття або свідомо
неправильне пробиття чека (зміна штрих-коду дорогого товару на дешевий,
кількості товару, найменування товару тощо) й ін.
У сфері організації громадського харчування переважають делікти
персоналу, що пов‘язані з виробництвом готової продукції (розкрадання
продуктів,

завищення

норм

їхніх

природних

втрат,

підміна

страв,

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
"КОНКУРЕНТНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ"

41

неправильне зберігання продуктів, крадіжка грошей з каси, непробиття чека,
заміна алкоголю).
В оптовій торгівлі до найбільш поширених деліктів належать
порушення контрагентами договірних зобов‘язань про поставку товару в
строк, відповідного найменування, кількості, якості, з підтверджувальними
документами

(відсутні

сертифікати

відповідності

якості

продукції,

ветеринарні довідки); недотримання умов зберігання, у тому числі й при
транспортуванні (завищення норм усушки, утрушування й т.д.); порушення
вимог про нерозголошення комерційної таємниці (витік інформації про
структуру асортименту, постачальників і т.д.); порушення експлуатації
транспортних засобів (перевитрата ПМС).
Урахування якомога більшого кола ризиків разом із розробленою
стратегією

їх

мінімізації

сприяє

підприємницьких і фінансових структур.

стабільності

функціонування
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д.э.н., профессор,
заведующий кафедрой менеджмента
Пермского государственного университета
В.И. Кириленко,
д.э.н., профессор, профессор кафедры
политэкономии факультетов управления и
управления персоналом и маркетинга
КНЭУ имени Вадима Гетмана
ТЕНДЕНЦИИ ГЛОБАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОЙ
МОДЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
Становится все более очевидным, что в мировом хозяйственном
развитии

отчетливо

проявляется

нарастание

тенденции

перехода

промышленных стран от индустриальной модели экономики (основанной на
машинном производстве) к постиндустриальной модели хозяйствования
(основанной на автоматизированном производстве). Это сопровождается
соответствующей

технологической,

структурно-производственной

и

воспроизводственно-продуктовой перестройкой национальных экономик,
которая переплетается с перестройкой их социально-экономических и
институциональных систем.
Тенденция
конкурентного

нарастания

инновационной

хозяйствования

компоненты

экономических

структур

в

системе

объективно

стимулирует в мировом общественно-экономическом развитии активизацию
двух взаимосвязанных и в то же время противоположных тенденций.
С одной стороны, усиливается тенденция нарастания глобализации и
интеграции в мировом экономическом сообществе. Эта тенденция выступает
следствием расширения использования интернета, мобильной связи, средств
автоматизации,

телекоммуникаций,

транспортной

инфраструктуры,

позволяющих поднять на качественно новый уровень процессы глобализации
информационных потоков.
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С

другой

стороны,

активизируется

тенденция

усиления

неравномерности технологического и экономического развития отдельных
стран и регионов, сопровождающаяся соответствующими изменениями в их
возможностях доступа к научно-технологическим и сырьевым ресурсам, к
рынкам сбыта и сферам конкурентного влияния. Эта тенденция объективно
обусловливается

различными

инновациями

реализации

и

экономиками,

уровнями
их

эффективности

национальными

интегрированными

управления

и

региональными

корпоративными

структурами,

компаниями малого и среднего бизнеса.
Данные обстоятельства объективно создают проблему усиления
инновационной

конкурентоспособности,

наращивания

инновационных

конкурентных преимуществ национальной экономики и ее корпоративных
образований в стратегический фактор успешности промышленного прогресса
экономик с несформированными рынками в XXI веке.
Успех или неуспех тех или иных стран, регионов и корпораций в своем
развитии в XXI веке будет в решающей мере зависеть от того, насколько
адекватно и комплексно они сумеют «оседлать» своими управленческими
стратегиями и технологиями эти объективные тенденции, эффективно
используя соответствующие особенности и характеристики динамики
рыночных экономических циклов.
Чтобы «оседлать» эти тенденции, во-первых, становится все более
актуальным осуществление адекватного стратегического позиционирования
страны, региона, корпорации в глобальном экономическом развитии и
разработке

на

этой

основе

соответствующей

национальной

(или

региональной) промышленной политики, выступающей базой формирования
и реализации соответствующих корпоративных стратегий интегрированных
промышленных

структур.

Во-вторых,

особое

значение

приобретает

осуществление адекватного стратегического анализа и прогнозирования
перспектив

и

ориентиров

развития

глобальных

и

национальных
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экономических

циклов,

их

влияния

на

развитие

национальных

и

региональных экономик, интегрированных корпоративных организаций.
В то же время, системный анализ пространственной эволюции
глобальных

и

региональных

процессов

«постиндустриализма»

в

современном мире показывает, что под влиянием различий в эффективности
управления использование инновационных достижений научно-технической
революции в мировом сообществе в XXI столетии будет перманентно
происходить

неравномерно,

сопровождаясь

периодическими

сменами

глобальных и национально-территориальных лидеров постиндустриального
социально-экономического развития. При этом сам процесс перехода
мировой экономики к «постиндустриальной» модели хозяйствования будет
носить «эшелонированный характер».
В современной мировой экономике достаточно отчетливо происходит
выделение пяти основных эшелонов перехода мирового сообщества в
«постиндустриальную» экономическую эпоху.
Первый такой эшелон со всей очевидностью образуют наиболее
промышленно развитые страны Северной Америки, Западной Европы и
Восточной Азии. Второй и третий эшелон – «новые индустриальные страны»
и трансформационные индустриальные страны с переходной рыночной
экономикой в Центральной и Восточной Европе. Четвертый и пятый
эшелоны перехода мирового сообщества к постиндустриальной модели
экономического развития, видимо, образуют промышленно среднеразвитые
страны и слаборазвитые страны Азии, Африки и Латинской Америки,
находящиеся на периферии современного мирового рыночного хозяйства.
Одновременно с развитием «постиндустриального» процесса, в стране,
с одной стороны, будет нарастать конкуренция за право играть роль его
национально-регионального локомотива и, следовательно, за право на
преимущественный

доступ

к

национальным

ресурсам.

Это

станет

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

45

"КОНКУРЕНТНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ"

определяющим фактором социально-экономического развития конкретных
регионов и территориальных образований в ближайшие десятилетия.
С другой стороны, в процессы конкурентного соперничества за доступ
к ресурсам, рынкам сбыта и сферам влияния, безусловно, как это показывает
опыт последних десятилетий, будут энергично вмешиваться экономические
циклы,

точнее

способности

государственного

и

корпоративного

менеджмента конкретных государств, регионов и корпораций смягчать их
негативные последствия и реализовывать их конкурентные возможности.
Таким
производства,

образом,

процессы

глобализации

нарастания

мирового

интеграции

хозяйства

будут

науки

и

неизбежно

переплетаться, с одной стороны, с активизаций конкурентной борьбы за
преимущественный доступ к мировым и национальным ресурсам и, с другой
стороны, с усилением влияния экономических циклов на динамику
конкурентных позиций стран, регионов и корпоративных структур на
мировых и национальных рынках.
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ЕВОЛЮЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В КОНТЕКСТІ
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ
Дослідження еволюції підприємництва набуває особливої актуальності
в нашій країні з початку 90-х років минулого століття. Традиційні підходи,
які пов‘язують сутність підприємництва з окремими характерними рисами
діяльності господарюючого суб‘єкта в умовах ринкової невизначеності
(ризиком, новаторською діяльністю, прибутковістю тощо), уявляються
спрощеними, недосконалими. Підприємництво, як предмет економічного
дослідження виступає не тільки як втілення певних характеристик, а,
насамперед, як сукупність суспільно-економічних відносин, що забезпечують
певні напрями діяльності, визначають їх соціальні та інші характеристики,
пов‘язані з працею їх учасників.
Підприємництво треба розглядати не стільки на рівні окремого індивіда
або господарської одиниці, скільки на макрорівні як цілісний економічний
об‘єкт, функціональна діяльність якого детермінує загальні соціальноекономічні характеристики суспільного відтворення. Таке уявлення про
підприємництво

відкриває

можливість

здійснення

переходу

на

міждисциплінарний рівень аналізу проблем підприємництва, визначення
напрямів переходу до підприємницької форми організації виробництва в
умовах трансформації економіки.
Підприємницька

активність

виступає

ресурсом

саморозвитку

підприємства, включає в себе досвід, знання, здібності, вміння підприємця в
контексті її безперервного оновлення і збагачення. Це особливий вид
активності, який принципово відрізняється від звичайної трудової активності
за способом реалізації ("інновативний – традиційний"); за сферою
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застосування ("оновлення діяльності – продовження діяльності"); за
критеріями виміру. Щодо останнього – то слід зауважити, що вимірювати
підприємницьку активність досить складно, на що звертають увагу
дослідники. Але правильним буде стверджувати, що нові підприємства
вимагають її значно більше, ніж ті, що функціонують протягом значного
проміжку часу. Тому західні дослідники застосовують такий показник, як
"індекс загальної підприємницької активності" (ТЕА – total entrepreneurial
activity index), - питома вага представників економічно активної частини
населення від 18 до 64 років, які знаходяться в процесі формування нового
бізнесу або підприємства". Підприємницька активність зростає також в
умовах реінжинірингу бізнесу, оновленні діяльності підприємства у зв‘язку з
впровадженням будь-яких новацій, нових стратегій, які викликають зміни у
плануванні, фінансовому менеджменті та інших бізнес-процесах.
В сучасних умовах чільне місце посідають наукові праці, в яких
досліджується інноваційна складова підприємництва, визначення її впливу на
темпи і якість економічного зростання, роль підприємницького сектора у
пом‘якшенні негативних наслідків світової фінансової кризи. Характерним
для більшості наукових підходів є намагання розкрити інституціональні
умови формування і розвитку конкурентоспроможного підприємницького
сектора, посилення його впливу на соціально-економічні трансформаційні
процеси.
За

результатами

опитування,

проведеного

фахівцями

Інституту

економіки та прогнозування НАН України та центром "Соціальний
моніторинг", рівень потенційної готовності займатися підприємницькою
діяльністю серед економічно активного населення України досить високий, а
саме: відчувають себе цілком спроможними бути підприємцем 38%
самозайнятих, 72% приватних підприємців, 25% найманих працівників
приватних підприємств, 18% найманих працівників державного сектора.
Майже третина економічно активного населення вважає себе спроможними
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до підприємницької діяльності, але потребує поглиблення знань. Не
відчувають у собі підприємницького потенціалу від 10% приватних
підприємців до 45% найманих працівників державного сектору. Такий
достатньо
характерний

високий
тільки

рівень
для

потенційної

тих

підприємницької

європейських

країн,

активності

економіки

яких

розвиваються на підґрунті традиційних факторів виробництва і забезпечують
рівень ВВП на 1 особу нижче за середній як у поточних цінах (3,5 тис.
доларів США), так і за раритетом купівельної спроможності. Саме до їх
числа, за результатами позиціонування в системі координат "ВВП на 1 особу
та % населення, готового до започаткування власного бізнесу", й увійшла
Україна.
Водночас зауважимо, що регуляторні процедури не повинні бути
обтяжливими, оскільки це суттєво знижує підприємницьку та інноваційну
активність

суб‘єктів

господарювання.

Між

тим,

за

складністю

адміністрування податків, кількістю і складністю отримання дозволів за
результатами рейтингового дослідження Міжнародної фінансової корпорації
"Ведення бізнесу" - Україна посідає 181-е місце серед 183-х країн, що
досліджуються, випереджаючи лише Республіку Білорусь і Венесуелу (за
показниками "системи оподаткування") та Російську Федерацію та Еритрею
(за показниками "дозвільна система у будівництві").
Незважаючи на спільні зусилля Міністерства економіки, інших органів
центральної виконавчої влади, Ради інвесторів, інституціональне та
законодавче забезпечення підприємницької діяльності за останні два роки не
зазнало суттєвих змін (табл. 1).
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Таблиця 1.
Місце України в рейтинговому дослідженні МКРК "Ведення бізнесу – 2012"
у розрізі окремих показників*
Показник
Ведення бізнесу
Започаткування бізнесу
Дозвільна система у
будівництві
Електрифікація
Реєстрація власності
Доступ до кредитів
Захист прав інвесторів
Система оподаткування
Міжнародна торгівля
Забезпечення виконання
контрактів
Ліквідація підприємств

"Ведення
бізнесу-2012",
рейтинг України
152
112

"Ведення
бізнесу-2011",
рейтинг України
149
118

Зміна
рейтингу

180

182

2

169
166
24
111
181
140

169
165
21
108
181
136

Без змін
-1
-3
-3
Без змін
-4

44

44

Без змін

156

158

2

-3
6

*Джерело: Оцінка бізнес – регулювання за рейтингом Дослід business
[електронний

ресурс]

–

Режим

доступу:

http://russian.hoingbusness.org/data/exploteeconomies/ukraine/
Зазначимо, що в більшості країн відбулася еволюція підприємництва
від ринкового визнання до соціальної цінності цього виду діяльності. Таке
сприйняття відбувається на фоні технологічної і структурної перебудови
економіки, зрушень у змісті праці, її інтелектуалізації. Створюються нові
умови

для

виникнення

нематеріальної

мотивації,

опосередкування

економічної поведінки підприємців державою через підвищення рівня освіти,
професійної підготовки, навчання впродовж життя, інтелектуалізації сфери
послуг, охорони здоров‘я, вирішення задач вдосконалення підприємницької
мотивації. При цьому політична еліта більшості розвинутих країн походить
не з багатих сімей, а з національної інтелектуальної еліти.
Натомість в Україні спостерігається відсутність системного діалогу між
владою і

підприємцями.

Наявні

негативні

очікування

законодавчих
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регуляторних

актів

(наприклад,

Трудового

кодексу),

що

50

провокує

виникнення можливих протестних настроїв та знижує підприємницьку
активність.
Інституційне підґрунтя для зростання підприємницької активності
вимагає більш активного втручання держави в трансформаційні процеси.
Державне регулювання економіки здійснюється як безпосередньо через
соціально-економічне прогнозування та індикативне планування, реалізацію
загальнодержавних і регіональних програм, так і опосередковано, через
формування податкової та інвестиційної діяльності. Створення сучасної
економіки, що відповідає загально цивілізаційним вимогам, потребує
формування дієздатної системи державної підтримки підприємництва,
механізму ефективного регулювання, фінансування й опосередкованого
стимулювання пріоритетних напрямів його розвитку.
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З.І. Галушка,
д.е.н., доцент,
ЧНУ імені Юрія Федьковича

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ
МЕХАНІЗМ СОЦІАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ
Й.А. Шумпетер та його послідовники називали підприємців «агентами
змін», надаючи тим самим важливості їх діяльності як новаторів у
технологіях, застосуванні нових форм організації праці, виробництві нових
видів продукції. Наприкінці ХХ ст. П. Друкер зазначив, що в умовах
постіндустріального суспільства підприємцю вже не так важливо бути
причиною змін – вони повинні навчитися використовувати можливості, які
породжують зміни. Саме в цей час спочатку у США, а потім у
скандинавських та ряді інших європейських країн почав поширюватися рух
соціального підприємництва як реакція малого і середнього бізнесу на
загострення ряду суспільних проблем, таких як бідність, безробіття,
екологічна небезпека та ін.
Високо оцінюючи значення соціального підприємництва, Г. Діз,
директор

Центру

розвитку

соціального

підприємництва

Дюкського

університету (США), дав таке визначення: «Соціальний підприємець відіграє
роль агента соціальних змін завдяки тому, що він: приймає на себе місію по
створенню та підтримці соціальної цінності; знаходиться в постійному
пошуку та реалізації нових можливостей для досягнення цієї місії;
включений в безперервний процес інновації, адаптації та навчання; діє
рішуче, не обмежуючи себе тільки тими ресурсами, що є в даний момент;
демонструє найвищу відповідальність по відношенню до своїх клієнтів та за
результати своєї діяльності» [2].
Соціальні підприємства – це підприємства, в яких суспільні цілі
поєднуються із духом підприємливості приватного сектора; підприємства, які
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реінвестують надлишки прибутку в досягнення ширших соціальних цілей або
цілей громади [1]. Зміст їх діяльності полягає у створенні благ, які несуть
значну соціальну цінність для суспільства, допомагають розв‘язувати складні
проблеми

існування

найбільш

уразливим

прошаркам

населення.

Забезпечуючи собі прибутки, вони знаходять можливість реалізувати свою
основну місію служіння суспільству, заробити репутацію соціально
відповідальних підприємців, які турбуються і про себе, і про співробітників, і
про споживачів, і про суспільство в цілому. Отже, соціальне підприємництво
поєднує соціальну місію та комерційний підхід до фінансування соціальних
заходів.
Характерні риси соціального підприємства – це: наявність чіткої і
зрозумілої місії соціального спрямування, яка передбачає вирішення певних
суспільних проблем; використання інноваційного підходу до вирішення
соціальної проблеми; використання бізнес-методів управління (організації,
планування, контролю), застосування підприємницького хисту з метою
отримання прибутку; сприйняття прибутку як засобу досягнення позитивних
соціальних перетворень; колективна форма власності, яка охоплює учасників
соціального підприємства, його працівників, цільову групу, волонтерів та
інших.
Форми соціального підприємництва дуже розрізняються (і в цьому
також проявляється новаторство і нетрадиційність прийняття рішень). Це
передбачає,

наприклад,

фінансування

початківців

у бізнесі,

спільне

розв‘язання проблем збереження навколишнього середовища, формування
міжкультурних зв‘язків для збереження стабільності і соціальної злагоди;
допомогу

безпритульним,

включення

їх

у

взаємовигідні

стосунки;

благодійність; підтримку інтересів і потреб громад; приваблення найкращих
талантів; трудотерапію та соціальну реабілітацію тощо.
Залежно від розуміння суті та призначення соціального підприємництва
можна виділити декілька підходів, що склалися щодо його змісту у світі. В
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американському контексті Social Enterprise Alliance (USA) визначає соціальне
підприємництво як діяльність НПО

(неприбуткової організації), що

використовує бізнес-стратегії або засновує підприємство задля отримання
доходу та направляє його на підтримку соціальної місії. У Великобританії
воно визначається як

діяльність комунальних підприємств, кредитних

спілок, товариств, власниками яких є працюючі там робітники, кооперативи,
фонди розвитку, соціальні компанії, житлові кооперативи та благодійні
організації. Організація Social Enterprise London (SEL, UK) визначає такі риси
соціального підприємництва: орієнтація на ринкові умови та спроможність
функціонувати в таких умовах; наявність соціальної спрямованості та
етичних

принципів

діяльності;

„соціальна

власність‖

підприємства,

автономність та незалежність, за якої прибуток йде на потреби соціальних
груп-власників або на потреби громади [3].
В

Україні

також

нагромаджено

перший

досвід

соціального

підприємництва. Так Український Фонд підтримки підприємництва та
Міжнародний

Фонд

«Відродження»

реалізовують

проект

«Сприяння

розвитку соціального підприємництва», який покликаний поширити ідеї
соціального

підприємництва

в

українському

суспільстві

та

надати

соціальним підприємцям, які прагнуть розвивати власний бізнес, доступ до
безкоштовної юридичної, фінансової та консультативної допомоги. У рамках
програми «Сприяння розвитку соціального підприємництва» працюють 2
центри підтримки соціального підприємництва у Львівській та Донецькій
областях, що функціонують на базі Сокальської агенції регіонального
розвитку та Асоціації «Соціально-економічні стратегії та партнерства»
Криму. Основними завданнями та напрямками діяльності центрів є створення
навчального,

консультаційного,

просвітницького

та

інформаційного

осередку, що розвиває та представляє сектор соціального підприємництва в
регіоні.
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Благодійний фонд „Благовіст‖ реалізував проект „У життя – з
конкурентними знаннями‖, у якому на базі школи-інтернату у м. Сумах було
підтримано виробництво сільгосппродукції та розвиток ремесел; Фонд
сприяння діяльності літературно-меморіального музею М.Булгакова в місті
Києві – проект „Дім Булгакова запрошує в гості‖ (ремонт музею);
Благодійний фонд „Еко-милосердя‖ – проект „Дитячий стоматологічний
центр‖; Благодійне підприємство „Перлина Буковини‖ – Проект „Соціальні
мережі

самозабезпечення‖

(запровадження

нових

механізмів

самозабезпечення сільського населення гірських регіонів); Асоціація „Мир.
Краса. Культура‖ – Проект „Соціальне підприємство – Дизайнерський дім‖
(фінансова підтримка різних проектів для дітей); Благодійна організація
"Центр допомоги дітям-інвалідам" – проект „Робота в мінідрукарні як спосіб
соціальної реабілітації молодих інвалідів‖.
Отже, соціальне підприємництво все більше проявляє себе як стійку
тенденцію подальшої соціалізації бізнесу в нових умовах, коли об‘єктивні
можливості подальшого розвитку суспільства не бачаться без зацікавленої
участі представників малого і середнього бізнесу, частка яких постійно
зростає.
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ФІНАНСОВИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА
Активізація інноваційної діяльності в умовах ринкових відносин
можлива лише на базі розвиненої системи фінансування, яка створює
необхідні матеріальні передумови для розробки інновацій та впровадження
нововведень, забезпечує структурно-технологічну перебудову різних галузей,
сприяє концентрації науково-технологічного потенціалу на пріоритетних
напрямах розвитку економіки, запобігає відтоку за кордон кадрового
потенціалу науки і техніки.
Вимоги збільшити фінансування вітчизняної наукової і науковотехнічної сфери для забезпечення розвитку інноваційної діяльності звучать з
1999 року. Так, Законами України «Про наукову і науково-технічну
діяльність» ғ 1977-ХІІ від 13.12.1991 р. (редакція від 06.01.2011 р.) [1] та
«Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» ғ 2623-ІІІ від
11.07.2001 р. (редакція від 12.10.2010 р.) [2] передбачено вихід впродовж 3-4
років на бюджетне фінансування науково-технічної діяльності на рівень не
нижче 1,7 % ВВП, з яких 30 % передбачається виділяти на фінансування
заходів з реалізації пріоритетних напрямів науки і техніки. В рекомендаціях
слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти «Стан та
проблеми реалізації Закону України «Про наукову і науково-технічну
діяльність» від 30.06.2010 р. вказувалось на доцільність для забезпечення
інноваційної діяльності спрямовувати 10 % коштів, що надходять від
приватизації державного майна [3].
Із вищесказаного можна зробити висновок, що українська влада
розуміє важливість впровадження моделі інноваційного розвитку економіки і
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законодавчо прагне стимулювати цей процес. Однак практика засвідчує, що
названі вище законодавчі вимоги законів щодо рівня фінансування
інноваційної

сфери

впродовж

більш

як

десяти

років

залишаються

невиконаними.
Перш ніж поставити питання: чому ці положення законів не
реалізуються, спочатку треба відповісти, чи можливо їх виконати у
принципі? На чому ґрунтуються зроблені розрахунки та прогнози? Адже в
Україні за весь період незалежності рівень бюджетного фінансування
науково-технічної діяльності коливається в діапазоні 0,3-0,42 % ВВП, що
приблизно у 4 рази менше, ніж вимагають прийняті закони. Причому у 2011
році обсяг фінансування витрат на виконання науково-технічних робіт за
рахунок державного бюджету знову почав зменшуватися: він скоротився
порівняно з 2010 роком на 6,1 %, а загалом питома вага фінансування
знизилася до 0,29 % ВВП [4].
На думку автора, визначені в законі України положення про
фінансування науково-технічної діяльності на рівні 1,7 % ВВП не можуть
вважатися

точними,

хоча

й

є,

напевне,

достатніми.

Проте

вони

необґрунтовані, базуються не на аналізі емпіричних тенденцій, а виходячи з
потреб і бажань, які, як виявилося, здійснити в реальних економічних умовах
неможливо.
Обсяги бюджетного фінансування науково-технічної діяльності мають
бути досяжними, а не лише бажаними, можливо, вони мають бути меншими,
але такими, які реально можна виконати. Виходячи з того, що інноваційний
шлях розвитку економіки нашої країни є пріоритетним, мінімальна сума
коштів для підтримки інноваційної діяльності повинна бути на рівні,
достатньому для подолання стагнації в інноваційній сфері, такому, що
сприятиме відтворенню науково-технічного потенціалу за усіма його
структурними елементами. Для цього треба забезпечити такі умови, щоб
підприємці, які здійснюють інноваційну діяльність, отримували прибуток на
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капітал не менший, ніж загалом по країні. За нашими підрахунками, рівень
бюджетного фінансування інноваційної діяльності, виходячи з нинішніх
економічних реалій, має становити приблизно 0,8-1,0 % ВВП. Такі витрати
стимулюватимуть

інноваційну

підприємницьку

активність,

оскільки

природно до такої діяльності підприємці прагнуть самі, розуміючи, що
власне інноваційна діяльність є запорукою одержання монопольних
прибутків у перспективі. Адже впровадження інноваційних технологій – це
потужний і, в багатьох випадках, визначальний фактор економічного
зростання. Він переводить підприємство на якісно вищий рівень розвитку.
Для забезпечення швидкого й ефективного інноваційного розвитку
рівень фінансування наукової та науково-технічної сфери звичайно має бути
вищим.

Адже

сучасні

процеси

глобалізації

значно

полегшують

розповсюдження науково-технічних результатів, чим посилюють економічну
конкуренцію на ринку інноваційних товарів. Тому Україні, яка з кожним
роком

лише

втрачає

свій

науковий

потенціал,

а

отже

і

конкурентоспроможність на світовому ринку, буде важче утримати нинішні
позиції в інноваційній сфері, не кажучи про те, що існує нагальна
необхідність досягти прориву в цій сфері, аби не бути відкинутим далеко
назад від нинішнього науково-технічного прогресу.
Для цього необхідно створити ефективний механізм акумулювання й
вкладання коштів в інноваційні проекти з якомога більшої кількості джерел,
а також дієву систему контролю за цільовим використанням коштів
державного бюджету.
Більшість високорозвинених країн компенсують підприємницьким
структурам витрати на здійснення ними інноваційної діяльності за рахунок
бюджетних коштів та шляхом встановлення різноманітних пільг, перш за все
податкових та амортизаційних. Такі пільги були передбачені прийнятими
Законами України, зокрема «Про інноваційну діяльність» та «Про
оподаткування прибутку підприємств». Однак, через брак бюджетних коштів
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саме ті статті, які стосуються фінансової мотивації до інноваційної
підприємницької діяльності, з цих законів вилучені. Нині діють заходи
державної фінансової підтримки, цільового субсидування та кредитування
лише для технопарків, які передбачені Законом України «Про спеціальний
режим інноваційної діяльності технологічних парків». Але цими пільгами
можуть скористатись лише 15 технопарків, що не сприяє розвитку
конкуренції в середовищі технопарків та ставить у нерівні умови
господарювання решту технопарків, для яких такі пільги не передбачено.
Проте навіть для стимулювання проектів цих 15-ти технопарків в Законах
України «Про державний бюджет» в останні чотири роки окремо коштів не
виділялося,

а

загалом

за

останнє

десятиріччя

частка

бюджетного

фінансування в сукупному обсязі інноваційних витрат у промисловості
України не перевищила рівень у 3% [4].
Отже, всі пропозиції щодо підвищення ефективності наукової та
науково-технічної діяльності та активізації інноваційного підприємництва
матимуть успіх лише тоді, коли українська держава не буде нехтувати
фінансовим фактором – головним стимулом розвитку науково-технічної та
інноваційної діяльності, не буде вилучати з чинного законодавства статті,
якими передбачені пільги для інноваційної діяльності, а навпаки, з
розумінням підходитиме до того, що такий ризиковий, але водночас і
перспективний вид діяльності, як інноваційний, не може обійтись без
належної фінансової державної допомоги, і в Законах України закладати
реальні цифри бюджетного фінансування наукових досліджень і розробок та
виконувати їх.
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ННІППЕ ЛьвДУВС
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В ПОСТТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЕКОНОМІКАХ
Країни Центрально-Східної Європи (ЦСЄ), покидаючи соціалістичний
табір, разом з політичними та суспільними змінами запроваджували й
економічні, трансформуючи командно-адміністративні відносини в ринкові.
Країни, що належали раніше до одного табору, переобирали для себе різні
моделі розвитку, що відповідали б їхнім історичним, ментальним, соціальнокультурним та економічним потребам. Спільною рисою, що об‘єднувала
більшість країн ЦСЄ, стало їх прагнення європеїзуватися, тобто, насамперед,
увійти духовно до спільноти розвинених європейських держав, асоціювати
себе з успішними західними країнами та їх векторами розвитку, а далі – стати
повноправними членами Європейського союзу, адаптуватися до його умов
господарювання, ведення підприємницької діяльності та розвиватися за його
моделлю.
На етапі інституційно-правового входження до ЄС країни ЦСЄ
приводили свої національні стандарти у відповідність до вимог єдиного
ринку ЄС, створювали відповідні агентства та наглядові інститути,
приєднувалися до норм і процедур конкурентної політики. Зокрема, у
Чеській Республіці в 1990 р. було створене міністерство захисту економічної
конкуренції, а в Естонії у 1993 р. було сформовано управління конкуренції з
підпорядкуванням міністерству фінансів [1, с. 36].
Країни Східної Європи у період соціально-економічної та політичної
трансформації потребували моделі економічної політики з акцентом на
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заохочення та розвиток підприємництва. У державі, що створює сприятливі
умови для розвитку підприємництва, з‘являються ініціативи з формування
потужного середнього класу, який базується на малому та середньому
бізнесі. Згодом все суспільне середовище переходить до творення спільної
демократичної та соціально справедливої системи управління. Намагаючись
сприяти розвиткові приватних ініціатив і підприємництва, у країнах Східної
Європи запроваджували такі стратегічні підходи до ведення господарювання:
узаконення невід‘ємного права особистої економічної ініціативи; доступ до
легальної інкорпорації для людей, які працювали в неформальному чи
нелегальному

секторах;

надання

правової

та

соціальної

підтримки

економічної діяльності громадянам, які працювали в неформальному секторі,
і створення для них умов отримання такої підтримки; створення доступних
установ кредитування, які також могли б давати рекомендації з організації
успішного підприємства; сприяння встановленню приватного домо- та
землеволодіння з правами власності за допомогою відповідної законодавчої
та податкової бази; наділення працівників підприємств державної форми
власності акціями підприємств на основі попередньо складених планів;
приватизація більшості державних підприємств через створення широкої
системи суспільного володіння тощо [2, с. 125-126]. Такі першочергові
програмні

заходи

давали

змогу

громадянам

займатися

приватним

підприємництвом і формувати потужну систему підприємницької активності,
що

ставала

основою

формування

розвиненої

ринкової

економіки,

враховувати глобальні тенденції економічного розвитку та убезпечувати
підприємства.
Взаємодія підприємств, урядів, суспільних груп і рухів у системі
формування стратегії розвитку глобальної економіки розкрита на рис. 1.
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Ключові суб‘єкти
Суспільні групи та рухи

Зростають експортімпорт, прямі іноземні
інвестиції, дослідження
та міжнародний
розвиток, передача
технологій

Зростає важливість міжнародного координування
політики, з‘являються
міжнародні обмеження на
національну податкову та
валютну політику

Зменшується роль та ефективність національних механізмів захисту заробітної
платні, зайнятості, умов
життя та праці

Розширюється
міжнародна система
виробництва

Національна економічна
політика стає менш
ефективною

Пошук нових
конкурентних переваг
у світовому масштабі

Пошук нових засобів
міжнародної економічної
політики

Рішення підприємств
зумовлюють силові
позиції країн

Стратегії підтримки
конкуренції національних
підприємств

Більша світова конкуренція між підприємствами з виробництва,
технологій і ринків

Конфлікти між державами щодо правил міжнародного економічного
порядку

Становище працівників погіршується (зниження зарплатні, скорочення програм
соціального забезпечення)
Пошук нових форм соціального контролю за між народними стратегіями підприємств та урядів
Нові форми соціально-економічних конфліктів, які виходять за межі національних
кордонів (міжнародний захист прав людини, боротьба
з расизмом, роззброєння)

Стратегії глобальної
економіки

Структури управління

Процеси глобальної
економіки

Підприємства

Рис. 1. Підприємництво та структура управління економікою країн ЦСЄ у
системі формування глобальної економіки (*складено за: [3])
Нові форми існування світогосподарських зв‘язків спонукали країни
Східної Європи до прийняття адекватних стратегій розвитку та зміцнення
підприємництва. Незважаючи на те, що протягом існування соціалістичного
табору у країнах ЦСЄ розвивалося підприємництво, воно існувало на
принципах саморозвитку і сприймалося як «пережиток» капіталістичного
минулого. Зі зміною світового середовища назріла потреба активізувати
підприємницьку діяльність, видозмінивши її та використовуючи західні
моделі

ведення

бізнесу.

Зокрема,

до

формування

систем

безпеки

підприємництва в Угорщині суттєво доклалися специфічні об‘єднання
великого і малого бізнесу – «симбіоз» великого підприємства з кількома
дрібними спеціалізованими кооперативами (СК); аналогічно формувалася й
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система підприємницької діяльності в Болгарії – там акцент робився на
розвитку

малих

підприємств;

набуло

свого

поширення

дрібне

підприємництво у Польщі.
Однак період трансформацій у країнах ЦСЄ поряд з позитивними мав і
негативні наслідки. Раптовий перехід від одного типу господарювання і,
загалом, світосприйняття до іншого не забезпечує такої ж швидкої
перебудови економічного мислення більшості громадян. Яскраво проявилася
така риса, як відсутність базових економічних знань і практичного досвіду
роботи в якості самостійних підприємців чи керівників незалежних
господарюючих одиниць, що негативно відобразилося на усьому секторі
підприємництва. Поряд зі зростанням підприємницької діяльності не менш
активно розвивалося і шахрайство. Підприємці з нетрадиційним мисленням
виявилися готовими до таких змін, а створені ними комерційні структури
насамперед були орієнтовані на незаконну діяльність і швидке (часто
незаконне) збагачення їх власників.
У період, що передував формуванню системи захисту економічної
діяльності, від неправомірних дій постраждали як підприємці, так і звичайні
громадяни.

Початок

90-х

років

ХХ

ст.

відомий

(1)

фінансовими

«пірамідами»; (2) фіктивними угодами; (3) непрозорою приватизацією
підприємств.

Світова

практика

свідчить,

що

економічна

безпека

підприємництва поряд з державними органами забезпечується і широкою
мережею

недержавних

структур.

В

Україні

формування

системи

забезпечення безпеки підприємництва на державному рівні фактично
розпочалося зі створення Служби національної безпеки України, до
пріоритетів діяльності якої належать: (1) об‘єднання зусиль для розширення
цивілізованого забезпечення економічної безпеки; (2) надання допомоги
органам влади в реалізації програм боротьби зі злочинністю та зміцнення
правопорядку; (3) захист та представництво законних інтересів своїх членів у
державних органах і громадських організаціях та ін.
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У

період

соціально-економічних

трансформацій

складність

і

суперечливість процесів політичних, економічних і соціальних зрушень,
посилення злочинних посягань у сфері підприємництва гальмували
проведення реформ в країні, стримували надходження інвестицій в
економіку, відлякуючи іноземних інвесторів і партнерів. Така ситуація
створила

передумови

розвитку

кримінальних

структур,

що

взялися

контролювати процеси в економіці, вирішуючи проблеми силовими
методами. Таке поширення кримінального впливу відбулося не лише в сфері
дрібного підприємництва, воно впроваджувалося у найбільш прибуткові
сфери легального бізнесу: фінансову, банківську, експортно-імпортні
операції, паливно-енергетичний комплекс. Разом з розвитком економіки та
ринкових структур відбувався й розвиток злочинних угруповань: шляхом
професіоналізації,

вдосконалення

організаційної

структури,

інтернаціоналізації, запровадження кримінального лобі.
Оскільки такі дії завдавали серйозного економічного збитку економіці
країни та окремим суб‘єктам господарювання, виникла об‘єктивна потреба у
формуванні системи (1) розпізнавання нелегальних економічних дій та
подальшого

їх

запобігання,

(2)

пропагування

законного

вирішення

проблемних питань, (3) формування інформаційної бази для контролю за
дебіторською та кредиторською заборгованістю та (4) забезпечення доступу
до отримання інформації (для формування солідарного кредитора у справах
про банкрутство).
Наступним періодом економічних трансформацій стали 2009-2010 рр.,
де реформ вимагала економіка, яка постраждала від світової фінансової
кризи. Серед першочергових питань, що вимагали негайного вирішення,
були:

високий

рівень

неплатежів,

існування

значної

кількості

нежиттєздатних підприємств і надлишкових виробничих потужностей,
підтримка

та

розвиток

малого

і

середнього

підприємництва.

На

підприємствах великого і середнього бізнесу почали приділяти все більше
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уваги питанням економічної безпеки, а саме створювати власні служби
безпеки, які обладнувалися дорогим устаткуванням і комплектувалися
великим штатом. Проте таке створення локальних систем безпеки на
підприємствах виявилося недостатньо ефективним, причинами чого стали
наступні

чинники:

недостатня

економічна

підготовка

колишніх

співробітників правоохоронних органів, які стали ядром служб безпеки (СБ);
ускладнення

діяльності

організацій

через

відсутність

законодавчого

регулювання діяльності СБ підприємств і недержавних структур; відсутність
налагоджених зв‘язків між організаціями, що працюють у сфері забезпечення
економічної безпеки підприємництва.
Злочинна діяльність випереджаючими темпами набувала все більш
інтелектуального характеру; на зміну «розборкам» збройних угруповань і
«наїздам» кримінальних структур з'явилися «інтелігентні» злочинці з доброю
освітою та юридично «підкуті», які роботу базують на передових знаннях і
новітніх інформаційних технологіях. Саме таке вдосконалення кримінальної
діяльності на етапі посттрансформаційного становлення завдає особливо
великої шкоди національній економіці та актуалізує потребу створення
системи економічної безпеки для гарантування стабільності на існуючому
етапі та забезпечення зростання і розвитку.
Країни ЦСЄ проблему формування такої потужної системи захисту
економічної безпеки вирішували, прийнявши рішення приєднатися до
спільного безпекового середовища ЄС, де угодами встановлювалися
механізми співпраці між сторонами, забезпечувався широкий доступ до
інформації про процес прийняття рішень в ЄС, визначалися механізми
надання технічної та фінансової допомоги реформам. Зокрема, для адаптації
до європейського економічного та соціального середовища було проведено
низку радикальних трансформацій: 1) політичні, 2) економічні; 3)
формування, розвиток і вкорінення національної самосвідомості, 4)
геополітичні. Так, держави ЦСЄ після розпаду комуністичної системи обрали
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різні моделі розвитку, що й визначало вибір їхньої системи безпеки. Вибір
було здійснено між двома моделями геополітичного позиціювання: (1)
збереження статус-кво та (2) повна геоекономічна переорієнтація.
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д.филос. н., профессор,
КНУ имени Тараса Шевченко
ЭНЕРГИЯ ИНТЕЛЛЕКТА КАК УСЛОВИЕ ПРОДУКТИВНОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Творчество является не только отдельным качеством индивида,
сколько представляет универсальную человеческую перспективу. Творчество
не столько данность, а всегда (или, точнее, по существу) открытая перед
человеком

возможность.

Причем

не

определяющее для человека конкретное

абстрактная

возможность,

а

измерение его бытия. Ведь

творчество обращено на творимый предмет. Но это лишь частичный взгляд,
поскольку в процессе творчества человек самоотносится, оно определяет
самого человека. Человек творит не столько потому, чтобы появились те или
другие

вещи,

или

состоялись

определенные

трансформации

действительности, а для того, чтобы быть самим собой. Он сам становится
главным творением собственного творчества. В этом смысле творчество
равняется способности человека быть из себя самого, иметь действительно
собственное бытие. Творить для человека является способом иметь
внутреннее «Я» или, напротив, его терять. Тем самым творчество показывает
свое единство с глубинами человеческой экзистенции.
Если творчество является открытой перед человеком возможностью,
то что в самом человеке является условием возможности самого творчества?
Другими словами, если творчество по существу не данность, а возможность,
перспектива, то что в самом человеке позволяет эту перспективу удерживать
и в ней находиться – переводя, в конечном итоге, потенцию в акт?
Концептом, который служит общим выражением этой возможности
человека, – в конечном итоге, возможности к творчеству, – есть энергия
интеллекта, который становится волей.
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в

человеческой природе жажду проявлять себя, «оформлять» свою силу,
утверждаться в своей способности властвовать над природными материалами
и стихиями, убеждаться в своем могуществе творца, созидателя, мастера. Что
и есть энергийным (энергетическим) началом. В творчестве человек не может
притвориться, он неизбежно обнаруживает себя и свою сущность,
запечатляемые в созданном им, ибо в творчестве он делает всѐ сам.
Утверждение этой своей энергийной активности и возможность ее
выражения

есть

вопрос

нравственно-психического

здоровья

и

социокультурного статуса человека, а сам смысл подобной деятельности
имеет прямое отношение к решению вопроса о предназначении человека и
его космическом статусе» [1, с. 34].
Энергетическое начало творчества обусловлено тем, что всему живому
на Земле природой дается не только необходимый запас энергии для
выполнения задач непосредственного существования и роста, но и, помимо
необходимого, известный ее избыток, своего рода «энергия специального
назначения», - для, если и когда это нужно, активного самоутверждения в
мире.

Выстраивая свой мир, человек в ходе своей упорядочивающей

деятельности создал культуру как проявление воли к порядку существования
в мире, как высшую форму организации самоутверждения. Его разум
оказался способен контролировать излишек этой энергии, реализуя его в
специальной сфере своего человеческого самовыражения - творческой,
созидательной деятельности, направленной на разные стороны своего бытия
и на себя самого. Будучи истинно человеческим феноменом, обусловленным
деятельностью интеллекта и ставшим проявлением духовной природы
человека, творчество определило основу и условие всего дальнейшего его
развития [1, с. 35].
Энергии творчества - это культурно модифицированный в человеческом
сообществе аспект «интуиции самосохранения». Другими словами, это
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энергетически активная устремленность человека к укоренению в бытии, к
участию в сохранении и совершенствовании этого бытия. В то же время,
приобретя духовные мотивации и культурные формы выражения, эта
интуиция выступает как одна из высших человеческих интуиций, сделавшись
его специфическим способом самоутверждения в мире: это доступный
человеку и только ему способ выйти за пределы своей ограниченности в
пространстве и времени, продолжить себя в продуктах своей деятельности.
Напряженность творческого проявления имеет своим обеспечением
энергию, с необходимостью включающей в свой состав активную
наступательность,

некоторую

долю

своеобразной

«воли

к

власти»,

обеспечивающей чувство уверенности в своих силах и готовность
действовать. В этом плане можно рассматривать творчество как, с одной
стороны, необходимое для успешной деятельности человека в мире свойство
его сущности, с другой стороны, усматривать в его наличии в обществе
выработанный
поддерживающий

культурой

механизм

«безопасность»

социального

общества

путем

самосохранения,
«естественного

переведения избытка энергии в созидательную деятельность» [3, с. 19].
Творческая деятельность во всех видах ее проявления способна направить в
нужное русло творческого самовыражения излишки самоутверждения,
которое может принимать и асоциальные формы, и депрессивные - от
невозможности самовыражения и творческой невостребованности. Как писал
Э. Фромм, «у жизни своя динамика: человек должен расти, должен проявить
себя, должен прожить свою жизнь. По-видимому, если эта тенденция
подавляется, энергия, направленная к жизни, подвергается распаду и
превращается в энергию, направленную к разрушению. Иными словами,
стремление к жизни и тяга к разрушению не являются взаимно
независимыми факторами, а связаны обратной зависимостью» [2, с. 157].
В широком смысле творчество как то, что, по словам Платона, вызывает
переход небытия в бытие, принято формально определять как внесение в мир
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нового, у которого не было прецедента существования или же, по словам И.
Канта, для чего не существует правила создания. Таковым может быть не
только предмет или произведение, но и новая интерпретация, новое
прочтение известного, новое понимание прежнего, новый взгляд и т.п.
Всякое движение от прежнего к какому-либо иному есть в известной степени
движение к новому (другому в сравнении с бывшим). И это в самом общем
случае всегда предстаѐт неким изменением мира; творчество изменяет мир,
делает его другим, превращает его в иное пространство бытия.
Но всякое ли изменение, произведенное в мире (даже впервые), есть
проявление или результат творчества? Ведь считается, что творчеством, вопервых, может считаться лишь созидание, а не разрушение и уничтожение;
во-вторых, в творчестве создается ценность, а не просто какой-либо продукт
или некое изменение. Кроме того, существует выраженный социальный
аспект творчества: творец, самореализуясь, создает для других, разрушитель
же самоутверждается прежде всего в собственных глазах и для себя, работает
на свое самолюбие, свою самооценку. Однако творчество оценивается также
по факту произведенного изменения в мире. Желающий утвердиться человек
может создать и может разрушить, каждый утверждается тем, чем может.
Вместе с тем творчеством может считаться лишь продуктивное изменение.
Истинное творчество, как говорят на Востоке, не в том, чтобы зачеркивать
чужую линию, но в том, чтобы рисовать свою. Но всегда ли «нарисованное
для себя» может иметь значение и социальную ценность? Ведь, как говорил
С. Аверинцев, иногда созидание может иметь более

разрушительные

последствия, чем разрушение.
Таким образом, энергия интеллекта имеет свою «изнанку», способную
обнаруживаться при определенных условиях: не способный к реализации
человек будет, стремясь выплеснуть эту энергию, разрушать.
Что же в этой связи представляет собою творческая личность, без
которой не может быть успешного предпринимательства, характеристики
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которой к тому же выступают конститутивными элементами процесса и
продукта творчества, ибо определяют и модель мира художника, и способ ее
представления? Истинный творец, соединяющий себя с миром в акте
творчества, не может быть разрушителем или злодеем. Творчество, как
утверждал С. Цвейг, это поединок «человека со своим демоном», поединок
героический (грозный и любовный): демон вселяет дух беспокойства и
искания, но, не будучи усмирен, толкает человека к полному растворению
его души в стихии первобытного хаоса мира.
Сам человек - в его многогранности и потенциальной неисчерпаемости есть грандиозный творческий проект, который может осуществиться при
содействии интеллекта. И только единство этих двух начал, когда
бунтующий и ищущий в высших сферах интеллект «привит» на устойчивую
творческую основу, дает человеку возможность истинно состояться как
творческому существу. Интеллект образует как бы вертикальную тягу его
ввысь, однако же биосоциальная сущность человека определяет природу
сферой его творчества с ее необходимостью воплощения, и напряжение двух
«разномирных» стихий, двух разнонаправленных стремлений рождает
мощный всплеск творческой энергии, подключенной к двум разным и равно
могучим полюсам-источникам. Именно благодаря этой энергии рождается
«дух капитализма» (М. Вебер) и «дух предпринимательства» (В. Зомбарт).
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ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНІСТІ БІЗНЕСУ В
РОЗРІЗІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
Соціальна відповідальність бізнесу – це концепція, яка передбачає таке
ведення підприємницької діяльності, що відповідає існуючим етичним та
законодавчим нормам. При цьому дане поняття включає в себе важливий
момент відповідності реального способу ведення бізнесу не лише нормам
екологічного законодавства, кодексу законів про працю та іншим чинним
законодавчим

актам.

Концепція

соціальної

відповідальності

бізнесу

передбачає факт добровільного, свідомого рішення компанії приймати
активну роль у покращенні умов життя власних працівників, їх сімей,
місцевої громади та суспільства в цілому.
Відповідальність бізнесу у широкому розумінні складається вже не
тільки з потреби відповідати перед інвесторами, власниками, партнерами,
працівниками та податковою за результати власної економічної діяльності;
це поняття включає усвідомлення усіх наслідків власної діяльності та шляхів
її впливу на оточуюче середовище та соціум.
Застосування даної концепції створює нову модель ведення бізнесу, яка
фактично вже представляє собою пошук оптимуму в процесі розв‘язку суто
економічних

задач

отримання

прибутку

та

завдань

вирішення

соціокультурних та екологічних проблем. Таким чином, можна виділити два
основні аспекти сучасного розуміння концепції соціальної відповідальності
бізнесу - це добровільна ініціатива компанії, яка здатна вирішувати нагальні
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проблеми суспільства на вищому рівні, ніж вимагають існуючі законодавчі
нормативи.
Підприємство, що вважається соціально відповідальним, має відповідати
усім критеріям, що складають дане поняття (рис.1) [5, c. 21-25].

Рис. 1. Критерії соціальної відповідальності бізнесу

Парадокс Джевонса («зворотній ефект», «ефект рикошету») стверджує,
що зростання ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів
може призвести до збільшення попиту на даний ресурс, що в свою чергу
збільшить обсяги його використання.
Даний принцип був вперше описаний британським економістом
Вільямом Джевонсом у роботі 1865 року «Вугільне питання». Джевонс
описував період, коли науково-технічний прогрес дозволив ефективніше
використовувати вугілля у парових двигунах. Проте очікування, що даний
факт знизить попит на вугілля, не справдилось. Навпаки, це призвело до
можливості застосовувати даний ресурс у більшій кількості галузей, що
спричинило зростання попиту на вугілля. Сучасні дослідження дозволяють
прослідкувати

дію даного

енергоефективних

принципу на прикладі

технологій

на

обсяги

впливу розвитку

споживання

електроенергії,

основних видів палива та на витрати домогосподарств на послуги опалення.
При певних умовах зворотній ефект дійсно може звести збільшення
енергоефективності до підвищення рівня споживання електроенергії та
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паливно-енергетичних ресурсів. Дана ситуація більш ймовірна в країнах, що
розвиваються, як на територіях, що прогнозовано стають головною
причиною

зростання

енергоспоживання.

Також,

даний

принцип

справджується в умовах розвитку нових ринків [4, c. 36].
Реальний економічний прибуток, що отримують підприємства від
ефективного використання енергетичних ресурсів, знижує рівень цін на
послуги, в основі яких лежать використання палива, опалення та
охолодження приміщень, перевезення та виробничі процеси. Це призводить
до збільшення споживання даних послуг промисловими підприємствами та
домогосподарствами. Інакше кажучи, зростає сегмент енергозберігаючих
технологій.
Іншим наслідком ефекту Джевонса є зростання не лише сектору
енергоефективних технологій, а й зростання всієї економіки в цілому. Кошти,
які були заощаджені за рахунок використання енергоощадних технологій,
будуть направлені на придбання енергоємних товарів та послуг, що призведе
до зростання економіки.
Цей факт має значні екологічні наслідки, адже програми скорочення
енергоспоживання та викидів парникових газів здебільшого базуються на
принципах, які не враховують ефект рикошету. Вони передбачають, що
зменшення

енерговитрат

є

результатом

економії

від

використання

енергоефективних технологій і розраховується як різниця між відповідними
рівнями споживання, тобто між рівнями споживання за умов використання
застарілих та енергоефективних технологій. Проте насправді механізм є
більш складним і прогнози поступового скорочення споживання паливноенергетичних

ресурсів

та

викидів

парникових

газів

є

занадто

оптимістичними, адже не враховують ефект рикошету. Тому слід зазначити
важливість даного принципу для адекватного сприйняття ефективності
державних та міжнародних програм розвитку енерго- та ресурсозбереження.
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Найбільший прояв ефект рикошету має під час розгляду застосування
енергоефективних технологій в секторі промисловості, на чию долю
припадає споживання 55% всієї спожитої електроенергії України. У
світовому вимірі на долю виробництва та транспортування товарів припадає
дві третини загального споживання електроенергії. На прикладі США
доведено, що у виробничому секторі економіки пряма дія ефекту рикошету
становить від 20 до 70%. Для країн, що розвиваються даний показник буде
значно вище [6, c. 13-17].
Основною причиною різниці в масштабі дії зворотного ефекту є
спроможність конкретних суб‘єктів економічної діяльності в умовах
оновлення технологій налаштувати власне виробництво для отримання
додаткового

доходу

від

зниження

енерговитрат,

приймати

вчасні

управлінські рішення стосовно підвищення виробничих потужностей.
Висновки. 1. Виконання формальних, законодавчо визначених вимог до
енергоефективності може не принести очікуваних результатів по зменшенню
забруднення,
електроенергії

рівня

споживання

навіть

при

паливно-енергетичних

сумлінному

виконанні

ресурсів

та

даних

зобов‘язань

має

розумітися

представниками бізнесу.
2.

Застосування

енергоефективних

технологій

підприємствами здебільшого як конкурентна перевага та спосіб отримання
прибутку.
3. Використання новітніх енергозберігаючих технологій як окремої
складової не дає право стверджувати, що бізнес задовольняє екологічному
критерію соціальної відповідальності.
4. Принцип Джевонса демонструє переваги концепції соціальної
відповідальності бізнесу як результату усвідомленого вибору бізнесу.
5. Використання енергоефективних технологій не зменшує споживання
ресурсів на макрорівні, тобто не є дієвим способом покращення екологічного
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стану в країнах, що розвиваються, хоча і має позитивний ефект для
економічного зростання держави.
6. Більшість міжнародних програм та стратегій, що направлені на
зменшення

викидів

енергоефективності

у

парникових
зменшенні

газів,
рівня

переоцінюють

викидів

СО2

та

роль
заходах

ресурсозбереження. Це спричинено нехтуванням принципу рикошету в
процесі розробки прогнозів, рекомендацій та вимог.
7. Підвищення енергоефективності залишиться основною рушійною
силою світового розвитку навіть за умови перегляду ролі даного механізму у
процесі реалізації екологічних програм.
8. Для реалізації програм скорочення викидів парникових газів та
ресурсозбереження необхідним є усвідомлення важливості ролі інших
екологічних заходів, таких як зменшення використання вуглецевого палива в
процесі виробництва електроенергії, розвиток альтернативної енергетики,
підвищення соціальної відповідальності бізнесу.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОГО
ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ
Конкурентний

розвиток

підприємництва

є

необхідною

умовою

ефективного розвитку національної економіки загалом. Незважаючи на певні
позитивні зрушення у цьому напрямі, конкурентне середовище на
внутрішньому ринку України розвивається повільно і фрагментарно,
конкурентна боротьба суб‘єктів ринку є малоефективною, а конкурентні
позиції переважної більшості вітчизняних підприємств є слабкими. Тому
проблема формування ефективного конкурентного середовища залишається
вкрай актуальною навіть після двадцяти років формування в Україні сучасної
ринкової економіки. У зв‘язку з цим виникає необхідність науковометодологічного

обґрунтування

процесів

конкурентного

розвитку

підприємництва в Україні.
Насамперед,
економіки

є

відзначимо,
невиправдано

Антимонопольного

що

рівень

високим.

комітету України,

на

монополізації
За

вітчизняної

офіційними

сьогодні

частка

даними
ринків з

конкурентною структурою становить менше 50 %. Однак, на наше глибоке
переконання, ці підрахунки викликають великі сумніви, з огляду на те, що
структурні передумови конкуренції у вітчизняній економіці визначаються
через співвідношення сукупних часток підприємств у загальному обсязі
реалізованої продукції. При цьому декілька підприємств, які функціонують
на одному товарному ринку, дуже часто належать одному власнику або
кільком власникам. Очевидно, що такий ринок є монополізованим, або
олігопольним, але за чинною методикою він належить до конкурентних

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
"КОНКУРЕНТНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ"

79

ринків. Монополізована структура товарних ринків в Україні накладає
відбиток на закономірності та пріоритети розвитку підприємництва.
По-перше, в Україні зберігається і навіть поглиблюється проблема
доступу потенційних конкурентів до обмежених ресурсів. Світовий досвід
засвідчує, що такі суспільства ґрунтуються на пошуку та привласнені не так
нової, як наявної вартості – ренти, зокрема й через прояви монополізму,
унеможливлення конкуренції, «приватизацію» державної влади, утворення
симбіозу влади і бізнесу. Джерелами ренти виступають державний бюджет,
природні ресурси, держвласність, квазідержавні холдинги, найприбутковіші
напрями бізнесу, перерозподіл усього бізнесу або його частини від «чужих»
«своїм», корупція під прикриттям держави [1].
По-друге, на відміну від країн з ринковою економікою, де зростання
монополізації економіки супроводжується збільшенням витрат на інновації,
українські монополісти зазвичай лише перерозподіляють наявне національне
багатство на власну користь; замість створення нових активів, вони
намагаються максимально вилучити корисні властивості з придбаних
підприємств, нехтуючи їх модернізацією. Так, питома вага підприємств в
Україні, що займалися інноваціями з 2000 по 2010 р., знизилася з 18 до 13,8%
від загальної кількості підприємств. Кількість патентів на рік не перевищує
2000, в той же час в США вона становить понад 30 тис. на рік, тобто в 15
разів більше [2]. Натомість усі отримані надприбутки спрямовуються на
здобуття контролю над іншими об‘єктами, які потім знову використовуються
аналогічним чином, і так далі. Результатом такої політики стає те, що в країні
не тільки не відбувається технологічний розвиток, але продовжується
технологізація та дендутріалізація економіки. Якщо у 1990 р. промисловість
України мала велику частку на рівні 4-го технологічного укладу і рухалася в
напрямі 5-го, то сьогодні вона перебуває між 3-ім і 4-им технологічними
укладами з тенденцією сповзання до 3-го.
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По-третє, багато українських підприємств усе ще надають пріоритет
отриманню неринкових переваг перед своїми конкурентами (наприклад,
шляхом лобіювання податкових пільг, встановлення тарифних і технічних
бар‘єрів для імпорту продукції тощо). Водночас зарубіжні конкуренти
українських виробників активно здійснюють інвестиції у підвищення якості
виробництв

та

зменшення

затрат.

Показовою

є

вітчизняна

автопромисловість, основні концерни якої активно лобіюють різні форми
обмеження імпорту в Україну, замість того, щоб підвищувати якість своєї
продукції. Врешті-решт за рівних умов це може призвести до втрати ними
навіть внутрішнього ринку [3].
Викладене дає підстави для висновку, що розвиток підприємництва в
Україні має неконкурентний характер. Причинами такого становища, на
нашу думку, є:
–

неефективність і непрозорість влади, а також державних і

приватних інституцій (залежність судової влади від політики, високий рівень
корупції та надмірна бюрократія у прийнятті рішень, недосконалість
інституту прав власності тощо);
–

відсутність у країні прозорого обліку власності, ефективного

захисту прав інвесторів, можливість незаконного відчуження власності;
–

недосконалість державної конкурентної політики;

–

високий рівень адміністративних бар‘єрів, неефективна система

подолання стратегічних бар‘єрів на монополізованих ринках;
–

нерозвиненість

фінансової,

транспортної,

енергетичної

інфраструктури, неефективне регулювання фінансових ринків (зокрема,
фондового) тощо.
Не зважаючи на певні позитивні кроки в напрямі зниження бар‘єрів
входу на ринки в Україні, на сьогодні мають місце організаційно-правові

труднощі започаткування бізнесу, особливо на стадії переходу від
реєстрації до початку діяльності. Ця проблема все ще залишається вкрай
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актуальною і невирішеною. Так, український уряд дещо полегшив
започаткування бізнесу, усунувши вимогу щодо мінімального розміру
капіталу

для

нотаріального

реєстрації

підприємства,

посвідчення

установчих

вимогу

про

документів,

обов‘язковість
відмінивши

обов‘язковість пред‘явлення довідки з ЄДРПОУ тощо. Україна полегшила
також сплату податків, впровадивши електронне подання звітності та сплату
податків для середніх і великих підприємств. Врешті-решт, прискорено
процес передачі майна, через впровадження ефективних часових обмежень
для опрацювання заяв про передачу майна в центрі земельного кадастру в
Києві. Тим часом, надмірно обтяжливою залишається дозвільна система,
системи ліцензування, сертифікації і стандартизації. Крім того, протягом
останніх десяти років проблема перевірок у сфері підприємництва є однією з
найгостріших та найболючіших. У чинному законодавстві налічується
величезна кількість нормативних актів, які визначають порядок та
періодичність перевірок і нерідко суперечать один одному. Крім того, в
Україні існує 74 установи та відомства, яким надано право здійснювати
перевірки підприємств та організацій.

Важливою

перешкодою

на

шляху

розвитку

підприємницької

діяльності залишається також низький рівень економіко-правових і
професійних знань та досвіду вітчизняних підприємців. Це знаходить свій
прояв у суперечності інтересів підприємців і найманих менеджерів. Так,
підприємець (власник капіталу) зацікавлений передусім у максимізації
прибутку. Натомість менеджер, у першу чергу, переймається поточними
проблемами ефективного управління підприємством, динамікою його
розвитку, розглядаючи прибуток власника як кінцевий результат
ефективної діяльності. У сучасних умовах в Україні, коли власник є
водночас менеджером цього підприємства, бажання якнайшвидшого
одержання прибутку будь-яким шляхом перемагає вимоги ефективного
управління і нерідко призводить до занепаду підприємства.
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У цьому зв‘язку, серед головних стратегічних завдань держави є
створення законодавчої основи конкурентних відносин, а також нового
господарського механізму, орієнтованого на стимулювання конкуренції на
внутрішньому ринку країни. Серед невідкладних заходів, які були б
спрямовані на розвиток ефективного конкурентного середовища в Україні,
слід назвати такі:
–

дерегуляція та скасування недієвих та обтяжливих дозвільних

процедур;
–

зниження бар‘єрів виходу з ринку на основі спрощення процедур

припинення

господарської

діяльності,

зокрема,

розвитку

інституту

банкрутства;
–

оптимізація порядку нагляду та контролю у сфері підприємницької

діяльності;
–

введення прозорого обліку об‘єктів власності через відкриті

кадастри та реєстри; налагодження дієвого механізму захисту прав власності
та контрактних прав;
–

активізація заходів по адвокатуванню конкуренції; тощо.
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З. Є. Шершньова,
к.е.н., професор
ДВНЗ «КНЕУ» імені Вадима Гетьмана
КООРДИНАЦІЯ ЦІЛЕЙ КОРПОРАЦІЙ ЯК ОСНОВА
СТРАТЕГІЧНОГО ОРГАНІЗАЦІНОГО РОЗВИТКУ ТА ЗРОСТАННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Еволюція соціально - економічних систем відбувається у напрямку
послаблення протистояння корпорацій як учасників ринкових відносин.
Якщо до 60-их рр. минулого століття конкуренція сприймалася як пряме
протистояння між суб‘єктами господарювання, то пізніше спостерігається
поступове зміщення акцентів з прямої конкурентної боротьби на виявлення
можливостей

розвитку

підприємств

за

рахунок

налагодження

співробітництва у різних формах між потенційними конкурентами, а також
іншими учасниками системи ринкових відносин [1, 2]. Ще за «екологічною
моделлю середовища» Г. Олдріча основна увага приділялася «організаційним
популяціям», тобто сукупності підприємств, які конкурують всередині
«популяції»

та

координують

зусилля

при

конкуренції

з

іншими

«популяціями» [6, с. 65 - 66].
Останні публікації, пов‘язані з дослідженнями сучасних особливостей
конкуренції, усе більше уваги приділяють конкурентоспроможності та
кокурентостійкості корпорацій, пов‘язують суттєвий вплив кластеризації
української економіки на специфіку прояву конкурентної боротьби, коли
існує «протистояння системами альянсів, коли одна група підприємств
змагається з іншою» [1, 2, 5, 9]. Крім того, іноді захоплення проблематикою
конкурентної боротьби залишає поза увагою визначення місця цього явища у
діяльності організацій. Конкурентоспроможність є інструментом досягнення
економічних та позаекономічних цілей розвитку, для корпорацій –
вдоволення

інтересів

зацікавлених

груп

(зовнішніх

та

внутрішніх

стейкхолдерів), що проявляються у відповідних цілях. Балансування цілей –
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основа співпраці для розвитку корпорацій [8]. Це можливо за умов спільної
розробки

та

виконання

комплексної

стратегії

підвищення

конкурентоспроможності.
Конкурентоспроможність корпорації або об‘єднання корпоративного
типу (ОКР), як правило, базуються на належному науково-технічному рівні
виробництва та продукту, високорозвиненому маркетингу та менеджменті;
високому організаційно-технічному рівні виробничих процесів; належному
фінансово-економічному забезпеченні діяльності підприємства; високому
рівні кваліфікації персоналу тощо. За останні роки спостерігається злиття
великих компаній з меншими організаціями - конкурентами, при чому це – не
обов‘язково «вороже» поглинання. Велика кількість компаній різних галузей
та форм власності шукають для себе «компанії - цілі» для здійснення
стратегії зовнішнього зростання, знаходячи собі партнерів, які згодні
приєднатися до більш потужних та успішних підприємств. Причина – світова
конкуренція компаній за ринки збуту, сировини, за передові технології тощо,
і, як наслідок, - укрупнення бізнесу [1, 4, 9]. Цінність об‘єднання, створення
стратегічних

альянсів,

злиття,

поглинання,

приєднання,

консолідації

діяльності тощо, тобто інтеграційних типів підприємств, полягає у
підвищенні конкурентоспроможності об‘єднаних на тій або іншій основі
організацій, збільшенні вартості капіталу, удосконаленні наявних бізнес –
процесів, разом з інтегрованим розвитком усього комплексу зовнішніх та
внутрішніх ключових компетенцій корпорацій (об‘єднань корпоративного
типу (ОКТ)). Вже знайшли відповідне обґрунтування концептуальні основи
управління

конкурентоспроможністю,

що

знайшло

своє

втілення

у

визначенні об'єкту, предмету, мети, завдань, а також принципів управління
цим явищем, визначено, що технологія управління конкурентоспроможністю
має бути інтегрованою в систему загального управління корпорацією (ОКТ).
Відповідний

розвиток

отримали

дослідження

оцінки

та

управління
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конкурентостійкістю групи підприємств [5, с. 191 - 221], де також
зазначається необхідність балансування їх цілей та стратегій.
Для забезпечення стратегічного розвитку корпорація або об‘єднання
корпоративного типу (ОКТ) має діяти як єдиний стратегічно орієнтований
механізм. У цих умовах не може існувати жодного елементу, який би
залишався поза стратегічним впливом. Однак, жорстке функціональне
розділення сфер діяльності часто заважає досягненню загальних цілей
розвитку. З іншого боку, розвиток інформаційних технологій створює
можливості подолання «функціональних меж», що виникли на певному етапі
розвитку менеджменту, як результат розподілу праці для прискорення
акумулювання та обробки однотипної інформації для прийняття «типових»
рішень. Зараз конкурентні переваги у діяльності організацій формуються у
міжфункціональних сферах, що дозволяє стверджувати, що стратегічний
розвиток підприємств та забезпечення їх діяльності у довгостроковій
перспективі пов‘язані із поступовою відмовою від жорсткої спеціалізації в
управлінні, набуттям універсальних якостей створюваними підсистемами, які
будуть здатними приймати стратегічні рішення. Для реалізації стратегічного
розвитку організації слід обирати варіант стратегічного організаційного
розвитку (СОР). Зараз розрізняють СОР першого та другого рівня: СОР
першого рівня передбачає реалізацію попередньо обраної стратегії без
значних якісних змін в організації; СОР другого рівня можна розглядати як
набуття якісно нових системних характеристик, що суттєво відрізняються від
попередніх характеристик організації [6, 7].
На наш погляд, у сучасних умовах функціонування корпорацій
необхідно вести мову про СОР третього рівня, відмінністю якого є орієнтація
на встановлення динамічного балансу, ефективних зв‘язків із «зовнішніми»
організаціями, що створює можливості зменшити невизначеність і
нестабільність безпосереднього оточення, здійснити координацію зусиль з
підтримки розвитку кожної з організацій, що увійшла до об‘єднаної групи.
СОР ІІІ рівня спрямований на досягнення синергетичного ефекту [7],
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пов‘язаного із взаємодією та взаємним «підсиленням» конкурентних
потенціалів розвитку ОКТ. Наявність обґрунтованої стратегій СОР,
відповідної програми або плану його втілення – необхідна складова стратегії
підвищення конкурентоспроможності та відповідних програм окремих
корпорацій та підприємств, що входять в ОКТ. Вибір варіанту
організаційного втілення СОР залежить від конкретної ситуації, цілей, змісту
узгоджених стратегій та масштабів СОР у корпорації [7].
Керованість процесу розробки та виконання комплексної стратегії
підвищення конкурентоспроможності корпорації, а також підприємства будь
– якої форми власності має забезпечувати відповідна цільова підсистема, що
виконуватиме відповідні функції. До таких базових характеристик
відносяться
функції,
що
їх
виконує
система
управління
конкурентоспроможністю корпорації (ОКТ): ідентифікація інтересів
стейкхолдерів корпорації (ОКТ); визначення та балансування цілей загальних
та забезпечувальних стратегій розвитку (з урахуванням інтересів
стейкхолдерів); всебічний аналіз наявних та базових стратегічних
компетенцій відносно забезпечення конкурентоспроможності корпорації
(ОКТ); внутрішньоорганізаційна та міжорганізаційна координація;
здійснення аудиту всіх стратегічних проектів та програм, присвячених
розвитку окремих складових конкурентоспроможності корпорації (ОКТ) на
всіх етапах їх здійснення (від розробки – до завершення); пошук
оптимальних умов та джерел фінансування поточної та стратегічної
діяльності корпорації (ОКТ); формування та управління грошовими фондами
корпорації (ОКТ); регулювання організаційно - економічних відносин
всередині та поза межами корпорації (ОКТ) (попри все – із «середовищем
прямого впливу»); інформаційно-методичне забезпечення функціонування та
регулювання системи управління конкурентоспроможністю, а також змісту
програми.
На наш погляд, у сучасних умовах необхідно вважати СОР третього
рівня основою для стабільного розвитку корпорацій (ОКТ) шляхом свідомого
формування організаційно – управлінських та соціально відповідальних
передумов втілення стратегій для досягнення цілей довгострокового,
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конкурентоспроможної корпорації (ОКТ).
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ЕФЕКТИВНА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА У ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
В

умовах

глобалізації

господарських

зв‘язків,

трансформації

економічних відносин та модернізації системи продуктивних сил, що
відбуваються в процесі становлення постіндустріального суспільства,
відносини інтелектуальної власності набувають надзвичайної актуальності. В
постіндустріальній економіці інтелектуальна діяльність перетворюється на
основний фактор виробництва і акселератор економічного розвитку, а
відносини інтелектуальної власності утворюють базис сучасної системи
господарювання.

Розвиток

інтелектуального

капіталу,

підвищення

продуктивності його використання, активне впровадження результатів
інтелектуальної діяльності в усі галузі суспільного виробництва є однією з
головних умов переходу України на вищу стадію соціально-економічного
розвитку.
На

сьогодні

підприємства

ефективність

визначається

його

фінансово-господарської
здатністю

діяльності

впроваджувати

інновації,

оперативно обробляти і аналізувати потоки інформації, оптимальним чином
поєднувати

кваліфікований

інтелектуальної

власності.

персонал
Втілюючись

з

інвестиціями
у

у

об‘єкти

нематеріальних

активах

підприємства, об‘єкти інтелектуальної власності визначають позицію
підприємства на ринку, є одним із факторів його конкурентоспроможності.
Об‘єкти інтелектуальної власності як складова нематеріальних активів
підприємства можуть використовуватися у будь-яких сферах економічної
діяльності. Їх застосування забезпечує виробництво інноваційної продукції,
збільшення обсягів продажу продукції, зниження її собівартості і, відповідно,
підвищення

рентабельності

підприємницької

діяльності.

Крім

того,

використання об‘єктів інтелектуальної власності дозволяє нарощувати та

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
"КОНКУРЕНТНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ"

89

ефективно використовувати ділову репутації підприємства, оптимальним
чином керувати його діяльністю, у повній мірі використовувати потенціал
накопиченого підприємством людського капіталу.
У той час, як у структурі капіталу європейських та американських
підприємств частка нематеріальних активів сягає 50%, а в Японії – 60%, в
Україні частка нематеріальних активів не перевищує 1%. Поряд із цим,
вітчизняні підприємства, які володіють об‘єктами інтелектуальної власності,
на жаль не в змозі ефективно ними керувати, що знижує їх економічний
потенціал і дестабілізує фінансово-господарський стан. Це пов‘язано із тим,
що вітчизняна економіка має індустріальне спрямування, і основним
об‘єктом привласнення в Україні виступає промисловий капітал. Тому
керівники

вітчизняних

підприємств

звикли

здійснювати

управління

матеріальним капіталом – основними засобами, нерухомим майном.
Водночас, до об‘єктів інтелектуальної власності, завдяки їх нематеріальній
природі, не можуть бути застосовані традиційні підходи до управління .
Таким чином, незначна частка об‘єктів інтелектуальної власності у структурі
капіталу вітчизняних підприємств з одного боку, і необхідність підвищення
конкурентоздатності національної економіки – з іншого, обумовлюють
актуальність проблеми дослідження особливостей комерціалізації об‘єктів
інтелектуальної власності на підприємстві.
Комерціалізація об‘єктів інтелектуальної власності (далі – ІВ) як система
заходів щодо впровадження результатів інтелектуальної діяльності у
господарський оборот з метою створення доданої вартості та генерування
додаткового прибутку є важливим фактором конкурентоспроможності
підприємства в умовах становлення постіндустріального суспільства та
стрімкої глобалізації господарських зв‘язків. Об‘єкти інтелектуальної
власності складають основну частину нематеріальних активів підприємства.
Сам термін «інтелектуальна власність» був вперше застосований у Конвенції
про створення Всесвітньої організації інтелектуальної власності в 1967 р. В
економічному аспекті інтелектуальну власність можна визначити як систему
соціально-економічних відносин, які виникають з приводу привласнення
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результатів інтелектуальної діяльності людини та їх комерціалізації. За
родовими ознаками усі об‘єкти інтелектуальної власності поділяються на
чотири групи:
1. Об‘єкти авторського і суміжних прав.
2. Об‘єкти промислової власності.
3. Засоби індивідуалізації.
4. Нетрадиційні об‘єкти інтелектуальної власності [1, c. 127].
Окрім специфічних особливостей, властивих окремим групам, усі
об‘єкти інтелектуальної власності характеризуються рядом загальних ознак:
– об‘єкти інтелектуальної власності є нематеріальними за своєю
природою, хоча зазвичай і зберігаються на матеріальному носії;
– внаслідок нематеріального характеру вони є невідчужуваними, тому в
рамках розпорядження відчужується не об‘єкт, а права на нього;
– обов‘язковою умовою надання захисту об‘єктам інтелектуальної
власності (ІВ) є їх новизна (оригінальність), а також їх втілення у
певній об‘єктивній, доступній оточуючим, формі (цифровій, усній,
текстовій, об‘ємній, звуковій, візуальній);
– об‘єкти

інтелектуальної

власності

є

результатом

мистецької,

наукової, літературної або технічної інтелектуальної діяльності
людини і тому завжди мають творчий характер;
– первинним власником прав на об‘єкти ІВ завжди є фізична особа;
– об‘єкти ІВ завдяки нематеріальній природі легко тиражуються та
поширюються і тому вимагають додаткового правового, технічного
та організаційного захисту;
– витрати

на

їх

створення

значно

перевищують

витрати

на

тиражування;
– право ІВ обмежене в часі та просторі, тобто захищається протягом
визначеного терміну і на визначеній території;
– переважна частина об‘єктів ІВ вимагає державної реєстрації для
ефективного захисту майнових прав на них;
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– доволі важко точно оцінити майбутні доходи від використання
об‘єктів інтелектуальної власності;
– об‘єкти ІВ характеризуються нижчою ліквідністю у порівнянні з
іншими видами активів підприємства, їх цінність зазвичай носить
відносно суб‘єктивний характер.
Розглянуті вище характерні риси об‘єктів інтелектуальної власності
перетворюють їх на особливий об‘єкт управління, до якого важко
застосувати традиційні методи у галузі комерціалізації. Комерціалізація
об‘єктів інтелектуальної власності передбачає реалізацію комплексу заходів.
По-перше, необхідно провести аналіз фінансового-господарського стану
підприємства, зовнішнього середовища, потреб ринку, перспектив та
потенційних можливостей підприємства у сфері використання об‘єктів
інтелектуальної власності. Здійснити техніко-економічне обгрунтування
необхідності інвестицій у об‘єкти ІВ з метою їх залучення до господарського
обороту; Провести інвентаризацію існуючих на підприємстві об‘єктів
інтелектуальної власності [2, c. 293]. По-друге, забезпечити проведення
комплексної оцінки об‘єктів інтелектуальної власності, постановку їх на
облік,

відображення

у складі

нематеріальних

активів

підприємства.

Здійснити аналіз необхідності, вибір форм та методів захисту об‘єктів ІВ.
Провести реєстрацію прав на існуючі об‘єкти інтелектуальної власності.
По-третє, створити організаційну структуру управління та розробити
систему захисту об‘єктів інтелектуальної власності на підприємстві. Обрати
конкурентну стратегію у сфері комерціалізації та використання об‘єктів
інтелектуальної власності. Здійснити планування процесу комерціалізації
об‘єктів ІВ, розробку бюджетів, поточних, оперативних та стратегічних
планів.
По-четверте, визначити потребу у залученні до господарського обороту
нових об‘єктів ІВ. Проаналізувати можливості придбання прав на об‘єкти ІВ,
визначити необхідність

розробки об‘єктів ІВ на підприємстві власними

силами. Акумулювати відповідні фінансові ресурси, інтелектуальний та
людський капітал, необхідні для створення та використання об‘єктів ІВ.
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По-п‘яте, організувати безпосереднє проектування та розробку об‘єктів
ІВ. Ввести отримані об‘єкти ІВ у господарський оборот підприємства або
використати їх у рамках трансферу технологій та ліцензування. Здійснювати
поточне управління господарським оборотом об‘єктів ІВ, що передбачає
управління амортизацією та життєвим циклом об‘єктів ІВ, облік операцій з
об‘єктами ІВ, поточний захист, управління ризиками та ліквідністю об‘єктів
ІВ.
На нашу думку, головними передумовами ефективної комерціалізації
об‘єктів ІВ на підприємстві є:
– належне фінансове, кадрове та інформаційне забезпечення процесу
комерціалізації та управління господарським оборотом об‘єктів ІВ;
– стимулювання та підтримка персоналу підприємства у розробці
об‘єктів

інтелектуальної

власності

(винаходів,

ноу-хау,

раціоналізаторських пропозицій, корисних моделей тощо);
– системний підхід до формування людського капіталу як необхідної
складової управління об‘єктами інтелектуальної власності та головної
передумови їх ефективної комерціалізації;
– постійний

моніторинг

економічної

ефективної

комерціалізації

об‘єктів інтелектуальної власності;
– постійний і всеохоплюючий захист об‘єктів ІВ з використанням
правових механізмів, технічних засобів та організаційних підсистем;
– врахування специфічних властивостей різних груп об‘єктів ІВ під час
аналізу, оцінки, обліку, планування та реалізації заходів щодо їх
господарського використання та інших форм комерціалізації;
– постійна орієнтація під час планування комерціалізації об‘єктів ІВ на
потреби ринку, а також нові можливості та перспективи, що пов‘язані
із використанням у господарській діяльності об‘єктів ІВ.
Підсумовуючи слід зазначити, що об‘єкти інтелектуальної власності у
складі інтелектуального капіталу підприємства відіграють принципову роль у
забезпеченні

його

конкурентоспроможності

в

умовах

становлення
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постіндустріального

суспільства.

Об‘єкти

інтелектуальної

власності

володіють цілим комплексом специфічних ознак та характеристик, які
перетворюють їх на особливий об‘єкт управління, до якого не можуть бути
застосовані

традиційні

підходи

та

концепції

менеджменту.

Лише

використання ефективних спеціальних підходів у галузі комерціалізації
об‘єктів інтелектуальної власності дозволить у повній мірі реалізувати ті
конкурентні

переваги,

які

надає

інтелектуальний

капітал

суб‘єктам

господарювання.
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ: ПРОБЛЕМИ
ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
Взаємообумовленість суспільства і бізнесу припускає об‘єктивний
вибір бізнесу на користь соціально-орієнтованої, відповідальної і моральної
економічної стратегії. Суспільство впливає на ефективність функціонування
бізнесу якістю робочої сили, рівнем купівельної спроможності, стабільними
умовами праці. Благополучне соціальне оточення сприяє розвитку бізнесу і
стимулює його соціальну відповідальність. Успішний бізнес створює робочі
місця, інвестує у виробництво товарів і послуг, виплачує податки і, зрештою,
призводить до підйому економіки. Реалії сьогоднішнього світу підказують,
що не можна досягнути блага суспільства без гармонійного поєднання всіх
його сторін [1, с. 60]. Це обумовлює необхідність становлення такого роду
взаємодії, в ході якої бізнес повинен здійснювати максимально позитивний
вплив на суспільство, не втрачаючи при цьому власну економічну
ефективність.
Українська економіка характеризується поглибленням розриву між
багатими і бідними, слабкістю громадянського суспільства, розчаруванням в
здатності держави виконувати свої функції. Результатом стали скорочення
тривалості життя, погіршення його якості, стану здоров‘я громадян;
зростання настроїв пасивності й апатії. Ці явища негативно впливають на
стійкий соціальний розвиток суспільства. Небажання та неготовність
суб‘єктів господарювання у критичній ситуації надавати переваги соціально
значущим інтересам і цілям, відійти від вузькогрупових, корпоративних,
тимчасових пріоритетів призводить до швидкого накопичення протестного
потенціалу в суспільстві, зростання соціальної напруженості, конфліктних

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
"КОНКУРЕНТНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ"

95

ситуацій [2, с. 140]. Український бізнес не залишається осторонь, виділяючи
кошти і допомагаючи тим, хто цього потребує, однак окремі приклади
благодійності не можуть вирішити проблеми в цілому і ситуація вимагає
здійснення системних заходів.
Соціальна відповідальність бізнесу успішно й ефективно реалізується в
усьому світі. Компанії не просто інвестують кошти у соціально значущі
проекти, у розвиток освіти, медицини, науки, виробництва, підтримуючи
соціально незахищені верстви населення, піклуючись про природоохоронні
заходи, але й отримують від цього користь. Саме це відрізняє соціальну
відповідальність бізнесу від традиційної благодійності.
Соціальна відповідальність бізнесу – це концепція, що заохочує
компанії брати на себе зобов‘язання з реалізації значимих внутрішніх і
зовнішніх соціальних програм, результати яких сприяють розвитку компанії,
підвищуючи

її

стійкість у довгостроковій перспективі. Дотримання

принципів соціальної відповідальності сприяє поліпшенню її репутації й
іміджу як соціально відповідального суб‘єкта, а також розвитку суспільства в
соціальній, економічній та екологічній сферах. У широкому розумінні,
соціальна відповідальність бізнесу на першому рівні – це відповідальність
бізнесу перед своїми робітниками, тобто виплата заробітної плати, надання
соціальних гарантій, створення належних умов праці, розвиток персоналу
тощо. На другому рівні – це відповідальність підприємства перед тим
регіоном, де воно функціонує, тобто участь у вирішенні проблем населення,
сімей, екологічних проблем. І на третьому рівні бізнес має співвідносити свій
розвиток з інтересами країни, тобто брати участь у розвитку всієї
економічної системи, вдосконалювати інфраструктуру освіти, охорони
здоров‘я, охорони екосистеми тощо.
У розвинених країнах світу ідея соціально відповідального бізнесу
широко поширена у суспільній свідомості. Упродовж років накопичувалися і
розвивалися технології, що забезпечують успішну реалізацію проектів і
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програм соціально відповідального бізнесу, розроблялися стандарти і
критерії оцінки соціальної відповідальності компаній, виникли різні форми
інституціоналізації відповідних соціальних практик.
Накопичений
відповідального

ідейний

ведення

багаж

бізнесу

і

практичний

сьогодні

досвід

вимагають

соціально

теоретичного

осмислення. Компанії реалізують масштабні і довгострокові соціальні
проекти, розвиваючи не лише програми для персоналу і традиційні «адресні»
форми допомоги, але й інноваційні, зокрема такі як підтримка фондів
місцевих співтовариств. У багатьох регіонах стали вже звичними ярмарки
соціальних проектів, благодійні бали та інші форми грантових конкурсів. В
якості способу інформування суспільства про свої благодійні програми
компанії використовують соціальні звіти, декларують місію і корпоративні
цінності підприємства. Таким чином, бізнес демонструє прихильність
принципам відкритості і прозорості. Провідні школи бізнесу починають
включати у свої програми курси етики відповідального бізнесу.
Однак доволі часто керівництво компаній сприймає соціальну
відповідальність бізнесу як допомогу тим, хто її потребує, або як періодичне
спонсорство. Якщо спонсорський проект не узгоджується зі стратегією
підприємства, то покупець сприйме участь компанії в такому проекті як ще
один спосіб самореклами. У такому разі основною помилкою українських
компаній є те, що соціальна відповідальність у діяльності багатьох
підприємств відіграє роль швидше одноразового, ніж системного заходу.
Єдиного універсального підходу до формування соціальної відповідальності
бізнесу підприємств та необхідної для цього структури не існує. Кожний
окремий випадок специфічний і має враховувати особливості підприємства,
мету його діяльності, розмір, вид економічної діяльності, культурногеографічні особливості тощо [2, с. 144]. Таким чином, подальша розробка
даної проблематики потребує як пропаганди і принципів соціальної
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відповідальності бізнесу, так і розробки, поширення та впровадження
відповідних організаційних методик.
Основні проблеми подальшого ефективного впровадження соціальної
відповідальності бізнесу в Україні полягають у слабо сформованому
публічному попиті на соціальну активність приватного сектору. Суспільний
запит не сформульований, публічні уявлення про справедливість спотворені,
механізми публічного інформування та суспільного визнання соціальної
роботи компаній є слабкими. На нашу думку, соціальна відповідальність
бізнесу має реалізовуватись через добровільний або законодавчо визначений
державою внесок приватного сектора у суспільний розвиток. Українському
бізнесу слід перейти від безсистемної благодійності до соціального
інвестування, здійснюваного шляхом реалізації внутрішніх та зовнішніх
соціальних програм.
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ІННОВАЦІЙНА СПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СФЕРІ
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО ПАТРНЕРСТВА
Сучасний стан розвитку людства характеризується прискоренням темпів
глобалізації

економічного

простору

й

супроводжується

посиленням

конкурентної боротьби за ресурси. Цьому сприяє не лише диверсифікація
векторів міжнародних економічних відносин, посилення науково-технічного
співробітництва між країнами, але й активізація підприємницьких ініціатив в
налагодженні зовнішньоторгівельного партнерства на інноваційних засадах.
Динамічність цих

процесів

зумовлена розширенням середовища

зовнішньоекономічної діяльності та адаптацією соціально-економічних
систем країн до вимог кон'юнктури світового ринку, на яких спостерігається
оновлення експортно-імпортних потоків, трансформація їх товарно-речевої
структури з посиленням наукомісткості. Пропонується не лише товар чи
послуга, а товар-програма, товар-група, комбінований пакет товарів, послуг,
капіталу, ресурсів, знань тощо. Цей процес супроводжується закономірним
виникненням нових видів підприємництва у сфері зовнішньоторгівельного
партнерства, стимулюючи відповідний рівень конкуренції з інноваційним,
інвестиційним та інформаційним змістом її форм прояву.
У цьому контексті відбувається не лише трансформація структури
підприємницького

потенціалу,

«неокомпромісних»

моделей

але

реалізації

й

спрямування

інтересів

його

конкуруючих

до
країн,

підтверджуючи їх права лідерства за складних відносин «суперництва –
співробітництва», які часто проявляються в протиборстві «потреби в
домінуванні» і «потреби в інтеграційній мотивації» [1, с. 51-52]. Саме тому
прогресивність розвитку сучасного підприємництва все більше визначається
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специфікою

його

інтеграційного

простору

в

99

реалізації

зовнішньоторговельного партнерства, що передбачає:


реалізацію

міжнародних

стратегій

довгострокових

партнерських

відносин на засадах екстернальної та інтернальної інтеграції;


розвиток ієрархічно-мережевої взаємодії ТНК, стратегічних альянсів й
інтеграційних об‘єднань країн, що ініціюють інноваційну діяльність за
рахунок «ефекту масштабу», інвестиційних можливостей у сфері
НДДКР;



функціонування регіональних інтеграційних об‘єднань як відкритих
поліструктурних системам з високим рівнем самоорганізації щодо
обміну ресурсами і енергією та інше.
Водночас суб‘єкти підприємництва є свідками того, що інноваційні

імпульси розвитку країн проявляють тенденцію не лише до швидкого
поширення й дифузії, але й до послаблення, що супроводжується
революційними

інноваціями

з

принципово

різними

економічними

наслідками, порушенням ринкової рівноваги та монополізацією сфери
контролю за потоками інноваційних ресурсів. Такі процеси спостерігаються і
в сфері зовнішньоторгівельного партнерства України. Наприклад, якщо в
економічно розвинених країнах зростання ВВП від 60% до 85% визначається
технологічним прогресом, то в Україні впродовж останніх десяти років
зростання ВВП на 60% визначається цінами на продукцію металургії та
експортом сировини. За цих умов питома вага України на світовому ринку
наукоємної продукції сягає рівня 1,45 млрд. дол., що складає лише 0,07% (в
США – 37%, Японії – 30%, Німеччині – 17%), а високотехнологічна
продукція в загальному обсязі експорту України складає 1,7% (Південної
Кореї – 34,4%, Китаю – 22,5%, Угорщини – 25,2%) [2].
Стимулюючи розвиток підприємництва в Україні необхідно враховувати
досвід

країн-лідерів у розвитку зовнішньоторгівельного партнерства,

специфіку

сучасної

системи

міжнародного

поділу

праці,

тенденції
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переміщенням деяких інноваційномістких галузей за межі національних
територій країн-метрополій на периферію глобальної економіки. Це
відбувається внаслідок утворення різних рівнів «технологічної піраміди» та
диференціації країн світу в можливості доступу до інновацій, наявності
підприємницького потенціалу щодо їх реалізації чи комерціалізації залежно
від ступеня складності.
Зокрема, в міру «старіння» кожна конкретна технологія поступового
продається (передається) країнам за ланцюгом економічної та інтеграційної
спроможності національних інноваційних систем щодо її впровадження та
поширення на певній території. Специфіка науково-технологічної сфери у
розрізі «технологічної піраміди» передбачає ранжування технологій за силою
зростання впливу на ринки висотехнологічної продукції таким чином [3, с. 768769]:


нульовий рівень – застосування метатехнологій робить неможливим
реальну конкуренцію з її розробниками; в обмін на право доступу до
метатехнологій суб‘єкти ринку надають можливість оперативного
контролю за своєю діяльністю  відсутність глобальних конкурентів;



перший рівень – створення нових технологічних принципів на основі
НДДКР; їхні власники контролюють і самостійно формують ринки
інноваційної продукції з урахуванням пріоритетних напрямів їх
реалізації; технології передаються переважно в межах ТНК, які
фінансують чи контролюють дослідження  відсутність зовнішньої
конкуренції;



другий рівень – реалізація нових технологічних принципів відбувається
через

ноу-хау;

товаровиробники

цієї

групи

безпосередньо

контролюють процес реалізації своїх виробів; ноу-хау регулярно
надходить на світові ринки технологій; їх продаж передбачає
використання ліцензій;

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

101

"КОНКУРЕНТНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ"



третій, четвертий та п‘ятий рівень – товаровиробники використовують
ноу-хау,

які

реалізовувались

на

другому

рівні;

якщо

товари

характеризуються високою складністю, то це дає змогу виробникам
контролювати ринки; на четвертому і п‘ятому рівнях товари менш
унікальні та наукомісткі, контролюються споживачами.
За таких умов боротьба країн за інноваційні ресурси розвитку
об‘єктивно переноситься в ті площини, які раніше трактувались як
позаконкурентні, індиферентні до логіки конкурентної діяльності, а також в
інформаційно-просторові виміри. Відбувається трансформація традиційних
способів формування суб‘єктами підприємництва вартості матеріального
капіталу, експортно-імпортних потоків, змісту й продуктивності людського
капіталу, виникненням глобальних мережевих інформаційних структур.
Розвиток

зовнішньоторговельного

партнерства

України

супроводжується багатоаспектною взаємодією з більш як 200 країнами світу
(СНД, Європи, ЄС, Азії, Африки, Австралії і Океані). Це, у свою чергу,
вимагає мобілізації та інтеграції соціально-економічного, науково-технічного
та підприємницького потенціалів з метою формування інноваційних і
науково-виробничих зв‘язків, присутності на ринках високотехнологічної
продукції, переходу на більш високий економіко-технологічний щабель
розвитку країни.
На сучасному етапі прогресивність, ефективність і перспективність
зовнішньоторговельного партнерства країн світу все більше визначається
необхідністю формування інноваційної спроможності підприємництва. При
цьому підприємці повинні враховувати та відповідним чином реагувати на
глобальні й інтеграційні тренди утворення нового рівня конкурентних
переваг на світовому ринку.
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КНУ імені Тараса Шевченка
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Сучасний світ характеризується розвитком демократизації державного
управління, що зумовлює зміну парадигми державноуправлінського впливу,
яка проявляється у зміні моделі суб'єктно-об'єктних взаємовідносин держави
і суспільства. Змінюються форми і методи впливу держави, які враховують
право суспільства на вільний вибір, проте роль і функції держави щодо
організації суспільної влади залишаються незмінними.
Ринкові перетворення в Україні, викликані об'єктивною необхідністю
трансформації відносин власності, зумовили, насамперед, зміну ролі держави
в економіці суспільства. Перехід від державно-планової економіки до
ринково-конкурентної вимагав позбавлення держави монополії на власність,
запровадження ринкових інститутів і методів господарювання, розвитку
відносин власності, які б ґрунтувалися на плюралізмі її форм, і насамперед,
формування суспільства базою якого є інновації та підприємництво.
Про нові тенденції у взаємодії ринку і державної політики –
взаємозамінних чинників на початку XX століття і взаємодоповнюючих на
рубежі XXI століття – свідчить зростаюча роль і місце державного сектора і
державної власності в соціально-економічному житті суспільства. Сьогодні
настав час за якого підприємництво стало головною рушійною силою
розвитку економіки.
Державні комерційні підприємства є суб‘єктами підприємництва,
державні і комунальні унітарні підприємства діють як державні комерційні
підприємства або казенні підприємства. Кожний вид державних підприємств
здійснює господарську діяльність в умовах ринкових перетворень в
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економіці, а тому потребує комплексної або часткової реструктуризації,
спрямованої на системну адаптацію державних підприємств до ринку.
Розглядаючи

реструктуризацію

підприємств

України

в

трансформаційній економіці, зазначимо, що дане поняття являє собою
єдність власне ринкової, цивілізаційної та інтеграційної реструктуризації.
Реструктуризація

потрібна

в

умовах

перехідного

суспільства

підприємствам усіх форм власності, в тому числі і приватним, і колективним.
Необхідність реструктуризації останніх зумовлена тим, що приватизація не
відтворила

ефективного

власника,

такі

підприємства

не

є

конкурентноздатними у переважній більшості на світовому ринку. До того ж
структура

цих

підприємств

не

відповідає

вимогам

інформаційно-

технологічної революції.
Специфіка реструктуризації державних підприємств обумовлена самою
формою власності. Адже завдання полягає у тому, щоб перетворити
підприємства з державною формою власності в ефективного суб‘єкта
ринкової економіки, при цьому враховуючи їх соціально-економічну
спрямованість.
Державне підприємство в процесі реструктуризації повинно бути
перетворено

у

ринково

орієнтовану

структуру

шляхом

підвищення

керованості, гнучкості, пристосованості та чутливості до змін економічного
середовища. Отже, особливою метою ринкової реструктуризації для
підприємств державної форми власності є їх адаптація до ринкових умов
господарювання.
Для реалізації зазначеної мети необхідним є: визначення оптимальної
кількості державних підприємств; перетворення державних підприємств у
державно акціонерні товариства; поліпшення технологічної і організаційногосподарської

структури

підприємств;

підвищення

ефективності

та

конкурентноздатності виробництва шляхом зниження собівартості продукції;
зростання продуктивності праці і якості продукції; розробку товарної
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стратегії виробництва з врахуванням кон‘юнктури ринку; перепрофілювання,
згортання виробництва, консервація або ліквідація неефективних, збиткових
структурних підрозділів; соціальний захист звільнених працівників; чітке
розмежування

прав,

обов‘язків

та

відповідальності

між

ланками

господарської системи – засновниками (власниками) і управлінцями
підприємства;

створення

прозорого

інформаційного

забезпечення

засновників і акціонерів, інвесторів та кредиторів щодо фінансовоекономічного стану підприємства.
Реформування
реструктуризація
здебільшого

відносин
державних

носить

власності

в

Україні

підприємств

відомчий

характер,

протягом
а

це

не

засвідчило,
багатьох
дає

що
років

можливості

підприємствам самостійно розпоряджатися ресурсами, функціонувати, як
комерційним господарським одиницям. Їх питома вага, є надзвичайно малою,
аби здійснювати економічний, технологічний, структурний вплив на
національну економіку, поліпшення її структури. Особливо небезпечною є
тенденція

зменшення

виробництва

державними

підприємствами

науковоємної, складної продукції, в тому числі машинобудування.
Розв‘язання цих проблем неможливо без модернізації промисловості та
розвитку високотехнологічних виробництв, виходячи з реального стану
нашої економіки та процесів, які мають місце в постіндустріальних країнах.
Аналіз сучасного стану економіки нашої країни вказує на мізерний
ступінь розвитку високотехнологічної продукції, а також зношеність
основних фондів (більше 60-ти років), частка морально застарілих машин і
обладнання на окремих високотехнологічних підприємствах (60-80%)
засвідчує не лише проблематичність, а й необхідність використання
державної підтримки.
В сучасних умовах у країнах з розвиненою ринковою економікою
державний

сектор

є

важливим

елементом

державного

регулювання

економіки, підтримання темпів економічного зростання, забезпечення
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технологічної незалежності національної економіки, збільшення експорту,
створення робочих місць і вирішення ряду важливих завдань суспільства,
серед яких розвиток інноваційного підприємництва, що зумовлено потребою
у структурній перебудові економіки країни.
Як бачимо реструктуризація державних підприємств в Україні як
особливий економічний процес, поки що не отримала глибокого науковотеоретичного обґрунтування і подальшого втілення в практичне життя. Вона
більше являє собою зміну суб‘єктів власності, які здійснюють не
нововведення інноваційного характеру, щодо функціонування підприємств, а
перекомбінацію ресурсів з акцентом на використання великої кількості живої
праці та матеріало- і енергоємних видів виробництв.
На макроекономічному рівні така реструктуризація дала позитивний
ефект у тому плані, що сприяла утворенню основ ринкової економіки.
Здійснювався даний процес через роздержавлення і приватизацію, яка
охоплює низку етапів в Україні. Згідно останнім відбувались якісні зміни у
даному процесі. Виділимо ці етапи: 1)

1988 – 1991 рр. – дореформений; 2)

1991 – 1994 рр. – стихійний етап реструктуризації; 3)
рр. – галузеве регулювання реструктуризації; 4)

1994 – 1998

1999 – по теперішній

час – державна політика реструктуризації державних підприємств. Недоліком
останнього етапу є те, що державні підприємства не перетворились у
ефективно функціонуючих суб‘єктів ринкової економіки.
В

сучасних

умовах

підприємництво

є

необхідною умовою

та

невід‘ємною ознакою ринку. Справжнє підприємництво можливе тільки за
економічної свободи людини, наявності вибору діяльності для якомога
повнішої реалізації її здібностей, а також персональної економічної
відповідальності за результати роботи.
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СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ У ВИКЛИКАХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ
ЗМІН
В умовах ринкових трансформацій «гегемонія капіталу» формує
економічний
раціональності,

універсум,
котра

якому

поступово

масштабних економічних
здобувають

в

світ

підкоряється

«вестернізує»

планету

економічній
й

на

рівні

суб‘єктів «стирає» індивідуальність. Владу

найпотужніші

концерни

фінансового

капіталу

–

багатонаціональні та транснаціональні корпорації, які долають конкуренцію
й монополізують ресурси (як природні, так і інтелектуальні). На думку
А. Бузгаліна, існує п‘ять основних ознак такої гегемонії: ринок стає
тотальним – він проникає в усі сфери життєдіяльності людини, й при цьому
перестає бути простором вільно конкуруючих атомізованих підприємств, а
стає простором боротьби гігантських мереж, центрами яких є ТНК; гегемонія
капіталу є владою віртуального фіктивного фінансового капіталу, що є
наслідком процесів, пов‘язаних із віртуалізацією економіки; відбувається
«присвоєння» особистості-професіонала корпорацією, яке приходить на
зміну експлуатації робочої сили й її купівлі-продажу; відбувається
монополізація найвищої кількості природних, а також інноваційних ресурсів
(способів вироблення технологій, а також інтелектуального капіталу)
країнами «першого світу», паралельно із експортом ними так званих
«брудних» технологій у країни «другого» і «третього»; відбувається
глобальне політичне та інформаційне «маніпулювання», консцієнтальні
впливи та інформаційний тиск, які провокуються й подекуди є вирішальними
для «гегемонії капіталу» [2].
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Критика «гегемонії капіталу» є не єдиним можливим поглядом на
глобальний капіталізм. Протилежний – це підтримка глобалізаційних
процесів. За твердженням Ю. Норберга, сучасний капіталізм дає нові
можливості для реалізації свободи особистості. Він говорить про «ліберальну
ринкову економіку, де панує вільна конкуренція, що ґрунтується на праві
кожного користуватися своєю власністю й особистою свободою для
проведення переговорів, укладання угод і утворення нових підприємств.
Іншими словами, я захищаю економічну свободу особистості. Капіталісти
небезпечні тільки у тому випадку, коли вони, замість того, щоб прагнути до
отримання прибутку в умовах чесної конкуренції, об‘єднуються з державою
[4, с. 19].
Проте ідея «гегемонії капіталу» нам видається більш реалістичною:
незважаючи на окреслену тут ідею свободи вибору, яку приносить
глобальний капіталізм, існує також і той фактор, що ця свобода приносить
невизначеність. «Політекономія невизначеності» – таку дефініцію дає
З. Бауман сучасній економіці, маючи на увазі повсюди наявні спроби
стандартизувати світову економіку шляхом введення міжнародних правил.
Проте такі правила не стають загальновизнаними нормами, відбувається
скоріше руйнування попередніх встановлених порядків.
Відтак соціум опиняється перед економічною глобалізацією, не маючи
жодних інструментів для її адаптації до власного буття. При цьому
розростання такого явища робить «політекономію невизначеності» фактором
світового

масштабу,

який

характеризує

і

загальну

цивілізаційну

невизначеність. Цивілізаційна невизначеність загострює антиглобалістські
тенденції,

які

виявляються

передусім

в

питаннях

про

збереження

національних економік та відмову від надмірної стереотипізації економічних
процесів, яка може мати негативні для функціонування соціуму наслідки.
Консенсус ускладнений і неузгодженістю в ряді кризових питань, які
виникають у дискурсах на тему інноваційної економіки, яка сьогодні
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перебуває на авансцені економічних розвідок. Насамперед це пов‘язано з
тим, що для побудови інноваційної економіки необхідно враховувати її
неавтономність – вона може існувати тільки як тісно вплетена в цілий ряд
сфер життєдіяльності людини: правову, політичну, культурну, наукову,
технологічну і навіть – в сферу повсякденності. Адже інноваційне мислення є
важливою вимогою ери постіндустріального суспільства, існування якого
вже почали умовно поділяти на етапи. Перший – етап інформаційного
суспільства, другий – суспільства знань. Ці два етапи характеризують зміну
цінності інформаційних потоків, включення інформації в економічні
процеси, а також розведення понять «інформація»та «знання».
Посилення

глобалізаційних

процесів

у

планетарному

масштабі

відкриває небачені можливості в стратегічному фінансово-економічному
плануванні й моделюванні. Щоправда, в умовах панування фінансової
економіки успіхи розвинених країн досягаються за рахунок великих втрат
країн периферії. Що приводить до «висвітлення контурів неоекономіки як
позитивної історичної форми господарства на противагу фінансової
економіки» [1, с. 616], – вважає В. Бєлоліпецький. Як зазначають західні
дослідники, «в умовах неоекономіки всі учасники ринку з усіх кінців світу
мають рівні шанси на успіх, хоча реалізація цих шансів багато в чому
залежить від вироблення адекватної економічної політики держав» [1, с. 616].
Висловлена критика капіталізму найчастіше опирається на той
аргумент, що у багатих країнах зосереджено 80% світових економічних
ресурсів. Часто це розглядається із точки зору несправедливого розподілу
ресурсів у світі. Проте можна виявити й протилежну точку зору: «Нерівність
у нашому світі справді пов‘язана із капіталізмом – але не в тому сенсі, що
капіталізм прирікає певні народи на злиденність, а у тому, що він приносить
процвітання тим країнам, у яких цей устрій восторжествував. Причина
нерівномірного розподілу багатства на планеті – у нерівномірному розподілі
капіталізму» [4, с. 137], – зазначає Ю. Норберг.
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Лідерами глобальної сучасної світової економіки є країни, котрі на
основі вдалої багаторічної експансії у всіх сегментах світового ринку
накопичили

у

безпрецедентних

масштабах

капітал.

Ключовими

детермінантами їхнього успіху стають інтелектуалізація, соціалізація,
екологізація,

деіндустріалізація

економіки,

пріоритетність

знань

та

інформації, розвиток «людського капіталу». На іншому полюсі світової
економіки

–

більшість

країн,

для

котрих

економічна

глобалізація

проявляється в якісно нових умовах розвитку, на які практично неможливо
впливати, але які обов‘язково треба враховувати.
Поза інформаційним простором глобального процесу існує «невидимий
світ»: процеси, які відбуваються у ньому, не розглядаються і не
передбачаються цивілізаційним виміром. У той час як цивілізація апелює до
Космосу і Вічності, «невидимий світ» живе у власних вимірах – поза
простором і часом. У ньому не існує жодних хронотопів, оскільки події не
перетворюються в соціально значимий наратив. Будь-яка економічна подія
має сенс і значення тільки у той момент, коли вони відбувається. «Видимим»
є усе те, що епоха помічає. Проте в економіці є власні трансценденції, які
перебувають поза інформаційним полем.
Існує цілий ряд реалій, які в цих інформаційних потоках не
актуалізовані. Відтак при всьому рівні насиченості інформацією, в її
велетенських потоках існує верхня частина айсбергу, яка приймає активну
участь у формуванні економічного світогляду, так і «невидимий світ», який
містить приховані, неоприявлені або замовчувані проблеми, а також
невисловлені в інформаційних потоках невіртуальні реалії, які через власну
не представленість в інформаційних потоках не є включеними в процеси
глобалізації, або ж включені в них периферійно.
Таким чином, «гегемонія капіталу» виступає причиною цілого ряду
негативних глобалізаційних форм економічної й соціальної діяльності.
Мультикультуралізм виступає свого роду спробою пристосуватися до
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інтернаціоналізації, але водночас він є спробою пристосуватися до
тотального економічного диктату капіталізму. Антиглобалізм постає як
протистояння глобалізації, проте часто – ґрунтоване на досить поверхових
принципах. У той час як альтерглобалізм пропонує власні альтернативи
планетарного розвитку, утопічна мета яких – протистояння імперативам
розвитку та диктату капіталізму.
Глобальна економічна реальність, породжена новим порядком, більше
схожа на рух маятника, аніж на стабільне утворення – хаосмічні сили, які
панують у світі, створюють еклектичний устрій, в якому ведеться боротьба
між глобальним, антиглобальним, альтерглобальним, між ладом, який
прийшов, і ладом, який усталювався протягом тривалої еволюції. Гегемонія
капіталу й протистояння йому є основними ознаками нового світу, про який
складно

сказати,

чи

буде

він

цивілізаційним,

постцивілізаційним,

антицивілізаційним, або ж народить зовсім нову картину світу, де усі ці
поняття кануть в Лєту. Тобто відбудеться перехід у новий цивілізаційний
хронотоп.
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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Світова економіка третього тисячоліття відзначається надзвичайно
швидкими темпами росту, основним чинником якого є поширення
інноваційних процесів та впровадження їх в усі сфери господарської
діяльності, в тому числі в сільському господарстві. Нині більша частина
підприємництва в аграрній сфері усвідомлює величезну роль інновацій у
підвищенні конкурентоздатності та економічної ефективності виробництва,
посиленні конкурентних переваг аграрної продукції, розширенні сфери
бізнесу та перспектив освоєння нових ринків. В умовах глобалізації
економіки, дослідження проблеми інноваційного розвитку вітчизняного
агробізнесу повинно виходити з аналізу внутрішнього та зовнішнього
середовища

виробничо-господарської

діяльності

підприємств,

тобто

розглядати потенційно можливе впровадження інновацій як механізм
досягнення такого стратегічного рівня підприємства, який би відзначався
високим

ступенем

ефективності

та

конкурентоспроможності

на

внутрішньому та міжнародному ринку аграрної продукції.
Поняття «розвиток» та «інновація» тісно пов‘язані між собою, часто
передують одне одному, або виступають системою в залежності від вимог та
обставин навколишнього світу. У буденному розумінні поняття «розвиток»
пов'язане з поняттям прогресу, проте у сфері філософського і наукового
вживання, воно фіксує буття системи як єдність прогресу і регресу,
оновлення і руйнування, самоствердження і самознищення [1, с. 577].
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Сучасні вчені тлумачать та класифікують інновації залежно від теми,
об‘єкта та предмета дослідження (рис. 1). Так, Х. Рігс наводить таке просте,
але ємке визначення: «інновація – це комерційне освоєння нової ідеї» [2].
Нельсон та Уінтер визначають «інновацію» як зміну рутини. Життєздатність
інновації, на їх думку, залежить від того, як її оцінять споживачі [3, с.46].
Актуальним та сучасним є визначення метра з конкуренції М. Портера:
«інновації – це можливість здобути конкурентні переваги» [4, с.171].
Сучасний російський вчений, Б. І. Шайтан, зазначає, що інновації стосовно
АПК – це нові технології, нова техніка, нові сорти рослин, нові породи
тварин, нові добрива і засоби захисту рослин і тварин, нові методи
профілактики і лікування тварин, нові форми організації, фінансування і
кредитування виробництва, нові підходи до підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації кадрів і т.д. [5, с.206-213].

1. за значимістю:
- базисні;
- поліпшуючі;
- псевдоінновації;

2. за спрямованістю результату:
- продуктові (впровадження
нових або удосконалених
продуктів);
- процесові (технологічні,
організаційно-управлінські;
соціальні, екологічні).

3. за вектором дії:
- інновації, що
заміщають;
- інновації, що
раціоналізують;
- інновації, що
розширюють;

за причиною
виникнення:
- реактивні
- стратегічні
4.

ІННОВАЦІЇ

5. за місцем у
системі (на рівні
підприємства):
- інновації на вході у
підприємство;
- інновації на виході
підприємства;
- інновації структури
підприємства.

6. за інтенсивністю
інноваційних змін:
- регенерування первинних
способів;
- кількісні зміни;
- перегрупування або
організаційні зміни;
- адаптаційні зміни;
- новий варіант;
- «нове покоління»;

- новий «вид»;
- новий «рід»

7. за типом
8. за предметом
новизни для
та сферою
застосування:
ринку:
- продукти;
- нові для галузі в
- ринки;
світі;
- процеси;
- нові для галузі в
- науковотехнічні;
країні:
- соціально- нові для окремого
культурні.
підприємства
(групи
підприємств).

Рис. 1. Класифікація інновацій

Ми поділяємо точку зору науковців, які вважають неправомірним
ототожнення понять «нововведення» та «інновація», оскільки появі та
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поширенню інновацій передує процес створення новацій (нововведень).
Російський

вчений-економіст,

Фатхутдінов

Р.А.

стверджує,

що

нововведення – це оформлений результат фундаментальних, прикладних
досліджень, розробок або експериментальних робіт в будь-якій сфері
діяльності по підвищенню ефективності. Вкладання інвестицій в розробку
нововведення – початок справи. Головне – впровадити нововведення,
перетворити нововведення на форму інновації, тобто завершити інноваційну
діяльність і отримати позитивний результат, потім продовжити дифузію
інновації. Ці етапи відносяться до інноваційної діяльності як процесу [6, с.
14-15].
Новації виникають або у результаті праці над проблемою, яку
необхідно вирішити якимось альтернативним, новим шляхом або спонтанно
(випадково) і потім вже знаходить своє застосування в певній сфері людської
діяльності у формі інновацій. Проведенні нами дослідження показали, що
основним стратегічним пріоритетом інноваційного розвитку підприємництва
в аграрній сфері є удосконалення інвестиційного процесу, який сприяє
покращенню

механізму

апробації,

впровадження,

відтворення

використання новацій (рис. 2).
Виникнення проблеми
у процесі (результаті)
виробництва
Ідеї щодо
вирішення
проблеми

Інвестиції

Апробація
новацій

Розробка
новацій

Впровадження новацій
у виробництво науководослідних господарств

Відтворення
новацій

Використання інновацій Інвестиції
сільськогосподарськими
підприємствами

Повне або часткове
усунення проблеми за
рахунок використання
інновацій

Рис. 2. Складові інвестиційно-інноваційного процесу
в аграрному підприємництві*
Джерело: власні дослідження.

та
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Розробка

новацій

у

сфері

сільського

господарства

України

здійснюється мережею науково-дослідних інститутів Української академії
аграрних наук та Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Сільськогосподарськими новаціями є: нові сорти рослин, нові породи тварин,
штами мікроорганізмів, хімічні та біологічні препарати (вакцини), нові види
сільськогосподарської техніки, технології, економічні розробки, офіційно
зареєстровані методики, рекомендації, оцінки тощо. Етап створення новацій
характеризується тривалістю, значними фінансовими та інтелектуальними
інвестиціями. На наступному етапі

новаційно-інноваційного

процесу

проводиться апробація та перевірка отриманих результатів. В ході апробацій
відбираються

найкращі

зразки,

або

ті,

що

відповідають

заданим

властивостям. Відібрані зразки визначають як новації. Після впровадження у
виробництво і досягнення поставленої мети новації стають інноваціями, і
перебувають ними до того часу, коли вони стають буденністю. Така стала
буденність також породжує думки про удосконалення існуючого і прагнення
нового та кращого, знову з‘являється ідея, яка є поштовхом для створення
новацій. Інноваційний розвиток, таким чином, являє собою спричинений
дифузією інновацій, перехід об‘єкта від старого до нового якісного стану.
Підсумовуючи вищенаведене ми прийшли до висновку, що стратегічні
пріоритети інноваційного розвитку підприємництва в АПК обумовлені дією
наступних чинників:
-

посиленням

ролі

інтенсивних

факторів

розвитку

аграрного

виробництва, які сприяють створенню та застосуванню науково-технічних
розробок;
-

необхідністю

економічних

зменшення

показників

ресурсних

функціонування

витрат

та

покращення

сільськогосподарських

підприємств;
- фізичним та моральним старінням техніки та технології;
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- глобалізацією аграрних ринків, і як наслідок, підвищенням тиску з
боку конкурентів та ринкового попиту.
Наразі, коли Україна інтегрується в світове господарство та прагне
зайняти в ньому відповідну нішу, керівникам всіх сільськогосподарських
підприємств

необхідно

інноваційного

ставити

розвитку

та

послідовно

виробництва.

вирішувати

Враховуючи

що,

завдання
стратегія

інноваційного розвитку аграрного підприємництва полягає в тому, щоб через
активацію
ефективності

інноваційної
виробництва

діяльності
та

підвищити

рівень

конкурентоспроможності

економічної
продукції

на

внутрішньому та зовнішньому ринках. Інноваційний рівень агровиробництва
може бути реально досягнутий при умові високого рівня розвитку існуючих
спеціалізованих виробничих і експлуатаційних технологій, технологій сфери
послуг, комунікацій та розвитку інфраструктури.
Вважаємо, що інноваційний розвиток підприємств галузі сільського
господарства – це зміна стану системи господарювання, яка спричинена
докорінним перетворенням її підсистем та внутрішніх елементів задля
досягнення синергетичного ефекту взаємодії її економічної, соціальної та
екологічної складових.
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ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА:
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Перехід до інноваційної моделі розвитку економіки неможливий без
залучення інвестицій. Відповідно до законодавства, інвестиції, спрямовані на
відтворення основних фондів і приріст матеріально-виробничих запасів,
здійснюються у формі капіталовкладень. Інвестування – цілісний процес
капіталовкладень, протягом якого відбувається послідовна зміна різних форм
вартості

та реалізується динамічний зв‘язок між взаємозалежними

елементами інвестиційної діяльності: ресурси – витрати – дохід. Інновації –
це впровадження нових форм організації праці та управління, а також
використання результатів інтелектуальної праці, технологічних розробок,
спрямованих на удосконалення соціально-економічної діяльності.
Інвестиційні та інноваційні процеси слід розглядати не окремо, а в
комплексі,

що

призводить

до

необхідності

побудови

інноваційно-

інвестиційної моделі, яка поєднує інвестиційні та інноваційні принципи,
методи

та

механізми

реалізації,

критерії

прийняття

інноваційно-

інвестиційних рішень.
Реалізація виробничого потенціалу промислового виробництва залежить
від стану інвестування промисловості. Важливим елементом оцінки стану
економічної безпеки країни є аналіз динаміки її інвестиційної складової.
Фінансово-економічна криза в Україні призвела до згортання інвестиційної
активності та звуження усіх джерел фінансування промислового сектора.
Зменшилися інвестиції за рахунок власних коштів підприємств, погіршилися
умови фінансування підприємств за рахунок залучених і кредитних ресурсів,
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недостатнім є бюджетне і муніципальне фінансування. Знижується рівень
інвестування основного капіталу по відношенню до ВВП, що вважається
індикатором інвестиційної безпеки держави.
Для

оцінки

інвестиційного

потенціалу

промисловості

України

розглянуто динаміку інвестицій в основний капітал (ІОК), що є основною
складовою капітальних інвестицій, а також динаміку прямих іноземних
інвестицій (ПІІ) як важливого джерела фінансування високотехнологічних
виробництв.
Наявні проблеми надходження й розподілу інвестицій у промисловому
секторі в Україні полягають у структурних диспропорціях (технологічних,
галузевих, регіональних, за джерелами інвестування), що загрожують
поглибленням дисбалансів товарних і фінансових ринків, консервацією
неефективної структури виробництва, монополізацією окремих стратегічно
важливих або соціально значущих галузей економіки, нераціональним
використанням сировинно-ресурсної бази та виробничих потужностей.
Причинами недостатнього інвестування промисловості є наступні чинники.
Післякризовий період характеризується негативною динамікою питомої
ваги видатків державного бюджету на науку у ВВП та частки реалізованої
інноваційної продукції у загальному обсязі промислової продукції.
Рівень інноваційної активності промислових підприємств в Україні
залишається низьким і становить 12,8%. Аналіз розподілу суб‘єктів
господарювання за напрямами проведених інновацій показав, що більшість з
них здійснювала витрати на придбання машин, обладнання, установок, інших
основних засобів та здійснювала інші капітальні витрати, пов‘язані з
упровадженням

інновацій

(7%

від

загальної

кількості

промислових

підприємств або 767 од.) Тоді як придбання нових технологій становило
лише 0,8% від усіх промислових підприємств в Україні або 90 од.,
дослідження і розроблення проводило 2,9% промислових підприємств або
324 господарюючих суб‘єкта. Однак процеси впровадження інновацій у

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

120

"КОНКУРЕНТНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ"

промисловості України характеризувалися відсутністю суттєвих позитивних
зрушень.
Серйозною проблемою для України сьогодні залишається зношеність
основних виробничих фондів підприємств паливно-енергетичного комплексу
(із семи тисяч одиниць основного стаціонарного устаткування галузі дві
третини повністю відпрацювали свій нормативний термін експлуатації і
потребують негайної заміни). В небезпечній зоні залишаються значення
відношення інвестицій в підприємства ПЕК до ВВП, яке протягом 2009 2011 років збільшилося до 1,15% від ВВП.
Об‘єктивні умови посилення інтеграції країн у світову економічну
систему вимагають забезпечення здобуття Україною належного місця у
світовому розподілі праці та міжнародній торгівлі. Інтеграція у світове
господарство, а також забезпечення збалансованості структури зовнішньої
торгівлі, що передбачатиме задоволення потреб внутрішнього ринку і захист
вітчизняних товаровиробників із використанням прийнятних у міжнародній
практиці засобів, так і розвиток експортного потенціалу.
Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємств України повинен
базуватися

на:

активній

участі

держави

задля

підтримки

сталості

інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств; визначенні пріоритетних
галузей для зовнішнього і внутрішнього інвестування; обранні ефективної
довготривалої стратегії економічного зростання підприємства; ефективному
моніторингу

ринку,

вивченню

конкурентного

середовища;

ресурсозабезпеченості підприємства.
Проблеми інвестійно-інноваційного розвитку підприємств в умовах
сучасної економіки країни потребують негайного вирішення. Підприємства
за умов структурних і функціональних змін економіки завдяки інвестуванню
в інноваційну діяльність можуть досягти високих економічних показників,
зокрема зростання прибутку та збільшення обсягу виробництва продукції.
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КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В
УКРАЇНІ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ
СПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Ринкове середовище, в якому функціонують підприємства, протягом
останніх років суттєво змінилося, зростає ступінь його невизначеності,
ризику. В цих умовах великого значення набувають інноваційні управлінські
та економічні концепції, основна мета яких полягає у вирішенні складних
задач

гармонізації

інтересів

підприємства

і

суб‘єктів

зовнішнього

середовища. Одним із напрямків вирішення поставлених завдань є розвиток
маркетингової діяльності, а саме посилення її соціальної спрямованості.
Проблематика соціальної відповідальності бізнесу є надзвичайно
актуальною

сьогодні

у

зв‘язку

з

низкою

чинників,

зокрема,

євроінтеграційними процесами, що відбуваються в Україні; зростанням рівня
прозорості українських кордонів для іноземних капіталів та виходом
вітчизняного виробника на зовнішні ринки. Практичне впровадження
концепції

соціально-відповідального

бізнесу

сприятиме

підвищенню

ефективності управління та конкурентної спроможності підприємства, стане
дієвим інструментом мінімізації ризиків та забезпечення сталого розвитку.
Головною метою проведеного дослідження став пошук шляхів адаптації
концепції соціально-відповідального бізнесу до українських умов.
Термін «соціальна відповідальність» набув поширення у 1970-х рр., хоча
різні аспекти соціальної відповідальності були предметом діяльності
організацій та урядів ще наприкінці XIX століття, а в деяких аспектах навіть
раніше. Проте, слід

зазначити, що

визначення

терміну «соціальна
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відповідальність бізнесу» ще не є чітко сформульованим. Так, міжнародний
форум лідерів бізнесу (IBLF) розуміє соціальну відповідальність бізнесу як
сприяння відповідальній діловій практиці, яка дає вигоду бізнесу та
суспільству й допомагає досягти соціального, економічного та екологічно
усталеного розвитку через максимальне збільшення позитивного впливу
бізнесу на суспільство з одночасною мінімізацією його негативного впливу
[4, с. 6].
Всесвітня ділова рада за сталий розвиток (WBCSD) визначає соціальну
відповідальність бізнесу як «зобов‘язання бізнесу сприяти усталеному
економічному розвитку, працюючи з робітниками, їхніми сім‘ями, місцевою
громадою та суспільством у цілому для поліпшення якості їхнього життя» [4,
с. 6].
Для

бізнесу

соціальна

відповідальність

означає

«досягнення

комерційного успіху засобами, які передбачають дотримання моральних
цінностей та повагу до людей, спільнот і навколишнього середовища» [2, с.
18].
Узагальнюючи

наведені

визначення,

зазначимо,

що

соціальна

відповідальність бізнесу - це концепція залучення соціальних і екологічних
аспектів у діяльність бізнесу на засадах добровільності та взаємодії між
різними зацікавленими сторонами (групами впливу):
 соціальна відповідальність бізнесу враховує як соціальні, так і
екологічні складові - це внесок бізнесу у досягнення цілей сталого розвитку,
який передбачає збалансованість економічних, соціальних та екологічних
цілей суспільства, інтеграцію їх у взаємовигідні приписи та підходи;
 соціальна відповідальність бізнесу не є і не повинна бути відділена
від бізнес-стратегії компанії - це не надбудова чи додаток до бізнесу, а спосіб
покращити ефективність роботи компанії як у короткостроковому, так і
довготривалому періодах;
 соціальна відповідальність є добровільною;
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 для реалізації соціальної відповідальності бізнесу важливо, яким чином
компанії взаємодіють з внутрішніми та зовнішніми групами впливу
(працівниками,

клієнтами,

громадами,

громадськими

організаціями,

державними структурами тощо).
На нашу думку, для успішного впровадження концепції соціальновідповідального бізнесу в Україні є наступні передумови: на рівні окремих
підприємств першочерговим завданням є розбудова прозорих стосунків із
українським споживачем. Це, в свою чергу, стане можливим внаслідок:
виробництва якісних товарів та надання послуг; через чесне та відкрите
ведення справ; залучення споживача до діалогу та покращення якості послуг;
інформування споживача, що спрямоване на відновлення довіри до
українського виробника; належного інформування, маркування продукції,
маркування специфічних властивостей продукції та особливостей вживання
вразливими категоріями, включаючи маркування щодо ГМО; виховання
споживача та підвищення його свідомості стосовно екологічності та
життєвого циклу продукції, особливостей утилізації або повторного
використання певних видів пакування та продукції.
З огляду на перспективу Європейської інтеграції, глобальні тенденції
розбудови економіки та наукоємних технологій та для збереження
конкурентної спроможності українського виробника на міжнародних ринках
необхідним

є

впровадження

політики

відповідального

ставлення

комерційних підприємств до найманих працівників через: забезпечення
соціального захисту працівників, дотримання національних стандартів з
охорони праці, галузевих стандартів; створення умов для підвищення
кваліфікації та кар‘єрного росту працівників, залучення працівників до
інноваційного процесу на підприємстві; залучення новітніх технологій
мотивації персоналу та систем менеджменту [2, с. 37].
Впровадження програми соціально-відповідального бізнесу вимагає
врахування наступних чинників: застосування стратегічного планування;
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узгодження стратегії соціально-відповідального бізнесу з цілями сталого
розвитку підприємства; втілення стратегії соціально-відповідального бізнесу
на підприємстві, що є неможливим без підтримки керівництва компанії.
Орієнтація

української

економіки

на

інтереси

споживача,

першочерговість захисту інтересів споживача, розвиток внутрішнього
споживчого ринку - є умовою розвитку економіки та конкурентної
спроможності національного продукту.
На державному рівні цьому сприятимуть прийняття національної
стратегії споживання, яка передбачає розробку уніфікованих національних
стандартів виробництва, гармонізацію стандартів з правилами СОТ та ЄС;
підвищення вимог щодо контролю відповідності імпортованої продукції та
застосування в продуктах харчування генетично модифікованої сировини.
Водночас, суттєва увага, з іншого боку, повинна приділятися виробництву
продуктів органічного землеробства, розвитку місцевих ринків органічної
продукції; підвищенню правової поінформованості українських споживачів
щодо їх прав та попередження порушень; сприянню реалізації права вибору
споживача, через контроль дотримання норм щодо маркування, достовірності
змісту рекламних повідомлень; встановлення балансу збуту та споживчого
попиту; вживання заходів стосовно підвищення захищеності споживача
перед так званими «природними монополіями».
Таким чином, адаптація концепції соціально-відповідального бізнесу до
українських

умов

дозволить

вирішити

проблему

підвищення

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, захисту природного
довкілля, прав споживачів та економічної конкуренції.
Список використаної літератури
1. Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога
більше добра для вашої компанії та суспільства/ Пер. з англ. С. Яринич, Ф.
Котлер, Н. Лі – К.: Стандарт, 2005. – 302 с.

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
"КОНКУРЕНТНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ"

126

2. Лазоренко О. Посібник із КСВ. Базова інформація з корпоративної
соціальної відповідальності /О. Лазоренко, Р. Колишко – К.: Видавництво
«Енергія», 2008. – 96 с.
3. Нефінансова звітність: інструмент соціально відповідального бізнесу – К.:
2010. – 82 с.
4. Соціальна відповідальність бізнесу: розуміння та впровадження – К.: 2005.
– 48 с.
5. Федулова Л.І. Інноваційний розвиток промисловості України: тенденції та
закономірності/ Л.І. Федулова // Актуальні проблеми економіки. – 2007. - ғ
3(69). – С. 82 - 97.
6. Шигун М.М. Корпоративна соціальна звітність як перспектива
інформування про людський капітал вітчизняних компаній / М.М. Шигун,
Т.В. Давидюк // Вісник Запорізького національного університету – 2011 ғ1(9) – С. 173 - 178.

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

127

"КОНКУРЕНТНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ"

Н. І. Ігнатович,
к.е.н., доцент,
КНУ імені Тараса Шевченка

ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО ПРОРИВУ:
СОЦІОГУМАНІТАРНИЙ АСПЕКТ
Однією з найважливіших причин, що зумовила необхідність здійснення
ринкових реформ на пострадянському просторі, було технологічне та
інноваційне відставання індустріальної економіки СРСР від економіки
найбільш розвинутих країн світу, які ще у 60-х роках минулого століття
почали активний рух до постіндустріального суспільства. У 70-80-х роках
все яскравіше проявлялося те, що СРСР запізнився з освоєнням та
поширенням у цивільних галузях економіки п‘ятого технологічного укладу,
все

більше

втрачав

свою

конкурентоспроможність,

програвав

в

економічному, технологічному, геополітичному і соціальному змаганні з
розвинутими країнами [1, с. 312]. Наприкінці 80-х років у політичній еліті
країни і в суспільстві перемогла точка зору, що подолати технологічне
відставання

цивільних

конкурентоспроможність

галузей,

підвищити

економіки,

забезпечити

ефективність
її

рух

та
у

постіндустріальному напрямку потрібно шляхом реалізації радикальних
ринкових перетворень, надання свободи підприємницькій ініціативі, здатній
забезпечити

прискорення

інноваційного

розвитку,

здійснити

сучасну

модернізацію економіки країни на основі інноваційного прориву у
постіндустріальну епоху. Такі погляди спиралися на класичне розуміння
підприємницької діяльності, сутнісною особливістю якої, як це детально
обґрунтував Й. Шумпетер, є саме інноваційний характер, який відрізняє
підприємництво від інших форм організації господарської діяльності,
зокрема і від бізнесу.
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як

засвідчує

реальний

досвід

розвитку

економіки
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у

пострадянських країнах за минулі понад двадцять років, надії на
використання

підприємницької

ініціативи

як

чинника

здійснення

інноваційного прориву в економіці цих країн, забезпечення прогресивних
технологічних зрушень, ініціювання розвитку нових технологічних укладів
переважним чином виявилися марними. Замість інноваційного прориву «була
здійснена, як стверджує російський науковець Ю.В. Яковец, грандіозна
епохальна антиінновація» [1, с. 312]. Це проявилося у значному погіршенні
роботи усіх базових галузей, у виникненні процесів деіндустріалізації, у
регресивному характері технологічних зрушень, деградації технологічної
структури економіки, особливо найбільш сучасних видів виробництва, що
призвело до посилення технологічного та інноваційного відставання від
розвинутих країн. За даними, наведеними відомим російським вченим
академіком Д.С.Львовим, у 1990 р. відношення наукомісткої продукції СРСР
до наукомісткої продукції світу було приблизно 7 до 28, тобто існував розрив
у 4 рази [2, с. 9]. Сьогодні цей розрив збільшився у багато десятків разів.
«Частка української високотехнологічної індустрії в глобальній структурі
ринку високих технологій, - зазначив відомий вітчизняний науковець
академік В.М.Геєць,- … не перевищує рівень 0,1% від обсягу світового
виробництва та експорту високотехнологічної продукції…» [3, с. 822-823].
Цілком справедливим є висновок українських дослідників П.С. Єщенко і А.Г.
Арсеєнко, що Україна не зможе вийти на передові рубежі світового розвитку
з промисловістю, в якій домінують технологічно застарілі та екологічно
небезпечні виробництва третього і четвертого технологічних укладів,
сумарна питома вага яких дорівнює 96-97%, а високотехнологічні – п‘ятий та
шостий уклади – не перевищують 4-3% [4, с. 439].
Виникає питання, чому ж в Україні та інших пострадянських країнах не
спрацював інноваційний потенціал, який за класичними поглядами визнаних
економістів-теоретиків, містить у собі підприємницька діяльність? Адже цей
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потенціал ефективно спрацьовував в інших країнах не тільки Заходу, а й
багатьох країнах Сходу, забезпечуючи модернізацію їх економік на основі
інноваційного прориву.
На наш погляд, одна з провідних причин, яка значною мірою зумовила
інноваційну неспроможність ринкових перетворень на пострадянському
просторі, полягає в тому, що обрана для реалізації модель ринкового
реформування економіки абсолютно не враховувала соціогуманітарний та
духовний виміри підприємницької діяльності. Суспільству була нав‘язана
догма, що достатньо передати державну власність у руки приватних
підприємців і вони автоматично перетворяться на «ефективних власників»,
забезпечать економічне зростання, добробут населення, процвітання своїх
країн на основі довгоочікуваного інноваційного розвитку .
Насправді, як довів у своїй останній книзі «Росія: рамки реальності і
контури майбутнього» академік Д.С. Львов, проведена на пострадянському
просторі приватизація державної власності з самого початку була спрямована
виключно на вилучення новими власниками максимальної вигоди тільки для
себе. Замість здійснення інновацій, прогресивних технологічних зрушень, що
потребує величезного напруження творчих сил підприємців, наполегливого
долання ними реальних труднощів, формування новітніх технологічних
укладів наша нова підприємницька еліта спрямувала свою ініціативу та
креативні здібності переважно на привласнення природної ренти, заміщення
амортизації та інвестицій поточним прибутком, «приватизацію» частини
заробітної плати своїх працівників. За цих умов великий бізнес аж ніяк не міг
стати драйвером інноваційного прориву у нашій економіці.
Інноваційний прорив спроможні ініціювати та здійснювати лише
пасіонарно налаштовані люди [1, с. 313].

Підприємництво набуває духу

пасіонарності, коли воно ґрунтується на органічному поєднанні власного
приватного інтересу з бажанням служити вищим соціальним і духовним
цінностям. Видатний німецький економіст і соціолог М. Вебер, ґрунтовно
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активності

підприємців, які у свій час здійснили індустріалізацію в західних країнах,
довів зумовленість цієї активності нормами протестантської моралі.
Зрозуміло, що для нашої країни цей досвід не може бути прийнятним,
оскільки високі соціогуманітарні та духовні цінності, які спроможні надати
пасіонарний дух людській активності, зокрема й інноваційній активності
підприємців,

мають

своє

коріння

у

національній

ментальності

та

багатовікових духовних традиціях народу. Православна традиція сформувала
свої вимоги до підприємницької діяльності, найважливішою з яких вважалася
необхідність

суспільної

корисності

підприємництва.

Непродуктивне

використання багатства і націленість підприємця лише на особисте
споживання однозначно засуджувалися [5, с. 443]. Таким чином, тільки
набувши пасіонарного духу, спираючись на традиційні національні духовні
цінності, підприємництво може стати чинником справжнього інноваційного
прориву у нашій економіці, забезпечити перехід до гуманістичноноосферного постіндустріального суспільства.
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ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Перехід до інформаційного суспільства, що базується на інформаційноінтелектуальних технологіях, коли інформація і знання стають основним
ресурсом, потребують від науки та освіти постійного розвитку, швидкого
реагування на виклики часу, динамічних зв‘язків між наукою, освітою та
економікою, необхідність розробки цілісної концепції модернізації науки,
освіти

і

становлення

економіки

на

нових

технологічних

укладах.

Взаємопов‘язані перетворення мають забезпечити комплексну перебудову
науки на основі конкретних заходів щодо її організації, функціонування,
підвищення ефективності. Для цього необхідно, насамперед, розробити нову
національну наукову політику, визначити пріоритетні напрями, етапи й
основні принципи розвитку.
Більшість економістів Західної Європи вважає, що економічне
зростання можливе завдяки впровадженню в економіку нових ідей і розвитку
нових технологій. Принципово новим є те, що в економіку стали включати не
тільки технології, а і весь механізм виробництва знань, тобто економіка знань
– це не тільки економіка виробництва. Це і університети, і фундаментальна, і
прикладна наука, і система комунікацій, і патентна система, це також
дослідження

і

розробки,

–

це

величезний

взаємопов‘язаний,

комплементарний комплекс.
Важливою проблемою науково-технічного розвитку суспільства є
процес отримання, нагромадження і ефективного використання знань та
інформації. Перехід від технологій обробки інформації до технологій
перетворення цієї інформації в систему знань можливий тільки на основі
глибокого пізнання сутності інформаційного феномена та інформаційно-
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інтелектуальних технологій. Саме цим і визначається напрям розвитку
інтеграції інформаційного забезпечення як засобу переходу від матеріальних
носіїв (баз даних, баз знань, автоматизованих технологій) до технологій
інтелектуального виробництва.
Вкрай необхідним є швидке впровадження технологічних інновацій. В
першу чергу в енергетиці. Прориви у дослідженні чистої енергетики
переростуть у робочі місця в галузі чистої енергетики, якщо підприємства
знатимуть, що існує ринок збуту для їхньої продукції.
Далі – надшвидкісні залізниці, бездротовий зв‘язок, Інтернет для
переважної кількості населення. Всі ці інвестиції – в інновації, в освіту та в
інфраструктуру – зроблять країну кращим місцем для бізнесу та створення
робочих місць, врешті-решт для життя. Плюс – максимальна економічна
свобода та зведення до мінімуму державного регулюванням бізнесу.
Важливо створити економічні стимули та інституційний режим, що
заохочують до ефективного використання національних і глобальних знань в
усіх секторах економіки. Необхідні ефективна інноваційна система, що
об‘єднує в єдиний комплекс економіку, наукові, академічні та дослідницькі
центри та інфраструктура, яка поєднує елементи інноваційної системи між
собою та із зовнішнім середовищем. Непересічна роль держави як ініціатора
та координатора процесів розбудови економіки на основі нових знань.
Визначивши основні тенденції розвитку інформаційно-економічного
середовища, можна дати характеристику розвитку сучасного підприємництва
в ньому. Відомо, що головним атрибутом ринкової економіки виступає
підприємництво.

В

економічній

літературі

розрізняють

дві

моделі

підприємництва: класичну та інноваційну.
Інноваційна підприємницька діяльність – це особливий процес
організації господарювання, який оснований на постійному пошуку нових
можливостей покращання техніко-технологічних факторів виробництва.
Вона пов‘язана з готовністю підприємницької структури (фізичної або
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юридичної особи) брати на себе весь ризик по здійсненню нового проекта
або покращанню існуючого, а також виникаючу при цьому фінансову,
моральну і соціальну відповідальність.
Необхідність організації інноваційної підприємницької діяльності
обумовлена:

потребами

підвищення

техніко-технологічного

рівня

виробництва; збільшенням затрат і погіршенням економічних показників
підприємств;

швидким

визначаючою

роллю

моральним

науки

і

старінням

підвищення

техніки

і

технології;

ефективності

розробки

і

впровадження нової техніки; важливістю і економічною доцільністю
посилення

інтенсивних

факторів

розвитку

виробництва,

на

основі

використання досягнень науково-технічного прогресу у всіх сферах
економічної діяльності; потребами істотного скорочення строків створення і
освоєння нової техніки; важливістю розвитку масової творчості винахідників
і раціоналізаторів та використання їх пропозицій.
На

практиці

виділяють

три

основних

види

інноваційної

підприємницької діяльності: інноваційна діяльність в сфері технікотехнологічного забезпечення виробництва; інноваційна діяльність в сфері
збільшення виробництва, підвищення якості і здешевлення продукції;
інноваційна діяльність в сфері соціальної політики.
Важливо

дотримуватися

принципів

економіки

країн

«золотого

мільярду» лише три. Перший – переважно внутрішнє споживання. Країни
«золотого мільярду» від 60 до 80% продукції продають на внутрішньому
ринку. Лише 20 років тому Україна мала таку пропорцію. Ми виплавляли 55
мільйонів тон сталі і всю її споживали в Україні. Робили 55 тисяч тракторів
ХТЗ і 40 тисяч споживали самі, робили 120 тисяч тракторних двигунів і 90
тисяч споживали в Україні. А перед кризою ми зробили 40 мільйонів тон
сталі і лише 6 продали в Україні.
Другий принцип – індустріалізація. Слід відбудувати самодостатню
економіку із збалансованою галузевою пірамідою: АПК – добувна –

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
"КОНКУРЕНТНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ"

134

переробка – машинобудування – хай-тек. Для України 2012 року це означає
найперше врятувати агонізуючі металургію та хімію і відбудувати
машинобудування.
І, нарешті, третій принцип – корпоратизація. Могутність сучасної
країни – в її корпораціях. Поки вони ще є.
Україна має велике майбутнє. Вибори свідчать, що ми наблизилися до
нього впритул. Країна чекає єднання, вагітна модерною ідентичністю і готова
до здобуття могутності.
Практика виробничої підприємницької діяльності у будь-якій формі
включає в себе елементи інноваційного процесу. В сучасних умовах
підвищується значення інноваційного підприємництва як процесу створення
та комерційного використання техніко-технологічних нововведень. Для
збереження

економічного

зростання

за

допомогою

інноваційного

підприємництва необхідно перейти від «інсайдерської» економіки, яку
формують великі фінансово-промислові групи, до відкритої економіки, що
характеризується верховенством права, законністю і прозорістю.
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Л. А. Мартинюк,
к.е.н., доцент,
КНУ імені Тараса Шевченка
СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Малим підприємствам в умовах конкурентного середовища для
здійснення господарської діяльності і розвитку необхідний капітал, який
забезпечується шляхом фінансування. Фінансування - це отримання
суб'єктом господарювання необхідних грошових фондів для здійснення
господарської діяльності.
Сприяти забезпеченню малих підприємств фінансовими ресурсами
покликана ринкова інфраструктура – банки, фондові біржі, а також
небанківські

фінансово-кредитні

інститути

(пенсійні фонди, страхові

компанії, інвестиційні компанії та фонди, довірчі товариства, кредитні спілки
тощо).
Узагальнюючи світовий досвід можна виділити такі основні джерела
фінансування малого та середнього бізнесу:
* Самофінансування – використання прибутку та амортизаційних
відрахувань.
* Фінансово–кредитний ринок.
* Державне фінансування – у формі державної підтримки та грантів.
* Ресурси міжнародних фондів та організацій.
* Фондовий ринок.
* Ресурси приватних осіб.
Самофінансування

суб'єктів

малого

бізнесу

в

Україні,

за

статистичними даними є основним при здійсненні ними інвестиційної
діяльності. За рахунок власних коштів фінансується до 65 % витрат на
інвестиції [1].
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Світовий досвід та сучасний стан ефективності функціонування
підприємств малого бізнесу в Україні свідчать, що використовуючи лише
його неможливо досягти високих темпів розвитку.
Доволі
суб‘єктами

привабливим
малого

розвивається

в

інфраструктура

виглядає

бізнесу

Україні

на

дуже

залучення

фінансових

фінансово–кредитному
швидкими

фінансово–кредитного

темпами.

ринку

в

Україні

ресурсів

ринку,

який

Насправді

ж

нерозвинена:

фактично відсутні такі інституційні інвестори як венчурні фонди, майже не
функціонують компанії з управління активами. Єдиним реальним джерелом
залучення коштів у таких умовах залишається банківська система [2, c. 118].
Інфраструктура фінансово-кредитного ринку представлена такими
складовими елементами, як банківська система, страхові і пенсійні фонди та
спеціалізовані інститути. Суб'єктами відносин на такому ринку є держава,
підприємства різних форм власності, окремі громадяни.
В економічно розвинених країнах питома вага кредиту в структурі
джерел фінансування малого бізнесу становить не менше, ніж 60%. Зовсім
іншою є структура джерел фінансового забезпечення малого бізнесу в
Україні, де частка кредиту дорівнює менше, ніж 20%.
Банківські кредити дають змогу фінансувати витрати суб'єктів
господарювання, пов'язані з придбанням основних засобів, поточних активів,
покриттям таких потреб суб'єкта господарювання, як збільшення виробничих
запасів,

зумовлене

виникненням

або

збільшенням

дебіторської

заборгованості, та ін. Кредити банківської установи дають змогу поєднувати
всі джерела оборотних активів й активно впливають на раціональне
формування запасів сировини, готової продукції та інших видів матеріальних
цінностей.
Вітчизняні банківські установи не зацікавлені у видачі довгострокових
ризикованих

позик,

оскільки

малий

бізнес

не

володіє

потрібним

забезпеченням та початковим капіталом (банки не видаватимуть позик під
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інвестиції без участі кредитора у проекті своїми коштами на рівні меншому
за 40–50 %), окрім того процес отримання позики вимагає доволі суттєвих
додаткових витрат для позичальника при оформленні документів. Для банків
у сучасних умовах вигідніше кредитувати споживчі та іпотечні потреби
фізичних осіб. Ризик неповернення у цій сфері нижчий, а доходи – вищі.
Банківські установи дуже обережно ставляться до видачі кредитів
суб‘єктам малого бізнесу.

Рис. 1.Питома вага кредитів наданих українськими банками малому бізнесу у
загальному обсязі кредитного портфеля банку [3, c. 91].
Дані рис. 1 свідчать, що питома вага кредитування малого бізнесу не
перевищує 14% кредитного портфеля вітчизняних банків. Незважаючи на
незначну питому вагу в загальному обсязі кредитного портфеля українських
банків спектр кредитних програм для малого бізнесу досить широкий.
Основні послуги банківських установ з кредитування малого бізнесу
включають:
1) овердрафт (15-40% від суми середньомісячного кредитного обороту);
2) терміновий кредит;
3) кредитна лінія банку;
4) інвестиційне кредитування
До найкрупніших банків в Україні, які кредитують малий бізнес, можна
віднести такі банки, як ЗАТ «ПриватБанк», ВАТ «Укрексімбанк», ВАТ
«Ощадбанк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ВАТ «ВТБ», ЗАТ «ПУМБ»,
ПАТ «Альфа-банк», ПАТ «Укрсоцбанк» та ВАТ «Укргазбанк».
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Доречно буде сказати і про умови, які ставлять банки до позичальника.
Для отримання позики у банку потрібно:
1) здійснення господарської діяльності не менше одного року та
виключно прибутково;
2) бездоганна фінансова звітність та стабільний фінансовий стан;
3) наявність ліквідної застави. Вимоги до застави залежать від
кредитного продукту, стабільності бізнесу та рівня співпраці позичальника з
банком.
Важливою формою кредитування малих підприємств є фінансовий
лізинг, який за своєю ефективністю рівносильний довгостроковому
кредитуванню. У країнах із розвиненою ринковою економікою частка
операцій лізингу становить близько 30% від усіх інвестицій в основний
капітал [4, с. 79]. Лізинг спроможний відкрити доступ до найпередовішої
техніки і створити умови для розвязання суперечностей між необхідністю
використання прогресивних технологій та швидким її моральним старінням.
Фінансування у такий спосіб найчастіше застосовується у галузях з високим
ступенем ризику ведення бізнесу, зокрема на нових ринках.
У

світовій

практиці

(зокрема

США)

джерелом

фінансування

інвестиційно–інноваційних проектів малого бізнесу є венчурні компанії та
фонди,

діяльність

яких

(що

характеризується

підвищеним

рівнем

ризикованості) в українських умовах не виглядає привабливою для інвесторів
та фактично не регламентовано у законодавстві.
Потенційним джерелом отримання коштів для розвитку малого бізнесу
є ресурси кредитних спілок. Привабливими тут є швидкість та низькі вимоги
до забезпеченості позик (або їх відсутність). Проблемами у цій сфері є:
дорожнеча цих позик (25–30% річних), обмеженість ресурсної бази
кредитних спілок та терміну користування коштами (до одного року). Як
висновок, ці ресурси не можуть задовольнити потреби розвитку малого
бізнесу.
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У країнах з розвиненою ринковою економікою вагомим джерелом для
започаткування та розвитку малого бізнесу є ресурси різноманітних фондів
та організацій, що займаються грантовим фінансуванням. Важливою умовою
при цьому є виконання вимог цих установ щодо цільової спрямованості та
використання отриманих коштів. Відповідно, малий бізнес повинен
працювати над тими проектами, які вигідні Фондам та ділитись чи віддавати
результати проведених розробок.
На жаль, в Україні дуже слабо розвинене таке джерело залучення
ресурсів для розвитку малих підприємств як фондовий ринок. Саме це
джерело стало основою розвитку невеликих високотехнологічних компаній у
Сполучених штатах та ЄС.
Досить привабливим джерелом для фінансування підприємств малого
бізнесу є приватні запозичення, оскільки таке джерело не вимагає додаткових
витрат на оформлення зобов‘язань, характеризується низьким рівнем
трансакційних витрат зважаючи на особисте знайомство кредитора та
позичальника. Проте, до його недоліків можна віднести: високу вартість (до
50%

на

рік),

правову

незахищеність

позичальника,

що

подекуди

компенсується відповідними незаконними діями до неспроможних повернути
борг позичальників, та короткотерміновість. Відтак для фінансування
інноваційно–інвестиційних проектів малого бізнесу воно фактично не
підходить [2, c. 117].
Отже, сучасний стан розвитку джерел фінансування малого бізнесу в
Україні не дає достатніх можливостей для ефективної діяльності підприємств
малого бізнесу. Основними причинами цьому є нерозвиненість фондового
ринку, інфраструктури фінансово–кредитного ринку та цілеспрямованої
державної регуляторної політики у цій сфері.
Таким чином, низький рівень фінансового забезпечення малого бізнесу
в Україні пов'язаний з тим, що країна має недостатній досвід функціонування
ринкової економіки, зокрема розвитку малого підприємництва. Для
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виправлення ситуації необхідно створювати умови, які дозволять збільшити
надання малим підприємствам державних позик, сприятимуть розширенню
банківського кредитування. Необхідно формувати розгалужену мережу
небанківських фінансових установ, ширше застосовувати інші конструктивні
і гнучкі джерела фінансування – лізинг, венчурне фінансування тощо.
Поєднання та оптимізація різних джерел фінансових ресурсів у комплексі зі
застосуванням

дієвого

фінансово-кредитного

механізму

сприятиме

результативнішому розвитку малого бізнесу в Україні та зростання його
ефективності.
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ПИТАННЯ СУТНОСТІ ТА РОЛІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
В сучасному суспільстві роль бізнесу та підприємництва вже не
обмежується лише створенням робочих місць, матеріальних цінностей та
отриманням прибутку. Чим більш цивілізованим є бізнес, тим більшою стає
його участь в житті регіону, держави.
Розвиток соціальної відповідальності бізнесу на сьогодні є наслідком і
одночасно потребою розвитку суспільства. Фактор домінанти соціальних
технологій зумовлює посилення ролі соціальної сфери в житті суспільства,
збільшення її впливу на інші сфери, що значно розширює поле діяльності.
Важлива роль соціальної відповідальності в сучасному світі підкреслюється
багатьма науковцями які вказують на соціальну спрямованість суспільства як
нове теоретико – світоглядне узагальнення традицій вселюдських цінностей,
на основі яких будується вся система політики, культури, економіки,
мислення, життєдіяльності, соціальної політики, соціальної організації;
відбувається регуляція суспільних відносин, які сприяють досягненню в
суспільстві стабільності, порядку, злагоди шляхом гуманізації відносин між
різними суб‘єктами політики [3].
В умовах світової глобалізації конкуренція у бізнес-середовищі
загострюється, тому для утримання місця на ринку збуту все більше
виробників усього

світу вимушені

шукати

шляхи, які

забезпечать
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довготривале лояльне ставлення з боку клієнтів, співробітників, інших
зацікавлених

сторін

суспільства.

Саме

корпоративна

соціальна

відповідальність може забезпечити необхідний результат в майбутньому.
Соціальна відповідальність – це дії організації щодо благополуччя
суспільства на добровільних засадах. Соціальна відповідальність є наслідком
високої організаційної культури підприємств та прагнення дотримуватися
світових соціальних стандартів і етичності в стосунках між підприємствами.
На сьогодні у найбільш економічно розвинених країнах світу набуло
поширення

явище

«соціальної

відповідальності

бізнесу»

(СВБ),

що

розуміється як відповідальність організації, компанії за вплив її рішень і дій
на суспільство, довкілля шляхом прозорої та етичної поведінки, яка сприяє
сталому розвиткові, у т.ч. здоров‘ю і добробуту суспільства; зважає на
очікування заіцікавлених сторін; відповідає чинному законодавству і
міжнародним нормам поведінки; інтегрована у діяльність організації та
практикується в її відносинах [4].
Соціально – відповідальний бізнес охоплює дві групи: внутрішню та
зовнішню. До соціальної відповідальності бізнесу внутрішнього характеру
відносять соціальну політику щодо власного персоналу, тобто все те, що має
відношення до підвищення рівня якості трудового життя працівників
підприємства, зокрема:
розвитку

людського

створення сприятливих умов для відтворення і
і

соціального

капіталу

та

його

раціональне

використання, підвищення мотивації праці; реалізація концепції «якості
трудового життя»: забезпечення безпеки і поліпшення умов праці, зниження
питомої ваги важких і шкідливих робіт; підтримка рівня зайнятості шляхом
збереження існуючих і створення нових робочих місць; вдосконалення
соціально-трудових відносин, розвиток соціального партнерства, залучення
працівників до участі у прибутках підприємства і управлінні виробництвом;
створення сприятливого морально-психологічного клімату в колективах
підприємств на принципах соціальної справедливості тощо.

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
"КОНКУРЕНТНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ"

144

До зовнішньої складової соціально-орієнтованого бізнесу відносять
соціальні проекти, спрямовані на: покращення екологічної ситуації, випуск
продукції високої якості як ознаки відповідальності перед споживачами,
формування етичних партнерських відносин між суб‘єктами ринку;
формування корпоративного громадянства (взаємодія з місцевими органами
влади й організаціями громадян), участь у здійсненні соціальних проектів на
відповідних

територіях; добродійність (програми

й акції

підтримки

соціально-незахищених верств населення), надання підтримки молоді,
місцевим культурним, освітнім, науковим і спортивним організаціям та
заходам тощо.
Сьогодні основними соціально-етичними пріоритетами для підприємця
мають стати: впевненість у корисності своєї праці не тільки для себе, а й для
суспільства; віра в правдивий бізнес, ставлення до підприємницької
діяльності як до мистецтва, прагнення до чесної праці з партнерами і
конкурентами,

прагнення

до

інновацій,

декларування

гуманістичних

цінностей у ринковому середовищі, чесне підприємництво та ін.
Основні

цілі

корпоративної

соціальної

відповідальності

можна

сформулювати наступним чином:
- сталий розвиток;
- підтримка у суспільстві стабільності та злагоди за допомогою
соціального партнерства;
- розвиток традицій чесного і добросовісного підприємництва;
- нагромадження людського і соціального капіталу
Компанії по різному підходять до розуміння корпоративної соціальної
відповідальності у відповідності до виду свого бізнесу та умов оточення,
тобто корпоративна соціальна відповідальність завжди прив‘язана до
специфіки конкретної компанії та суспільства.
Корпоративна соціальна відповідальність вважається сьогодні не
навантаженням на бізнес, а важливим інструментом підвищення його
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конкурентоспроможності

та

можливістю

ефективно

управляти

не

фінансовими активами, а саме людським капіталом та репутацією [2].
Репутація вітчизняних підприємств все більше залежить не тільки від
прибутковості, вартості акцій, якості продукції, але й від їхньої активності у
сфері корпоративної соціальної відповідальності. Тому на сучасному етапі
розвитку підприємства все більше уваги приділяють питанням інтеграції
корпоративної соціальної відповідальності у загальну стратегію розвитку.
Основою реалізації стратегії корпоративної соціальної відповідальності
є

взаємодія

між

урядовими,

діловими,

громадськими

структурами,

ефективність якої визначається рівнем розвитку інституційного забезпечення
і формуванням соціальної відповідальності як особистісної якості фахівця,
котрий приймає рішення.
Реалізація

соціальної

відповідальності

відображає

очікування

суспільства в конкретний момент часу, і, отже, постійно змінюється разом з
проблемами суспільства і його очікуваннями, таким чином організації теж
будуть змінюватися для вирішення нових задач.
Світовий

досвід

свідчить,

що

активна

реалізація

концепції

корпоративної соціальної відповідальності спрямована на оптимізацію
соціальних чинників виробництва, сприяння розширенню і посиленню їх дії
на підвищення ефективності виробничо-комерційної діяльності, здатна
принести вагомий економічний і соціальний ефект державі, бізнесу і
суспільству в цілому.
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З поглибленням економічних перетворень і активізацією інтеграційних
процесів усе актуальнішими стають питання розвитку конкурентних
відносин,

захисту

товаровиробників

і

споживачів

від

зловживань

що

основні

монопольним становищем та недобросовісної конкуренції.
Ґрунтовний

аналіз

суті

конкуренції

свідчить,

її

характеристики залежно від певних умов можуть мати як позитивні, так і
негативні наслідки. Конкуренція є найважливішим регулятором цінових,
технологічних та макроекономічних пропорцій виробництва. Вона спрямовує
його, врегульовує всі багатогранні інтереси окремих, самостійних власників.
Kонкуренція скеровує всі ці дії в інтересах суспільства, тобто сприяє
встановленню на ринку певного порядку, збалансовує попит і пропозицію
товарів, забезпечує реалізацію закону пропорційного розвитку суспільного
виробництва.
Також існує конкуренція, котра здійснюється через модифікацію
продукту, тому що продукт – це найбільш рухома в економічній системі
категорія, більш рухома ніж ціна. І в сучасних умовах дедалі вагомішого
значення

набувають

підвищення

якості,

розширення

сервісного

обслуговування, надання додаткових послуг споживачам. Конкуренція на
основі якості – це більш високий її рівень, оскільки комбінації споживної
вартості в товарі більш різноманітні.
Однак за сучасних умов недостатньо лише підвищувати якості
продукції. Умовою такої конкуренції є створення нових товарів і послуг,
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постійне оновлення асортименту. Важливим засобом нині є диференціація
однорідних товарів, надання їм індивідуальних характеристик, особливо
товарам тривалого користування, побутового і культурного призначення.
Перехід від випуску одного чи кількох товарів до цілої їх гами, хоча й одного
призначення, дає змогу задовольнити різноманітні смаки і потреби
споживачів.
На сучасному етапі розвитку ринкової економіки конкуренція із сфери
виробництва переміщується у сферу наукових і дослідно-конструкторських
робіт, інформатики. Настає епоха системного індивідуального виробництва,
яке приходить на зміну масовому стандартизованому випуску продукції.
Таким чином, на нашу думку, сучасний ринок, і тим більше ринок
майбутнього – це ринок максимально диференційованих і постійно
оновлюваних товарів відповідно до запитів покупців. Головним економічним
критерієм нововведень стає не зниження витрат виробництва, а завоювання
ринку (споживача). Нова техніка і технологія запроваджуються для того, щоб
скоротити час потрібний для розробки нової продукції, поліпшити якість її,
підвищити гнучкість виробництва.
Одним з найважливіших моментів на сучасному етапі розвитку є
конкурентна культура суспільства, де до першочергових завдань належать,
зокрема:
- налагодження взаємодії з громадськими організаціями (спілками,
професійними об‘єднаннями) підприємців, які функціонують на основі
професійних кодексів етики (кодексів честі) і охоплюють підприємців за
різними галузями і напрямами діяльності;
-

сприяння

створенню

умов

для

функціонування

громадських

організацій, професійних об‘єднань, які представляли б інтереси певної
галузі, споживачів у сфері конкурентних правовідносин;
- пропаганда цінностей добросовісної конкуренції із використанням
засобів масової інформації, включаючи спеціальні освітні програми.
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Конкурентні відносини в ринковій економіці можуть існувати тільки за
умов поєднання державного механізму та конкурентного механізму
регулювання національної економіки. Необхідність державного механізму
обґрунтовується неспроможністю конкурентного механізму забезпечити
задоволення потреб споживачів, а також потребою захисту економічної
конкуренції в певних сферах народного господарства.
Завдання держави – це захист конкурентної структури тих ринків, де
вона вже склалася, демонополізація відповідних сегментів економіки,
сприяння входженню на ринки нових суб‘єктів господарювання. Тому
провідна роль у функціонуванні здорових конкурентних відносин належить
державі, яка здатна своїми економіко-правовими інструментами створювати
всі необхідні передумови для належного розвитку конкуренції у національній
економіці та забезпечувати стійкі позиції як великим, так і середнім та малим
вітчизняним підприємствам.
Необхідність взаємодії органів Антимонопольного комітету з органами
державної влади зумовлено комплексним системним характером управління
національною економікою. За змістом ця взаємодія включає співробітництво
та

координацію

ефективного

діяльності

зазначених

конкурентного

суб'єктів

середовища,

щодо

підтримки

формування
цивілізованої

конкуренції та захисту законних прав підприємців та споживачів. При цьому
спільною метою взаємодії (координації) є підвищення ефективності
реалізації

конкурентної

політики

держави,

прискорення

формування

ринкових важелів регулювання соціально-економічним розвитком країни.
Інформація як об'єкт відносин у сфері захисту конкуренції стосується
тих фактів та подій, що свідчать про зміни в структурі ринку, про поведінку
суб'єктів господарювання на ринку, про наявність правопорушень з боку
суб'єктів

господарювання

чи

органів

влади,

органів

місцевого

самоврядування чи органів адміністративно-господарського управління та
контролю. Інформація у значенні статті 1 Закону України «Про захист
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економічної конкуренції» використовуються органами АМКУ як а) підстава
для процесуальних дій, б) як докази або джерело доказів про порушення
законодавства, в) основа для прийняття рішень (перевірки чи перегляду
рішень).
За режимом доступу інформація може бути відкритою інформацією або
інформацію з обмеженим доступом. Інформація з обмеженим доступом - це
відомості (документи чи частини документів), що набуваються органами
АМКУ у зв'язку із виконанням ними передбачених законодавством функцій,
і щодо яких особа, що надає інформацію, заявила про необхідність її захисту
від несанкціонованого доступу третіх осіб, а органи АМКУ встановили
правомірність вимоги обмежити доступ до такої інформації.
Право органів АМКУ набувати, користуватися та навіть оприлюднювати
набуту ними інформацію базується на принципі пріоритетності суспільного
інтересу перед приватним. Інформація з обмеженим доступом, одержана
органами АМКУ у процесі здійснення їхніх повноважень, повинна
використовуватися ними виключно з метою забезпечення виконання завдань,
визначених законодавством про захист економічної конкуренції і не підлягає
розголошенню. Така інформація може бути надана лише органам слідства та
суду у відповідності до законодавства України.
Головною метою інформатизації є досягнення якісно нового рівня
інформаційного

забезпечення

органів Комітету, на основі

сучасних

інформаційних технологій, програмних та технічних засобів у максимально
стислі терміни, що передбачає ефективне інтегрування значних обсягів
різноманітної інформації, проведення поглибленого аналізу, своєчасне
забезпечення зручним та швидким доступом до цієї інформації, у тому числі
до результатів обробки і аналізу даних, всіх органів Комітету (центрального
апарату і територіальних відділень), органів державної влади, громадськості,
наукових установ, навчальних закладів, тощо.
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оптимального

та

реалізація

конкурентного

державою

заходів

середовища
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щодо

створення

діяльності

суб'єктів

господарювання, забезпечення їх взаємодії на умовах недопущення проявів
дискримінації одних суб'єктів іншими, сприяння зростанню на основі дії
конкурентних механізмів ефективної соціально орієнтованої економіки
потребує об‘єктивної та обґрунтованої оцінки стану та рівня розвитку
економічної конкуренції в Україні.
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В. В. Круговий,
провідний спеціаліст
департаменту регіональної політики
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І ЗМІСТ СТРАТЕГІЧНОГО
ПЛАНУВАННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ
Поширення негативних тенденцій у сільському господарстві, посилення
конкуренції, погіршення соціального становища товаровиробників, а також
неефективність існуючих методів управління економічними процесами
вимагають нових підходів до формування шляхів відновлення економічного
потенціалу галузі.
Стратегічні цілі, які відображають концепцію сталого розвитку
підприємства, можна проранжувати відповідно до пріоритетності:
1. Досягнення максимальної рентабельності при наявній сукупності
видів підприємницької діяльності, що визначається такими показниками:
обсяг продажу, рівень і норма прибутку, темпи приросту обсягу продажів і
прибутку, частка на ринку, структура капіталу, рівень дивіденду, сума
виплаченої зарплати, рівень якості продукції;
2. Забезпечення стійкості становища підприємства як основної мети
глобальної політики за такими напрямами: витрати на дослідження і
розробку нових видів продукції, потенціал конкурентоспроможності,
інноваційна

та

інвестиційна

політика,

кадрова

політика,

вирішення

екологічних та соціальних питань;
3.

Обґрунтування

нових

видів

підприємницької

діяльності,

що

передбачає розробку структурної політики, включаючи диверсифікацію
продукції, вертикальну і змішану інтеграцію, придбання і злиття, розвиток
інформаційних систем, розробку нових видів продуктів.
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В існуючій практиці стратегічного планування розрізняють два основних
підходи: жорсткий формалізований та гнучкий недетермінований. В
сучасних умовах спостерігається перехід від формалізованих правил та
процедур до гнучкої системи стратегічного планування, для якої характерна
раціональна поведінка виконавця в рамках заданої функції. За такого підходу
значно зростають можливості управлінців адаптувати елементи плану до
швидких змін ринку. Хоча застосування жорсткого типу може бути
виправданим у певних ринкових умовах, наприклад, якщо підприємство
перебуває на етапі становлення, не має досвіду стратегічного планування,
відсутня стабільність у збуті продукції й немає надійного колективу
спеціалістів.
Особливості

господарювання

сільськогосподарських

підприємств

(сезонність виробництва, залежність від природно-кліматичних умов,
довготривалість виробничих процесів, іммобільність виробничих ресурсів та
ін.) створюють передумови для використання гнучкої системи, в рамках якої
існує можливість використовувати сценарний підхід планування. Даний
метод ґрунтується на такому твердженні: «якщо ми не здатні точно
передбачити майбутнє, то ми можемо хоча б розглянути різні варіанти
розвитку — можливо серед них виявиться вірний». Сутність сценарного
планування полягає у дослідженні зовнішнього середовища та побудові
різних і однаково можливих варіантів розвитку подій у майбутньому, на
основі яких формулюються сценарії розвитку підприємства. З наявних
сценаріїв обираються ті стратегічні альтернативи (чи загалом сценарій), які є
найбільш стійкими за будь-якого варіанта розгортання подій.
Однією з основних проблем, що ускладнює застосування стратегічного
планування в сільськогосподарських підприємствах, є значна їх збитковість.
Через необхідність значних затрат часу та ресурсів, стратегічне планування
перспективної діяльності для них неможливе, оскільки основні зусилля
спрямовані на покриття збитків, боргів і розрахунки з працівниками.

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
"КОНКУРЕНТНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ"

154

Оскільки діяльність підприємства направлена на отримання і постійне
збільшення прибутку, управлінські органи повинні виконувати наступні
завдання:
- розробляти та обґрунтовувати ефективний стратегічний курс на
довготривалу перспективу;
-

конкретизовувати

загальні

стратегічні

і

поточні

завдання

підприємства та доводити їх до рівня щоденних функцій виконавців і всього
персоналу підприємства;
- здійснювати набір, підготовку і розстановку кадрів, регулювання
чисельності професійного складу;
- забезпечувати організацію, контроль і виконання одержаних
персоналом підприємства завдань;
-

займатися

оперативним

щоденним

регулюванням

діяльності

підприємства і його структурних підрозділів, ліквідовувати диспропорцію у
виробничому процесі, збоїв та причин, що порушують нормальний режим
роботи підприємства;
- підвищувати загальну ефективність діяльності підприємства за
рахунок збільшення обсягів випуску і реалізації продукції, зменшувати
затрати на виробництво за рахунок впровадженням досягнень науки і
техніки.
Важливість стратегічного планування у фінансовій підсистемі не
потребує особливих доказів, оскільки чіткість поставлених цілей і
конкретність запланованих дій обумовлює значну економію фінансових
ресурсів, стримує безпідставне розпорошення коштів. У системі маркетингу
стратегічне планування займає одне з перших місць. В умовах різноманіття
продукції, великої кількості клієнтів відстежити та оптимізувати процес
одержання

прибутку

за

одночасної

мінімізації

неможливо без відповідного механізму управління.

операційних

витрат
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Останнім часом проблемі оцінки та управлінню ризиками приділяється
все більше уваги, оскільки в сучасних умовах будь-який бізнес неможливо
уявити без ризику. Згідно з українським законодавством, підприємництво це самостійна, ініціатива, систематична, на власний ризик діяльність із
виробництва продукції, виконання робіт, послуг та заняття торгівлею з
метою одержання прибутку. Сутністю підприємництва є знаходження
чогось

нового,

впровадження

різноманітних

технологічних

новинок,

прийняття сміливих неординарних рішень з метою знаходження своєї
виробничої ніші та втримання позицій на ринку, а це, в свою чергу,
призводить до збільшення ризику. Тому підприємцю

вкрай важливо не

виключати ризик, а намагатись його прогнозувати, оцінювати ступінь
ризику, керувати ризиком з метою скорочення його до найнижчого рівня.
Ідентифікація та аналіз ризиків є основними елементами процесу
управління ризиком. Головною метою ідентифікації та аналізу ризиків є
розробка цілісної картини ризиків для осіб, що приймають рішення, оскільки
це дає можливість організувати ефективну дієву систему управління
ризиками.
Оцінку ризику здійснюють за допомогою якісного і кількісного аналізу.
Якісний

аналіз

передбачає

виявлення

та

усвідомлення

існування

невизначеності, загрози та можливості настання ризикової ситуації,
виявлення джерел ризиків та їх особливостей, класифікацію ризиків,
отримання та аналіз інформації щодо кожного ризику, аналіз причин
виникнення

ризикових

ситуацій

і

дослідження

наслідків

прийняття

ризикового рішення. При цьому, необхідно аналізувати як кожен окремий
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виявлений ризик, так і взаємозалежність з іншими ризиками, оскільки вплив
одного з ризиків може бути незначним, однак одночасне настання декількох
ризикових ситуацій може мати катастрофічні наслідки для підприємства.
Такі ризики називають взаємно посилюючими. І, навпаки, ризики, одночасне
настання яких компенсує негативний вплив кожного з них, називають
взаємно послаблюючими [4, с. 85]. В першу чергу, потрібно виявляти
ризики, які призведуть до найтяжчих наслідків, зокрема до зупинки бізнесу.
За допомогою кількісного аналізу визначаються чисельні значення
ймовірності настання ризикових ситуацій, здійснюється оцінка рівня ризику,
а також допустимі (граничні) межі рівня ризику. Кількісна оцінка ризиків
починається зі збору інформації про них, зокрема статистичних даних
минулих періодів, оскільки саме статистика є найбільш об‘єктивною
інформацією про діяльність підприємства. Крім статистичних даних,
джерелами інформації по різним видам ризиків можуть бути організаційна
схема та схема прийняття рішень на підприємстві, схеми грошових,
ресурсних і інформаційних потоків, опитування, опитувальні листи,
документація підприємства, опис аварій, що сталися, інспекції та експертизи
[1, с. 46]. Саме інформація є основним аспектом при ідентифікації ризиків,
оскільки наявність необхідної інформації дозволяє в подальшому приймати
правильні рішення в умовах невизначеності. Проте у випадках, коли
неможливо одержати статистичні дані щодо діяльності економічних
суб‗єктів математичні методи стають неефективними.
Тому в практиці підприємництва застосовуються методи оцінки, що
засновані на суб'єктивних оцінках фахівців. До таких методів, в першу чергу,
відносять експертний аналіз ризиків. Основними перевагами даного методу
можна вважати можливість оцінки ризику за відсутності точних первинних
даних, дані про величину ризику та ймовірність його настання аналізуються
заздалегідь вибраними експертами у відповідній галузі.

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
"КОНКУРЕНТНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ"

158

Існує чітко встановлена процедура проведення експертних опитувань,
яка включає такі етапи як підбір експертів, постановка питань і складання
анкет, аналіз і опрацювання експертних оцінок. До числа експертів, як
правило, входить власне підприємець та залучаються фахівці консалтингових
фірм в даній області ринку. Отже, такий метод отримання інформації для
проведення ідентифікації ризиків є, по-перше, досить дорогим і, по-друге,
вимагає тривалого часу, що часто неприйнятно для працюючих підприємців.
Саме тому підприємці вдаються до пошуку інших способів отримання
інформації, зокрема, в Україні почали створюватися такі організації як
бізнес-клуби. Це професійні асоціації, що об‗єднують підприємців, власників
і керуючих менеджерів компаній з метою їх росту і розвитку. Бізнес-клуби
займаються організацією різноманітних конференцій, круглих столів,
виставок та інших заходів, де члени клубу можуть зустрітися як з
потенційними клієнтами, так і з іншими керівниками підприємств та
обговорити проблеми та перспективи розвитку бізнесу, а також почути думку
спеціалістів – фахівців, які також беруть участь у таких заходах. Головною
перевагою членства в таких організаціях є оперативне отримання необхідної
інформації від своїх колег, особливо якщо проводяться інтернет форуми та
віртуальні зустрічі, не виходячи зі свого офісу, що значно полегшує процес
прийняття рішень та, відповідно, допомагає уникнути або знизити ризики
підприємницької діяльності.
Заключним етапом ідентифікації та аналізу ризиків є їх презентація, а
саме використання спеціальних підходів, які б допомагали підприємцям
найбільш

повно

зрозуміти

особливості

ризиків,

специфіку

методів

управління ними, а також усвідомити наслідки їх настання. Результати
проведеного аналізу та ідентифікації можна представити за допомогою
такого підходу як візуалізація, тобто зображення їх у вигляді таблиць,
графіків, схем, малюнків, що значно спрощує розуміння ситуації і сприяє
прийняттю обґрунтованих управлінських рішень.
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Візуалізація ризиків може здійснюватися за допомогою таких прийомів
як використання різноманітних зображень, застосування різних кольорів,
зображення альтернативних ситуацій з метою їх співставлення. Головною
вимогою до візуалізації

є презентабельність, наочність результатів

проведеного дослідження.
Отже, якщо ризик – це наслідок прийняття рішень в умовах неповної,
неточної і (або) суперечливої інформації [2, с. 8], то головна мета здійснення
ідентифікації та аналізу ризиків полягає у формуванні цілісної системи
ризиків, що можуть прямо або опосередковано загрожувати підприємницькій
діяльності і зведенні таких наслідків до мінімуму. Підприємцю не слід
уникати ризику, оскільки підприємницька діяльність неможлива без нього, а
зважуватись на обґрунтований (розрахований) ризик, ризик який піддається
оцінці і управлінню.
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ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Однією

із

найважливіших

складових

підвищення

конкурентоспроможності національного виробництва є впровадження дієвої
державної інноваційно-інвестиційної політики, що, у свою чергу, потребує
вдосконалення діючої в Україні системи оподаткування. Разом з тим, як
свідчить досвід господарювання розвинутих країн світу, саме інноваційний
шлях розвитку (за рахунок розвитку машинобудування, прискорення
реконструкції виробництва та зростання зайнятості у сфері послуг та інших
галузях економіки, створення гарантованого попиту на високотехнологічні
товари тощо), сприяє процесам макроекономічної стабілізації національного
виробництва, економічному зростанню в цілому. Отже, тема дослідження
є надзвичайно актуальною, пов'язаною з вирішенням великої кількості як
науково-теоретичних так і практичних проблем розвитку економіки України.
Особливе значення для активізації інноваційно-інвестиційних процесів в
Україні має податкова політика. Доцільним є перехід на таку систему
оподаткування, яка б стимулювала розвиток інноваційної діяльності та
сприяла залученню інвестицій у високотехнологічні галузі. Цього можна
досягти за рахунок наступних дій: зниження податку на прибуток, як
основного податку, що сприяє інвестиціям; встановлення податкових пільг
для компаній, що впроваджують технічні інновації (у першу чергу
ресурсозберігаючі); встановлення податкових пільг для нових компаній, що
працюють у високотехнологічному секторі споживчого ринку; встановлення
податкових пільг для секторів, що обслуговують розвиток інноваційних
процесів. Податкові пільги доцільно вводити і при визначенні „інноваційних
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коридорів" для галузей, в яких використовуються ресурсозберігаючі
технології. Світовий досвід свідчить, що інноваційні коридори "задаються як
технічні

параметри"

(які

встановлюються

за

узгодженням

між

розроблювачами нових технологій та підприємцями, що працюють у
відповідних галузях), а також як податкові пільги при впроваджені нових
технологій.
Як доводить досвід розвинених країн світу, для успішної реалізації
інноваційного типу розвитку в країні мають бути запроваджені комплексні
заходи, а саме:
1)

потрібно

консолідувати

суспільство

для

досягнення

мети

„інноваційного прориву" України (важливою складовою цього процесу є
ліквідація протистояння окремих політичних сил);
2)

система

державного

управління

сферою

НДДКР,

взаємодія

центральної і регіональної влади в здійсненні інноваційної політики мають
бути стабільними та узгодженими;
3)

нормативно-правове,

організаційне

та

ресурсне

забезпечення

інноваційної політики мають виступати пріоритетними напрямами державної
економічної політики;
4) держава має, як прямими, так і опосередкованими методами
(особливо

пільгами

по

оподаткуванню),

стимулювати

створення

інфраструктури для становлення та розвитку інноваційного бізнесу (йдеться
про розвиток технополісів, технопарків, бізнес-інкубаторів для венчурних
підприємств тощо) [4, с. 482].
Дані Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР)
свідчать, що дедалі більше країн застосовують податкове стимулювання
інноваційної діяльності. Так, у 2006 році 20 країн, що є членами ОЕСР,
надавали податкові пільги підприємствам, які проводили ННТР, тоді як 1995му їх було лише 12 [2, с. 46]. Слід констатувати, що в Україні і досі
остаточно не визначені напрями пільгового оподаткування інноваційної
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діяльності. Податкова політика повинна включати перевірену досвідом країн
розвинутої

економіки

систему

пільг.

Насамперед,

йдеться

про

диференційовану систему оподаткування в залежності від величини обороту;
про

надання

„податкових

інвестиційних

кредитів"

на

засоби,

що

направляються на розширене виробництво за рахунок власних ресурсів.
Позитивний вплив на активізацію інноваційних процесів на підприємстві
мають податкові знижки на прибуток; пільгове формування спеціальних
цільових резервних фондів за рахунок неоподаткованого прибутку; пільгове
оподаткування інноваційно-зорієнтованого та оновленого асортименту
продукції;

система

стимулюючих

заходів

щодо

збільшення

обсягів

інвестування компаній, які спеціалізуються на фінансуванні невеликих фірм з
інноваційними технологіями. Останнє є надзвичайно важливим для сучасної
економіки України, оскільки може стати стимулом для розвитку венчурного
підприємництва

в

малому

бізнесі

та

активізації

вітчизняного

'"франчайзингу".
Система податкових пільг, спрямованих на підтримку інноваційних
процесів (особливо це стосується венчурних фірм) у різних країнах світу має
власну, національну специфіку, водночас, можна виокремити і спільні риси:
1 ) поширеними є пільги у сфері оподаткування прибутку підприємств у
розмірі частки капіталовкладень у нове устаткування та будівництво.
Наприклад, у зв'язку з високою капіталомісткістю малих підприємств
обробної промисловості вони звільняються від сплати податку на суму
доходу, яка витрачається на придбання нового устаткування. За оцінками
спеціалістів, близько 1 0 % вартості засобів виробництва відшкодовує
держава;
2)

не

оподатковуються

створені

за

рахунок

прибутку

фонди

спеціального призначення;
3) широко практикується оподаткування прибутку малих підприємств за
зниженими податковими ставками;
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4) поширеним є диференційований підхід до оподаткування малих
підприємств (венчурних фірм), податку на додану вартість, прибуткового
податку;
5) дозволяється створення неоподаткованого податком резерву;
6) досить часто у якості пільги застосовується механізм нарахування
прискореної амортизації [2, с . 145 - 146].
Основними важелями податкового стимулювання інвестиційної та
інноваційної діяльності підприємств виступають: 1) загальне зниження
податкового тягаря, в тому числі скасування окремих податків, зниження
ставок основних податків; 2) широке використання спеціальних режимів
оподаткування; 3) податкові пільги (преференції), в тому числі використання
механізму прискореної податкової амортизації та інші. Серед важелів
податкового

стимулювання

інноваційної

діяльності

промислових

підприємств виділимо такі: 1) застосування прискореної амортизації для
інноваційного обладнання; 2) звільнення з-під оподаткування прибутку, який
спрямовується на інвестування інноваційних проектів; 3) звільнення з-під
оподаткування прибутку високотехнологічних виробництв; 4) надання
податкових пільг при ввезенні передового імпортного обладнання, що не
виробляється в країні; 5) надання податкових відстрочок та розстрочок.
Особливо виважено важелі податкового стимулювання слід застосовувати в
умовах слабких економік, оскільки значна частина платників очікують на
застосування таких важелів і свідомо уникають оподаткування.
Отже, тільки за обставин зорієнтованості податкової політики в Україні
на довгострокову інвестиційно-інноваційну підтримку можна сподіватися на
позитивний ефект у вигляді макроекономічного зростання. Серед пріоритетів
вдосконалення податкової політики України має бути: 1) відновлення
податкових стимулів, передбачених відповідними статтями Закону України
„Про інноваційну діяльність"; 2) впровадження механізмів забезпечення
цільового характеру використання коштів, отриманих внаслідок податкових
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пільг; 3) повернення технологічним паркам скасованих стимулів інноваційної
та інвестиційної діяльності, спрощення процедури

створення нових

технологічних парків. Стрімке подорожчання імпортованих Україною
енергоносіїв викликає нагальну необхідність щодо запровадження на
перехідний період податкових стимулів (зниження оподаткування прибутку,
нульова ставка ПДВ тощо) для компаній, які впроваджують інноваційні
енергозберігаючі проекти та встановлюють енергозберігаюче побутове
обладнання.
Проаналізувавши

норми

Податкового

кодексу

України,

можна

стверджувати, що в нашій країні для підтримки інвестиційної діяльності в
переважній більшості надаються пільги, що мають секторальну та
територіальну вибірковість. Вважаємо за необхідне підвищити рівень
кореляції

пільг

з

активізацією

інвестиційної

діяльності

шляхом

запровадження та використання на практиці такого дієвого інструментарію
пільгового оподаткування як інвестиційний податковий кредит, або
інвестиційна податкова знижка, що залишилися поза межами Податкового
кодексу України. Ці заходи мають супроводжуватись розширенням бази
оподаткування за рахунок впровадження податку на нерухомість, додаткових
місцевих податків, повернення до прогресивної шкали оподаткування
доходів фізичних осіб, що сприятиме більш справедливому розподілу
податкового навантаження. Доречним є формування та впровадження
прозорого комплексу податкових стимулів, які заохочували б реалізацію
соціальних завдань, збільшення робочих місць, інвестиційні та інноваційні
процеси, розвиток депресивних територій (ці стимули мають надаватися на
об'єктивних

засадах

використанням).

та

при

жорсткому

контролі

за

їх

цільовим
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ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ:
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
В умовах жорсткої сучасної конкурентної боротьби на зовнішньому та
внутрішньому ринках для вітчизняного підприємства особливої актуальності
набуває питання власного інвестиційно-інноваційного розвитку, оскільки він
впливає на рівень ефективності діяльності кожної інституційної одиниці.
Інноваційна діяльність та рівень науково-технологічного розвитку
визначають

соціально-економічні

можливості

країни

та

зумовлюють

еволюцію в цілому. Приведення економіки України до інноваційної моделі є
першочерговим завданням державної економічної політики посткризового
періоду.

Інвестиційно-інноваційна

довгострокову

програму

з

стратегія

формування

представляє

інноваційних

собою

переваг,

що

відображаються у позитивних якісних змінах в результаті реалізації
інвестиційних процесів. Пріоритетним завданням інвестиційно-інноваційної
стратегії України є підвищення конкурентоспроможності національної
економіки.
У країнах ЄС більше двох третин (68%) новацій та нових технологій
впроваджуються у бізнес сфері, при цьому, більш, ніж половина (55,4%) від
усього обсягу капіталовкладень у дослідження та наукові розробки здійснює
власне бізнес [5].
Україна за рівнем впровадження бізнесом інноваційних технологій
суттєво відстає від західноєвропейських країн (табл. 1) [1].
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Таблиця 1.
Інноваційно-активні промислові підприємства в Україні (2004-2011 рр.)
Роки
Питома вага
підприємств, що
впроваджують
інновації, %

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

10,0

8,2

10,0

11,5

10,8

10,7

11,5

12,8

Так, частка інноваційно-активних підприємств в Україні у 2009 р. склала
10,7 %, що значно нижче відповідних показників характерних для Німеччини
(69,7%), Бельгії (59,6%), Естонії (55,1%), Чехії (36,6%) [3]. Розглядаючи
процес модернізації промислового сектору як складову інноваційного
розвитку економіки країни, варто зауважити, що відсутність позитивної
тенденції до зростання даного показника в Україні останніх п‘ять років
свідчить про відсутність в країні стратегії інноваційного розвитку.
Інвестування в інновації мають свою специфіку в кожній країні та
визначаються державною інноваційною політикою. Розвинуті країни світу
намагаються забезпечити наукоємність ВВП на рівні 3%. Співвідношення
витрат на дослідження та наукові розробки до валового внутрішнього
продукту у 2010 р. складали у США- 2,79%, Японії – 3,4%, країнах ЄС в
цілому – 2 %. Серед європейських країн найвищий даний показник у Швеції
– 3,42% та Фінляндії – 3,87 [4]. В Україні цей показник становить 0,82% [1].
Розуміння інноваційного процесу дає можливість проаналізувати
наслідки інновацій для економіки, які віддзеркалюються в показниках
конкурентоспроможності, зайнятості, структури торгівлі, економічного
зростання

тощо.

Широке

поняття

інновацій

передбачає

не

тільки

технологічні нововведення, які стосуються удосконалення продукту і
процесу, а й нетехнологічні, що пов‘язані з організацією та маркетингом.
Таким чином, інновація сьогодні охоплює усі фази виробництва та
забезпечує сталість та ефективність соціально-економічного розвитку
національної економіки.
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Однією

із

значущих

вигід

впровадження

інновацій

в

процесі

виробництва є екологічна перевага інноваційно - активного підприємства, що
найчастіше проявляється у скороченні споживання енергії. Використання
поновлюваних джерел енергії розглядається як один з ключових елементів
європейської енергетичної політики, яка передбачає зменшити залежність
країн – членів європейського союзу від постачання палива з інших країн та
знизити рівень забруднень навколишнього середовища. Головний аспект
європейської енергетичної політики полягає в обмеженні споживання енергії
шляхом підвищення енергоефективності, що планується досягти за рахунок
впровадження новітніх технологій. Без перебільшення можна стверджувати,
що інноваційна енергетика здатна викликати нову промислову революцію,
що в результаті призведе до низькоенергетичної економіки. Для України, яка
має одну з найбільш високоенергетичних економік у світі, а тому і
неконкурентну, дане питання постає достатньо гостро. Важливу роль в
реалізації екологічних інновацій має мотивація суб‘єкта економічної
діяльності щодо її впровадження. Окрім розповсюджених причин для
впровадження екологічної інновації таких як екологічні норми, податки та
штрафні санкцій, екологічне нововведення повинно зумовити екологічну та
економічну переваги порівняно з іншим альтернативним варіантом для
виробника.
Позитивним досвідом для України в сфері реалізації стратегії
інноваційного розвитку може бути інноваційна політика європейського
союзу,

яка

передбачає

конкурентоспроможності

за

забезпечення
рахунок

сталого

інноваційного

зростання

потенціалу

ЄС.

Основною ціллю створеного у 2008 р. Європейського інституту інновацій та
технологій є об‘єднання основних інноваційно-орієнтованих сфер сучасного
суспільства – освіту та науку (дослідження) шляхом створення знань,
інновацій та технологій. Варто зауважити, що освіта є однією з тих сфер, яка
розглядається як основа розвитку інноваційно-орієнтованого суспільства
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завдяки забезпеченню набуття наукових, управлінських, підприємницьких та
інших знань та навичок.
Підводячи підсумок, слід зазначити, що реалізація інвестиційноінноваційної

стратегії

забезпечить

зміни

у

динаміці

та

структурі

інвестиційних та інноваційних процесів, а також призведе до змін мотивації
та критеріїв прийняття управлінських рішень. Інвестиційно-інноваційна
модель розвитку економіки є основою модернізації країни та має бути
визначена економічною політикою держави. Роль держави полягає в
стимулюванні залучення приватних інвестицій, удосконаленні законодавства,
що регулює інвестиційну діяльність, зняття перешкод в інвестуванні тощо.
Реалізація

інвестиційно-інноваційної

стратегії

дозволить

системно

вирішувати проблеми, що пов‘язані зі зміною підходів до інвестиційного
забезпечення інноваційних процесів, а також визначати доцільність
інвестування в інноваційні проекти на основі дослідження динаміки попиту
на інновації, який є зростаючим в умовах розвитку інформаційної економіки.
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КНУ імені Тараса Шевченка
ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА
На сьогодні однією зі складових забезпечення динаміки зростання
економіки України є впровадження інноваційної моделі розвитку. Саме такий
шлях дає можливість нашій країні зберегти і найбільш ефективно
використовувати існуючий науково-технічний потенціал для здійснення
структурних технологічних змін та зайняти вагоме місце у світовому
співтоваристві.
Одна з основних проблем, що гальмує розвиток економіки України на
інноваційній

основі,

−

дефіцит

фінансових

ресурсів.

Забезпечити

фінансування інноваційних змін сьогодні неможливо лише через бюджетну
систему та банківський сектор. Необхідні активні дії, спрямовані на розвиток
небанківських фінансових установ – венчурних фондів, страхових компаній,
пенсійних фондів, інвестиційних компаній, здатних мобілізувати значний
незадіяний внутрішній інвестиційний потенціал. Тому необхідність у
теоретичному обґрунтуванні та формуванні цілісного уявлення відносно
фінансування інноваційного розвитку є основою політики держави.
Світова практика свідчить, що один із найефективніших способів
фінансової підтримки діяльності інноваційних підприємств на початку
функціонування – це венчурне фінансування. Саме тому венчурне
фінансування є одним із необхідних механізмів підтримки інноваційного
розвитку економіки України.
Проблеми та перспективи фінансового забезпечення інноваційної
діяльності підприємств, в тому числі за рахунок використання інструментів
венчурного

фінансування,

розглядаються

в

роботах

вітчизняних

та
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зарубіжних вчених: В.Д. Базилевича, І.О. Бузаджи, А.М. Букала, О.М.
Дюгованеця, В.О. Сизоненка,

Д.М. Черваньова, Й. Шумпетера, Е.

Менсфілда, П. Самуельсона, Д. Сольє, Б. Санто, Б. Твісса та ін. Реалізація
потенційних можливостей, що надає венчурне фінансування, у нашій державі
потребує проведення ряду трансформаційних перетворень в економіці і
фінансовій сфері.
Важливою умовою створення сприятливого середовища для розвитку
українського

венчурного

бізнесу

має

стати

встановлення

тісних

партнерських взаємовідносин між венчурною індустрією і державним
сектором. Венчурне фінансування має стимулюватися з боку держави не
тільки шляхом розробки програм розвитку інноваційної діяльності та
укріплення інвестиційної інфраструктури, держава поряд з приватним
бізнесом повинна брати активну участь в створенні і розвитку венчурних
фондів на засадах державно-приватного партнерства. Світова практика
венчурного фінансування свідчить, що ефективність функціонування
венчурного фонду значно зростає за умови участі в ньому держави, яка
висуває жорсткі вимоги до процесу інвестування, прозорості, контролю і
можливості впливати на інвестиційний процес, підвищує упевненість
приватного інвестора в надійності того або іншого кластерного проекту.
Фінансування інноваційних процесів на засадах державно-приватного
партнерства є ефективною формою кооперації державного сектору і
приватного бізнесу з залучення довгострокових інвестицій, спрямованих на
розвиток регіональних кластерних груп [4].
За даними Світового Банку в розрахунку на душу населення рівень
венчурного фінансування в Україні у 2010 р. становив 26,2 дол. США (у
США – 1148,1 дол.; в Японії – 1023,3 дол.; Німеччині – 807,9 дол.;
Великобританії – 580,5 дол.; Франції – 693,1 дол.; Італії – 309,7 дол.; Росії –
128,4 дол., Чехії – 344,4 дол., Угорщині – 184,7 дол., Польщі – 83,9 дол.,
Румунії – 47,5 дол. За 2010 рік у США доля венчурного фінансування
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інноваційних проектів банківським сектором становила 63,7 %, у Німеччині –
66,8 %, у Японії – майже 75 % [6, с. 50].
Характерна

спрямованість

венчурного

капіталу

на

розвиток

інноваційного процесу на всіх рівнях господарських систем, його динамізм і
висока

прибутковість

перетворюють

венчурне

фінансування

у

найважливіший фактор підвищення ефективності економічної трансформації,
що здійснюється в багатьох країнах під час переходу національних економік
на інноваційний шлях розвитку. Тому проблема венчурного фінансування
інноваційного процесу в Україні залишається актуальною і значущою для
сучасного економічного зростання.
Визначення венчурного капіталу наведено Європейською (ЕVСА),
Британською (ВVСА) і Національною (NVCА) асоціаціями венчурного
інвестування, оскільки саме тут одержав початок успішний розвиток
венчурний бізнес. За інформацією Європейської асоціації прямих приватних
інвестицій і венчурного капіталу [11], венчурний капітал – це кошти
професійних учасників ринку, що інвестуються спільно з підприємницькими
коштами

для

фінансування

високо

ризикових

наукових

проектів.

Компенсацією високого рівня ризику, прийнятого на себе інвестором, є
очікування підвищеної норми винагороди на інвестиції, що здійснюються.
Відповідно до інформації Національної асоціації венчурного інвестування [2]
венчурний капітал – це кошти професійних інвесторів, що надаються ними
паралельно з менеджерами компаній у якості інвестицій у молоді, швидко
зростаючі підприємства, що володіють потенціалом розвитку і перетворення
у великий економічний суб‘єкт. На основі наведених визначень слід
відмітити, що тут присутня тенденція орієнтації венчурного капіталу на
створення нового бізнесу шляхом інвестицій у високі технології та виділення
як суб‘єктів венчурного бізнесу саме професійних інвесторів і менеджерів
[12]. Це свідчить про те, що венчурний капітал являє собою не тільки
фінансовий, але й інтелектуальний капітал, який містить інноваційну ідею,
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наукові знання, розробки, ―ноу-хау‖ у сфері маркетингових стратегій, ділову
активність, досвід організації управління і виробництва, а отже, володіє
синергетичним ефектом впливу на розвиток науково-інноваційної діяльності
[3].
Венчурне фінансування є неможливим без венчурного інвестора.
Такими можуть виступати великі корпорації, різні страхові компанії, пенсійні
фонди, приватні «неформальні» інвестори («бізнес-ангели»), що надають
фінансові ресурси для ризикових проектів. Венчурні інвестори вкладають
кошти не в патенти або проекти, а в юридичних осіб [3].
Венчурне фінансування може бути прямим або опосередкованим через
спеціально створені фонди. Учасниками прямого фінансування можуть бути
один інвестор і одна компанія-реципієнт або необмежена кількість тих і
інших. У кожному разі обов‘язковою умовою венчурної інвестиції є право
інвестора на контроль над компанією-реципієнтом, що може досягатися не
тільки через участь в акціонерному капіталі, але і на основі додаткових угод,
пов‘язаних із наданням фінансування.
У загальному вигляді венчурне фінансування – це довгострокові
фінансові інвестиції з високим ступенем ризику в акції новостворюваних
малих інноваційних фірм, які орієнтовані на розробку і виробництво
наукомістких продуктів, задля їх розвитку й розширення з метою отримання
прибутку від приросту вартості вкладених коштів [4]. Основна відмінність
від традиційного інвестування полягає в тому, що фінансові активи
надаються підприємству без будь-якої гарантії забезпечення рухомим чи
нерухомим майном або заощадженнями підприємства. Єдиною гарантійною
заставою служить відповідна частина акцій (менша ніж контрольний пакет)
існуючого або тільки створюваного підприємства, тобто венчурний капітал
надається підприємству під перспективну ідею.
Негативні тенденції в інноваційній сфері виявилися головним чином у
тому, що за період 2000–2010 рр. в Україні відбулося падіння частки

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
"КОНКУРЕНТНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ"

174

підприємств, що займаються дослідженнями і розробками з 25% до 10%.
Питома вага інноваційної продукції в загальному обсязі промислової
продукції впала до 3,8%. Обсяг виконаних наукових і науково-технічних
розробок у ВВП скоротився з 1,36% до 0,95%. Поточна ситуація в
інноваційній сфері обумовлює невідкладність розробки і державою, і
науковою громадськістю такої стратегії інноваційного розвитку, яка
забезпечувала б розширене відтворення об‘єктної бази науково-інноваційної
діяльності і незворотний вплив інновацій на економічний розвиток країни
[10].
Що стосується венчурного фінансування як складової інвестиційного
механізму, то податкові пільги здатні змінити його культуру, додавши дійсно
інноваційний

характер,

лише

після

формування

відповідного

інституціонального середовища. Так, у розвинених країнах у сфері
венчурного фінансування існує можливість для приватних осіб здійснювати
прямі інвестиції на ринку акціонерного капіталу через такі інституціональні
форми фінансування як пенсійні програми і програми у сфері страхування.
При цьому приватні особи зменшують свій ризик, вкладаючи інвестиції
разом з іншими вкладниками, а пенсійні і страхові фонди одержують
інвестиційні можливості для одержання доходу. В Україні в пенсійних і
страхових фондів така можливість відсутня. Приватні інвестиції не можуть
йти в ризикові проекти без відповідного інституціонального забезпечення.
Єдиний вихід при цьому – вкладати інвестиції в неризикові сектори
економіки [7, с. 155].
В Україні кількість венчурних фондів постійно зростає, в 2004 році їх
кількість становила 54 од., а в 2010 році 750 од., тобто зросла в 13,9 разів.
Величина чистих активів в 2010 році складала 88752,70 млн. грн., а в 2004 р
– 1 406,50 млн. грн., тобто збільшились в 63,1 рази [10].
Отже, незважаючи на тенденцію збільшення обсягів ризикового
фінансування,

значний

інтелектуальний

потенціал

України,

наявні
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можливості національного капіталу, існують фактори, що стримують
розвиток інституту венчурного фінансування. З метою подолання негативних
факторів та існуючих проблем венчурного фінансування пропонується
здійснити ряд таких заходів: формування сприятливого економічного
середовища для залучення венчурних інвестицій в інноваційний сектор
економіки;

забезпечення

інституційного
створення

ліквідності

середовища,

сприятливого

нормативно-правової

організаційно-економічного
забезпечення

інтенсивного

венчурних

бази,

що

механізму
розвитку

для

інвестицій;
венчурної

регламентує

венчурного

інноваційної

розвиток
діяльності,

формування
фінансування;

інфраструктури

та

створення венчурних компаній, фондів як фінансової складової; наявність
податкового стимулювання (надання податкових пільг) та державна
підтримка

розвитку

інститутів

венчурного

фінансування;

залучення

банківського сектору та фінансово-кредитних установ до фінансування
наукових та інноваційних проектів; розширення діяльності інформаційних і
консалтингових фірм, венчурних ярмарків і виставок; належна підготовка
фахівців у сфері венчурного менеджменту, оскільки без професійного
управління

венчурне

фінансування

інноваційного

процесу

буде

неефективним та непереконливим; формування нормативних можливостей
участі у венчурному фінансуванні таких інституційних форм, як пенсійні
фонди і страхові компанії; використання механізму державно-приватного
партнерства в науково-інноваційній сфері.
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КНУ імені Тараса Шевченка
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ
ЦІНОУТВОРЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Питання вибору та застосування методів ціноутворення є одним з
найважливіших у формуванні цінової політики фірми. Від вибору цінової
стратегії, методів ціноутворення, різновидів цінової політики безпосередньо
залежить

економічна

ефективність

діяльності

підприємства,

рівень

прибутковості та можливість досягнення поставлених господарських цілей,
що і обумовлює актуальність теми дослідження.
Дослідженню методів ціноутворення та особливостей їх застосування у
вітчизняній і зарубіжній практиці присвятили свої роботи багато вчених:
Армстронг Г., Герасименко В.В., Верхоглядова Н.І., Єрухимович І.Л., Єсипов
В.Є., Колесников О.В., Котлер Ф., Литвиненко Я.В., Мазур О.Є., Негл Т.Т.,
Салімжанов І. К., Сігел Дж., Тормоса Ю. Г., Шуляк П.М., Шкварчук Л.О.,
Ушакова Н.Г. та ін. Ними вивчено основні методи ціноутворення, виділено
основні групи та показано специфіку їхнього використання у різних
економічних умовах. В той же час, питання створення єдиної класифікації та
перспектив

застосування

сучасних

методів

ціноутворення

в

трансформаційній економіці України залишаються не до кінця висвітленими.
У світовій практиці зустрічається досить велика кількість методів
ціноутворення, які умовно можна розділити на такі основні групи:
1. витратні методи;
2. методи з орієнтацією на конкуренцію;
3. методи, які у своїй основі спираються на аналіз попит [1, с. 72-74].
Потрібно зазначити, що єдиної класифікації методів ціноутворення не
існує. У різних авторів виділяється від 2-х (Шкварчук Л. О.: 1) витратні, 2)
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маркетингові [2, c. 85 ]) до 6 (Мазур О.Є: 1) методи витратного
ціноутворення, 2) методи ціноутворення, що ґрунтуються на попиті, 3)
методи ціноутворення з орієнтацією на конкуренцію, 4) ціноутворення з
орієнтацією на максимальний
прибуток, 5) параметричні методи, 6) ціноутворення в умовах ризику та
невизначеності [3, c. 221]) груп методів ціноутворення. Виділення всього 2х груп є досить спрощеним способом класифікації. Розгорнута класифікація
з шести груп методів ціноутворення теж може бути вдосконалена.
Пропонується надати наступну класифікацію методів ціноутворення у
більш розгорнутому вигляді:
1. методи витратного ціноутворення
1.1. підгрупа «витрати плюс» або націнки: а) повних витрат (повної
собівартості), б) виробничих витрат (виробничої собівартості), в) прямих
витрат - система «Direct Costing» та її різновиди: цільового прибутку,
встановлення ціни на основі аналізу беззбитковості та ін., г) змінних
виробничих витрат, д) «середні витрати + прибуток», е) ціноутворення на
основі кривої досвіду, є) мінімально можливих витрат, ж) агрегатний
метод;
1.2. підгрупа методів з орієнтацією на прибуток: а) нормативний
(розрахунковий, граничний), б) залишковий;
2. методи, що ґрунтуються на попиті;
2.1. підгрупа методів вивчення попиту споживачів: а) визначення
економічної цінності товару для покупця або суб‘єктивного сприйняття
покупцями цінності товару, б) максимально прийнятної ціни, в) метод
визначення престижних цін, г) метод Price Sensitivity Meter вимірювання
чутливості до ціни, д) метод трьох рівнів ціни, е) метод вивчення намірів
про купівлю, є) метод опитування експертів з визначенням їхніх само
оцінок;
2.2. підгрупа вивчення характеристик товару (бальні методи): а) простий
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бальний метод, б) бальний метод з урахуванням вагових індексів, в) метод
розподілу 100 балів, г) метод рангового оцінювання параметрів товару, д)
комплексний бальний метод з використанням товару-еталону;
3. методи, що базуються на конкуренції:
а) метод орієнтації на поточні ціни, б) метод слідування за ціновим
лідером, в) тендерне ціноутворення (метод запечатаного конверта), г) метод
аналізу цінового позиціювання, д) метод встановлення ціни на основі
коефіцієнта ринкової сили, е) метод ціно утворення на основі цінових класів,
є) метод орієнтації на основі цін прийнятих на ринку, ж) метод відносного
оцінювання технічного рівня продукції;
4. мікроекономічні методи:
4.1. підгрупа методів ринкових структур: а) ціноутворення в умовах
монополії, б) олігополії і т. ін.;
4.2. підгрупа методів ціноутворення з орієнтацією на максимальний
прибуток: а) встановлення ціни, яка максимізує валовий прибуток, б)
встановлення ціни, яка максимізує маржинальний прибуток (суму покриття);
4.3. підгрупа методів оцінки еластичності (цінової, нецінової);
5. методи, що базуються на основі життєвого циклу товарів:
а) ціноутворення на стадії зародження, б) на стадії зростання і т. ін.;
6. методи в залежності від умов господарювання:
а) в умовах регульованих (фіксованих) цін та митних обмежень, б) в
умовах стабільної розвиненої економіки, в) в умовах кризи розвиненої
економіки, г) у транзитивній, перехідній та інших економіках;
7. економетричні та статистичні методи:
а) методи кореляційно-регресійного аналізу, б) метод структурної
аналогії, в) методи ділових (статистичних) ігор і т. д.
Необхідно наголосити на тому, що використання більшості з цих
методів ціноутворення в сучасній економіці України має суттєві законодавчі
обмеження. Зокрема у Податковому кодексі України в редакції від 10.11.2012
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(далі ПКУ), виділяються всього 5 методів визначення звичайної ціни (ст.
39.2.): а) порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу); б) ціни
перепродажу; в) "витрати плюс"; г) розподілення прибутку; ґ) чистого
прибутку [4]. Причому визначення їх є недосконалим, і унеможливлює їх
використання на практиці. Наприклад, до витратних методів ціноутворення
відносяться десятки методів «витрати плюс», тобто не зрозуміло про який з
них йде мова у ПКУ. Також, виходячи з визначення «методу чистого
прибутку» згідно ПКУ, який «…ґрунтується на порівнянні показників
рентабельності операції, які розраховуються на підставі відповідної бази
(такої як витрати, обсяг реалізації, активи), з аналогічними показниками
рентабельності

операцій

між

непов'язаними

особами

у

співставних

економічних умовах… » (ст. 39.8.) [4], слідує що підприємства можуть мати
вільний доступ до показників витрат, обсягів реалізації, рентабельності та ін.
своїх конкурентів і використовувати їх у ціноутворенні, а також викликає
великі сумніви практична можливість існування «співставних економічних
умов» наявних у теоретичній ринковій структурі «ринок вільної конкуренції»
і відсутній у сучасній економіці. Подібні зауваження можна зробити і до
інших методів ціноутворення ПКУ.
В свою чергу, Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16
«Витрати» зорієнтоване на використання в основному методів ціноутворення
на основі обліку повних витрат або «витрати плюс» [5], що має суттєві
недоліки пов‘язані з неможливістю

знайти оптимальну собівартість і,

відповідно, ціну виробу в зв‘язку з наявністю різних баз розподілу для
віднесення різних видів витрат на собівартість продукції. А у Законі України
«Про ціни і ціноутворення» від 21.06.2012

інформація про методи

ціноутворення взагалі відсутня [6].
Тобто, на законодавчому рівні спостерігається певна обмеженість у
застосуванні широко вживаних у світовій практиці сучасних методів
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ціноутворення, що призводить до зниження господарської ефективності
українських підприємств і відповідно – темпів зростання економіки України.
Отже, у економічній науці та світовій практиці господарювання існує
велика кількість методів ціноутворення. Єдина класифікація методів
ціноутворення відсутня і має значні відмінності у різних науковців.
Пропонується виділити наступні групи методів ціноутворення: 1) методи
витратного ціноутворення; 2) методи, що ґрунтуються на попиті; 3) методи,
що базуються на конкуренції; 4) мікроекономічні методи; 5) методи, що
базуються на основі життєвого циклу товарів; 6) методи в залежності від
умов господарювання; 7) економетричні та статистичні методи. У
нормативно-правовій базі України надано неповну інформацію щодо
класифікації

методів

ціноутворення

та

способах

їх

застосування.

Законодавство України необхідно адаптувати до можливості використання
сучасних методів ціноутворення вітчизняними підприємствами.
Напрямки подальших досліджень: шляхи удосконалення українського
законодавства у напрямку створення можливостей для використання
сучасних методів ціноутворення вітчизняними підприємствами.
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ALIGNING THE ABACUS BEADS: CHINA’S NEW EUROPEAN
ECONOMIC PRESENCE
The decision of China‘s outgoing administration to commit US$ 10 Billion
as a line of credit for new Foreign Direct Investment (FDI) to the Central and
Eastern European Community (CEEC) over the next decade [1; 1-4] is eyecatching. It raises as many questions as it answers and possibly more. Among such
questions raised will be the following: Will Premier Wen Jiabao‘s successors,
scheduled to assume office in November 2012 at the 18th National People‘s
Congress that has been delayed already, continue, modify, or abort such huge FDI
in Europe? A derivative question to that is what specific industries have been or
will be targeted to receive this FDI, and why? More issues will follow, but these
are first.
China‘s new leadership probably will continue, possibly increase, this
enormous FDI for the same reasons China‘s old leadership crafted this plan to
begin with: to deconstruct State Owned Enterprises (SOEs) in sectors that include
banking, electric utilities, oil, and steel that are losing favor at home due to
corruption and inefficiency leading to waste [2], change their composition,
headquarters, corporate names, and visible management, move them abroad, and in
this shuffle export a large proportion of China‘s cash to foreign locations where the
current managers of SOEs can set up shop under different corporate charters,
names, by-laws, and governmental restrictions, possibly through surrogate
managers, and secure their own professional futures and personal wealth away
from China. Reducing the amount of cash on hand at home decreases the
likelihood

China

will

encounter

runaway

inflation.

Relocating

actual
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manufacturing and assembly to the European Union (EU) will reduce cost of
transporing raw materials from Africa to China, for example, and finished products
from China to the EU or elsewhere in Europe as well as to markets in Africa and
the Western Hemisphere.
In this same process, many products currently bearing the label ‖Made in
China‖ will have bills of lading, certificates of origin, other documents and
prooduct labels that will recite ‖Made in the EU,‖ making them much more
attractive to consumers in Europe and the United States, although only the place of
final assembly will change. Similarly, goods manufactured or assembled by
Chinese companies inside the EU should not be subject to EU tariffs and non-tariff
barriers (NTBs) including quotas on products such as shoes and textiles.
In addition, European Commission (EC) complaints against China arising
from its use of state subsidies are likely to vanish altogether with this FDI but,
should they persist, probably will be heard and determined in the community
courts of the EU, ultimately by the European Court of Justice (ECJ) instead of in
the World Trade Organisation (WTO), a global forum. Currently, China faces six
WTO complaints lodged against it by the EC: Case DS 339 concerning automobile
parts, Case DS 372 involving foreign financial information, Case DS 395 related to
China‘s export of different raw materials, Case DS 407 alleging ‖dumping‖ of iron
and steel fasteners, Case DS 425 alleging ‖dumping‖ of x-ray security equipment,
and DS 432 involving export of Tungsten, Molybdenum, and rare earths. [3]. Some
cases brought by the EC against China in the WTO, such as auto parts and export
subsidies, are brought also by the United States against China, jointly challenging
China to meet its obligations under the Agreement on Subsidies and
Countervailing Measures (SCM) [4], and so if China can change forum on such
issues its strategy may be to divide and conquer, separate Europe from America.
It is easy to talk in generalities such as China‘s resolve to infuse US$ 10
Billion into ‖Central and Eastern Europe,‖ a vast area. Into what countries? Into
what regions? In order for such decisions to be made intelligently, precise
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calculations are needed. China will have to align its abacus beads, and anticipate
how the European states and their trading partners including the Russian
Federation and the United States in turn will align their abacus beads. A more
efficient result will occur is all these parties will reach a concensus before mistakes
are made, such as by Chinese firms violating EU laws.
One issue is systemmic: does China want a highly-regulated business
structure such as the EU provides to all 27 member states, or a more laissez-faire
economic climate such as 21st China itself enjoys and Ukraine offers in Europe?
Probably China will select structure because with regulation exists predictability.
Not too much structure, on the other hand, which may be why China appears to be
scoping the Polish environment: Poland has steadfastly refused to join the
Eurozone, arguing it does not meet criteria for membership, and China is skeptical
of the Euro as a stable currency.
Another issue is proximity: Ukranian seaports such as Illichivsk, Odessa,
Sevastapol, and Yuzhny on the Black Sea are closer to Asia. Is proximity to Asia
what China is seeking? Only for some products, such as agriculture, destined to be
shipped back to China. Not for manufacturing, intended for distribution across
Europe and the Western Hemisphere, where Gdansk makes sense, even ahead of
Durrës or Shëngjin, Albania and Ploče, Croatia on the Adriatic Sea, because
Gdansk on the Baltic leads directly into the major North Atlantic shipping lanes to
the United States. Ukraine is a breadbasket, with meticulously cultivated fields,
suitable for supplying China with agricultural produce that it lacks. Poland
contains unforested fields that have not been cultivated in decades, more suitable
for construction of high-technology factories than farming. European gauge
(Stephenson Gauge) rail lines (1,435 mm; 4‘ 8-1/2‖) run across Poland and most of
the continental EU, facilitating input of raw materials and output of finished
products. Ukraine railroads operate on Russian Gauge rail lines that are wider
(1,520 mm; 4‘ 10‖) [5]. Freight and passenger cars must have wheels adjusted each
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time they enter or leave the Russian Gauge network going East or West. This
complicates transportation in Belarus and Russia itself.
A third issue is the duration of FDI projects. The European mindset tends to
be traditional in envisioning FDI as lasting indefinitely. Not so with Chinese.
Making FDI available is tied to time parameters, as are state subsidies at home in
China. This is because government appointments in China last for five years,
renewable once. Each official targets projects to begin and end with his current
term. This is another reason to expect that Premier Wen Jiabao was announcing
FDI for his successor, not for himself, adumbrative of the likelihood this FDI will
last across the next decade as Premier Wen stated. What this means in practical
terms is that China is interested in projects such as factory, office, and residency
building construction plus erection of transportation infrastructure such as airports,
railroads, highways, and seaports that will be completed well inside of a five year
time period, but much less eager to manage hospitals and schools, for example,
that lack specific completion time because they are ongoing. One reason why
Premier Wen targeted ―new tech‖ and ―green tech‖ industries is that these are
likely to generate innovative new products within a five year time period for which
a Chinese government administration will expect to take credit during its current
term of office, expecting to spring-board this success to justify a future five year
term in a higher office.
A fourth issue is the interface of economic sectors and industries. Chinese
FDI is intended to bring credit and opportunity to multiple sectors at the same time,
such as banking and manufacturing, seaport construction and shipping. Projects
earmarked to earn profits in more than one industry will receive high priority
approval. In much the same fashion, credit and blame will be apportioned across
sectors: bankers will expect to share in the profits or losses of manufacturing or
construction projects they bankroll. Also, manufacturing of finished products,
clothing and computers first, automobiles soon, are being transferred to Europe to
be sold in Europe: manufacture within the market to save transportation cost.
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Predicting the success of China‘s new economic presence in Europe will be
difficult to do before measuring hard data, which can be done only once China
actually implements its anticipated FDI into CEEC. The Theory of Endowment,
Intra-Industry and Multi-National Trade suggests that the infusion of FDI such as
China proposes can be expected to increase trade volume at first, with this increase
expected to fall with the eventual convergence of incomes, endowments, and
technologies [6]. Other research is mixed, some concluding that trade volume
increases as transportation cost structure is reduced [7], with other research
predicting this will not be the case following the infusion of FDI within CEEC [8],
and still other evidence showing that Japanese FDI into CEEC did increase vertical
intra-inidustry trade (VIIT) within the CEEC [9]. China‘s commitment to FDI in
CEEC offers opportunity to study the initial and the lasting effects of such
endowment on different forms of trade in various places.
The success of China‘s FDI within CEEC wiill depend to some extent upon
cooperation within the Chinese managerial community that moves to Europe and
between these Chinese managers and their European counterparts. Will sufficient
FDI be poured into industries where the outcome of this investment will be
fruitful? Will the amount of this investment be favorably matched to achieve
salubrious partnership with the specific CEEC communities within which FDI is
made? Will banking decisions consistently support construction and manufacturing
decisions? Most important of all, perhaps, is the question whether FDI that
bennefits China also benefits Europe, and vice versa? What benefits are sought?
Undoubtedly, the Chinese want to relocate the assets of many SOEs away
from China, and if it is possible to relocate these in the center of Chinese markets
in Europe. China is likely to want to reopen shop in CEEC as Small to MediumSize Enterprises (SMEs), thereby discarding the negative iage SOEs have created
at home, and minimizing criticism by Europeans, especially in Brussels and
elsewhere in Western Europe, that such SMEs are state-subsidized.
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China aims to move into ‖new‖ technologies because it is facing
obsolescence

in

manufacturing

that

uses

current

technologies.

Digital

manufacturing, robotics, and artificial intelligence such as International Business
Machines (IBM) used in its ‖Deep Blue‖ computer to beat grand master Gary
Kasparov at chess in 1997 and ‖Watson‖ computer to beat ‖Jeopardy‖ television
winners in brain twisters in 2011 will be necessary to compete in global
manufacturing [10]. China intends to develop deeper blue new technologies in
Europe where patent protection is tighter than in China and from where it will not
have to repatriate profits, making them available for reinvestment in Europe and
around the world. Within its portfolio of new technologies China will earmark
‖green‖ technologies for two purposes: to stay inside of European and CEEC
pollution guidelines, and to enable China to clean up its own air, soil, and water
pollution at home after transferring much of its manufacturing base to CEEC.
China‘s planned FDI into CEEC is its way of aligning the abacus beads by
attempting to finance its own SOEs and SMEs as they reposition to competitive
advantage outside of China and inside CEEC. In the beginning, China enjoys an
advantage of being able to determine what iknfrastructure to build and where to
assemble or manufacture specific products in Europe. Eventually, iknvestors from
Europe itself, the United States, and elsewhere will position themselves, and CEEC
regulators will impose unfavorable tax burdens, shrinking the galaxy of
opportunities that China enjoys in Europe now. Really, China enjoys only a decade
at best, more likely half that, within which to carve out its European manufacturing
market share, empower financial institutions to do this in Europe, and join the
European Neighbourhood.
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ВАЖЛИВІСТЬ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ ДЛЯ СТАНОВЛЕННЯ
КОНКУРЕНТНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Важливість середнього класу в сучасному ринковому середовищі
полягає в тому, що ця соціальна група робить значний вклад в економічний
розвиток країни. Діяльність представників середнього класу визначає
напрями та успішність розвитку суспільства. Враховуючи те, що середній
клас в Україні поки що перебуває у процесі формування, особливо
актуальним є дослідження етапів його становлення та функціонування як
основи розвитку підприємництва.
Термін «середній клас» використовується протягом багатьох століть,
проте єдиного чіткого визначення поки що немає. Таку невизначеність
поглядів щодо поняття середній клас можна пояснити існуванням різних
підходів до розгляду даної соціальної групи суспільства та різним рівнем
економічного розвитку кожної окремої держави.
Одне з визначень середнього класу розкриває його як сукупність
соціальних верств населення, які займають у стратифікаційній системі
суспільства проміжне положення між нижчим класом (бідними) і вищим
класом (багатими). У розвинутих країнах середній клас складає найбільш
багаточисельну групу населення [2]. За оцінками експертів, до середнього
класу в Україні належить не більше п‘ятої частини населення. Деякі
аналітики взагалі не виділяють в Україні представників середнього класу.
Водночас у розвинутих країнах цей прошарок становить 60-70% [3].
Так в США 50% сімей є представниками середнього класу. Їхній
щорічний дохід знаходиться в межах від 51000 до 123000 доларів (або 4250 –
10250 доларів щомісячно). Ці дані розраховані на сім‘ю з чотирьох осіб:
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батько, мати та двоє дітей [5]. Звичайно, в Україні ситуація зовсім інша. Хоча
потрібно зазначити, що рівень цін на продукти харчування, комунальні,
медичні, освітні послуги тощо у США є набагато вищими. В Україні, на
думку багатьох аналітиків, до середнього класу варто зараховувати не за
рівнем доходу, а за обсягом споживчих благ. Відповідно до цього
представник вітчизняного середнього класу повинен витрачати приблизно
3000 доларів на місяць [3]. А, отже, отримувати від 3000 доларів і вище.
Однак людей з таким рівнем доходу в Україні є не так багато. Необхідно
пам‘ятати і про високий рівень тіньової економіки. Не всі підприємства та
підприємці, а також наймані працівники офіційно декларують всі свої
доходи.
Така ситуація гальмує конкурентний розвиток підприємництва в
Україні, адже саме представники середнього класу є власниками малих і
середніх підприємств (МСП). Потрібно зазначити, що за британським
соціологом Е. Гідденсом [4] підприємці складають «старий середній клас».
Існує також і «новий середній клас», до якого належать високооплачувані та
середньооплачувані найняті робітники, як правило, зайняті інтелектуальною
працею.
Представники МСП – це люди, які відповідальні за своє матеріальне
становище та самостійні у прийнятті рішень. Це дає підстави стверджувати,
що все таки підприємці є базовою складовою представників середнього
класу. Вони зберігають і відтворюють ознаки середнього класу, якісно
удосконалюють їх. Розвиток таких форм підприємництва як малий і середній
бізнес дають можливість підвищувати матеріальний добробут населення за
рахунок отримання прибутку та створення нових робочих місць, сприяння
зайнятості населення. Також збільшення якісного рівня і кількості соціальноекономічних показників підвищення рівня життя населення значною мірою
впливають на формування та чисельність середнього класу.
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Для покращення ситуації та збільшення доходів МСП в Україні
необхідна, в першу чергу, державна підтримка у формі сприятливого
законодавства, а також побудова громадянського суспільства, створення
інформаційної інфраструктури, розвиток науки та техніки. Без інновацій
сьогодні неможливо уявити подальше функціонування того чи іншого виду
бізнесу. Прикладом є американські компанії, які активно застосовують
сучасні методи управління для задоволення потреб клієнтів і збільшення
їхньої кількості. Серед таких методів можна виділити наступні:
─ відстеження інформації про споживачів, а також про потенційних
покупців;
─ мобільні рішення (програмне забезпечення для мобільних телефонів,
що сприяє зручності користування послугами, сайтом компанії);
─ соціальні мережі (сторінки у різних соціальних мережах: Facebook,
Twitter);
─ дослідження вподобань, інтересів, захоплень різних груп суспільства
[5].
Такі дії забезпечують успіх на ринку, а також сприяють конкуренції у
глобалізованому світі. Тому вітчизняному підприємництву для отримання
конкурентних

переваг

необхідно

наслідувати

досвід

американських

компаній, які завдяки клієнтоорієнтованому підходу мають можливість
утримувати позиції на ринку та виходити на нові ринки збуту.
Конкурентний

розвиток підприємництва передбачає інноваційну

спрямованість бізнесу. Саме представники середнього класу в особі малого
та середнього бізнесу можуть швидко реалізовувати на практиці всі
інноваційні ідеї. Адже головним завданням підприємця є об‘єднання навколо
себе досвідчених і активних працівників, спрямування їхніх зусиль для
досягнення

поставленої

мети.

Таким

чином,

сучасне

конкурентне

підприємництво повинно управлятися професіоналами, що поєднують у собі
новаторські, комерційні та організаторські здібності для пошуку та розвитку
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нових видів, методів виробництва, нових благ та їх нових властивостей,
нових сфер використання капіталу.
Отже,
сприятиме

зростання

чисельності

становленню

підприємництва

представників

конкурентного

інноваційного

характеру.

середнього

малого
При

та

підтримці

класу

середнього
ініціатив

вітчизняних підприємців можливо створити потужний середній клас, що є
визнаним у світі шляхом для стабільного розвитку країни.
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ АКЦІОНЕРНИХ КОМПАНІЙ
В УКРАЇНІ
Акціонерні компанії є провідною організаційно-економічною формою
господарювання в Україні. Переважна більшість створюваних в країні
товарів та послуг є результатом діяльності акціонерних товариств. Згідно
даних Державного комітету статистики України найбільш поширеною
акціонерна форма господарювання є у переробній промисловості, сільському
господарстві та торгівлі [1]. Перелічені галузі економіки на сьогодні
вважаються найбільш прибутковими.
Досліджуючи

особливості

інноваційної

діяльності

вітчизняних

акціонерних компаній, можна виявити окремі тенденції даного процесу,
зокрема:
- здійснення інноваційної діяльності є швидше винятком, а не
закономірністю функціонування корпоративного сектора в Україні;
- ризики від впровадження інновацій у виробництво перевищують
потенційні вигоди від їх реалізації;
- вітчизняні акціонерні компанії не проводять чітко визначеної
інноваційної політики;
- мажоритарні акціонери, як правило, не хочуть ризикувати
майбутніми прибутками заради втілення інноваційних розробок;
-

міноритарії,

здебільшого,

не

зацікавлені

у

впровадженні

інноваційних методів виробництва, оскільки їх основним інтересом є
отримання поточних дивідендів.
Багато хто вважає, що для акціонерних компаній здійснення
інноваційної діяльності є природним процесом. Дійсно, на початку історії
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масштабних,

інноваційних на той час проектів, які були не під силу приватним
капіталовласникам. Американські корпорації на початку ХХ-го століття
здійснювали

прориви

в

економіці,

формуючи

цілком

нові

галузі

господарювання та впроваджуючи революційні методи управління. Проте
такий потяг акціонерних компаній до інноваційної діяльності радше можна
пояснити впливом вищого керівництва та менеджерів цих товариств.
Акціонери, здебільшого, чинили усвідомлений чи неусвідомлений опір
нововведенням, оскільки вони, на їх думку, загрожували стабільності
розвитку компаній.
Як зазначалося вище, акціонерні компанії України зосереджені у
стратегічно важливих галузях економіки. Такі сфери господарювання як
переробна промисловість, сільське господарство та торгівля є досить
консервативними та функціонують на основі усталених виробничих
алгоритмів, проте можливості для впровадження інновацій у ці галузі все ж
таки існують. Зокрема, вітчизняне сільське господарство надає немало
можливостей для реалізації інновацій. В Україні діє ряд компаній, які
займаються інноваційними аграрними розробками, а саме втіленням
селекційних досягнень, вирощуванням генетично модифікованої продукції,
використанням нових видів органічних добрив та кормів для відгодівлі
худоби. Як приклад можна навести аграрні компанії ―Агро-Союз‖ та
―Нібулон‖,

які

використовують

біостимулятори

росту

рослин

при

вирощуванні врожаїв [2]. Результатом використання таких біостимуляторів
стає

підвищення

врожайності

та

зменшення

рівня

захворювань

сільськогосподарських рослин.
Деякі види аграрних інновацій можна назвати порівняно дешевими та
нескладними у застосуванні. Найпростішими аграрними інноваціями є
сучасні селекційні розробки, під якими розуміють вирощування нових видів
сільськогосподарських культур та свійських тварин на основі схрещування
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вже існуючих видів. Селекція як наука почала розвиватися в Україні ще в
другій половині ХІХ-го століття, на сьогодні в нашій державі є
висококваліфіковані селекціонери, діяльність яких може бути корисною для
агропромислових компаній.
Складнішою є ситуація з впровадженням інновацій у промислових
акціонерних товариствах. Багато компаній у цій сфері працюють на основі
застарілого обладнання та нераціонального використання ресурсів. Частково
це можна пояснити наступними чинниками: відсутністю належного рівня
управління компаніями, нестабільністю внутрішнього ринку, орієнтованістю
на експорт сировини, а не готової продукції. Окремі тенденції процесу
впровадження інновацій у промисловість можна побачити з наступної
таблиці [1].
Таблиця 1.
Впровадження інновацій на промислових підприємствах
Рік

Впроваджено нових

Питома вага реалізації

технологічних процесів

інноваційної продукції в
обсязі промисловості, %

2008

1647

5,9

2009

1893

4,8

2010

2043

3,8

2011

2510

3,8

З даних таблиці видно, що кількість технологічних процесів,
впроваджених у виробництво, збільшилась, проте вага інноваційної
продукції в обсязі промисловості суттєво знизилась. Низький рівень втілення
технологічних процесів у 2008 році можна пояснити економічною кризою та
частковою зупинкою промислового виробництва в той період. Відповідно,
тенденція до зростання їх кількості є цілком природною. Зменшення
інноваційної продукції в промисловості може бути пояснено вичерпанням
матеріального та наукового потенціалу в деяких сферах економіки, які
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традиційно пов‘язують з втіленням інноваційних розробок, зокрема
космічної, авіаційної, суднобудівної галузей.
В цілому, вітчизняні акціонерні компанії можна вважати досить
сприятливим середовищем для комерціалізації інноваційних досягнень.
Перед корпоративним сектором України не стоїть завдання впроваджувати
масштабні інноваційні програми та проводити фундаментальні дослідження.
З цими завданнями можуть впоратися технологічні парки, науково-дослідні
інститути, а інколи і одноосібні винахідники. Головною метою акціонерних
товариств в інноваційній сфері повинна стати фінансова та організаційна
підтримка перспективних вітчизняних розробок.
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГАЛУЗІ ПТАХІВНИЦТВА В
КИЇВСЬКІЙ ТА ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
На сучасному етапі в Україні поглиблюється регіональна і територіальна
диференціація забезпечення населення основними продуктами птахівничої
галузі. З позицій раціоналізації розміщення продуктивних сил, основним
соціально-економічним фактором у розміщенні виробничого підприємства є
ринок збуту [2, с. 21]. Тому попри забезпечення необхідною зерновою базою
і сприятливість природно-географічних факторів, головним елементом
формування діяльності підприємств з виробництва продукції птахівництва
Житомирської та Київської областей є зручне розташування навколо
великого економічного центру, прикладом якого є Київ.
Разом з тим, левова частка виробництва продукції птахівництва
припадає на Київську область. Зокрема щодо м‘яса птиці, слід підкреслити,
що у Житомирській області обсяг його виробництва практично не перевищує
рівня 1 тис.т в рік (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка виробництва м‘яса птиці підприємствами регіону, у забійній
масі, тис. т. [3; 4; 5]
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Значні виробничі витрати, постійна нестача обігових коштів, відсутність
досвіду в антикризовому управлінні – ці та інші причини призвели до
призупинення діяльності [1, с. 7], а в деяких районах Житомирської області
закриття птахопідприємств, які виробляли м‘ясо птиці.
Проведений

аналіз

діяльності

птахівничих

підприємств

на

регіональному рівні дає підстави стверджувати, що виробництво продукції
птахівництва протягом 2008-2011 рр. було не рентабельним. Це пов‘язано,
насамперед, із високою собівартістю реалізації продукції, яка формувалася
внаслідок низької ефективності використання виробничих ресурсів.
Протягом 2008-2011 рр. птахівничих підприємства регіону виробили в
середньому 130,7 тис. ц м‘яса птиці, із яких лише 20, 6 тис. ц було реалізовано
(табл. 1).
Таблиця 1.
Результативні показники виробництва м‘яса птиці на птахівничих
підприємствах Київської та Житомирської областей в 2008-2011 рр. [3; 4; 5]
Роки
Показники
Обсяги виробництва продукції, тис. т,
в.ч.
Київська область
Житомирська область
Реалізовано м‘яса, (з врахуванням
залишків минулого року), тис. т, в т.ч.
Київська область
Житомирська область
Рівень товарності, %, в т.ч.
Виручка від реалізації, тис. грн., в т.ч.
Київська область
Житомирська область
Середня ціна реалізації 1 т м‘яса, грн.
Київська область
Житомирська область
Повна собівартість реалізованої
продукції, тис.грн.
Київська область
Житомирська область
Собівартість виробництва 1 т м‘яса,
грн.
Київська область
Житомирська область
Прибуток (збиток), млн. грн.
Київська область
Житомирська область
Рівень рентабельності, (збитковості),
%
Київська область
Житомирська область

2008

2009

2010

2011

2011 р. у %
до 2008 р

У середньому

138,9
138,4
0,5

138,9
138,5
0,4

131,9
131,6
0,3

112,9
112,6
0,3

81,3
81,4
60,0

130,7
130,3
0,4

33,0
30,2
2,8
23,8
311627,3
282037,4
29589,9
944,3
933,9
1056,8

31,4
28,8
2,6
22,6
396476,1
366282,3
30193,8
1262,7
1271,8
1161,3

9,8
9,2
0,6
7,4
106761,8
100422,1
6339,7
1089,4
1091,5
1056,6

8,0
7,3
0,7
7,1
81058,0
75819,2
5238,8
1013,2
1038,6
748,4

24,2
24,2
25,0
29,8
26,0
26,9
17,7
107,3
111,2
70,8

20,6
18,9
1,7
15,2
223980,8
206140,2
17840,6
1077,4
1084,0
1005,8

316448,5
278107,2
38341,3

400302,0
361178,2
39123,8

111289,4
103154,3
8135,1

92856,8
81617,1
11239,7

29,3
29,3
29,3

230224,2
206014,2
24210,0

958,9
920,9
1369,3
-4821,2
3930,2
-8751,4

1274,8
1254,1
1504,8
-3825,9
5104,1
-8930,0

1135,6
1121,2
1355,9
-4527,6
-2732,2
-1795,4

1160,7
1118,0
1605,7
-11798,8
-5797,9
-6000,9

121,0
121,4
117,3
244,7
-147,5
68,6

1132,5
1103,6
1458,9
-6243,4
126,0
-6369,4

-1,5
1,4
-22,8

-1,0
1,4
-22,8

-4,1
-2,6
-22,1

-12,7
-7,1
-53,4

834,0
-502,7
233,9

-4,8
-1,7
-30,3
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Рівень товарності господарств протягом аналізованого періоду складав в
середньому 15,2%. Середня ціна реалізації 1 ц м‘яса птиці у 2011 р.
порівняно із 2008 р. збільшилася на 7,3%. Виручка від реалізації даного виду
продукції знизилась на 74%.
У 2008 р. рівень рентабельності підприємств з виробництва м‘яса птиці
становив - 1,5%, що значною мірою залежало від високого рівня товарності,
який в середньому становив (23,8). Це зумовлено особливостями процесу
виробництва і реалізації продукції птахівництва. Підприємства володіють
розвинутою складською інфраструктурою і мають можливість формувати
запаси, які реалізовують у наступному звітному періоді. Однак рівень
збитковості за аналізований період в середньому становив - 4,8%.
При цьому з‘ясовано, що птахівничі підприємства

Житомирської

області мали збитковість за аналізований період - 30,3%. Вищий рівень
збитковості підприємств Житомирської області викликаний нижчими
середньо реалізаційними цінами та вищою собівартістю виробництва 1 т
м‘яса птиці, порівняно з підприємствами Київської області. Характеризуючи
діяльність птахівничих підприємств, варто зазначити, що Київська область
входить до трійки головних виробників м‘яса птиці в країні.
На її території зосереджено більше 30 підприємств даного напрямку,
серед яких виділяється ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (ТМ «Наша
ряба») головним конкурентом якого є ПАТ«Комплекс Агромарс» (ТМ
«Гаврилівські курчата»).
Найбільш

потужними

птахівничими

підприємствами,

які

спеціалізуються на виробництві яєць є: у Київській обл. ПрАТ "Малинове",
ПрАТ"Агрофірма Березанська"; у Житомирській області - СТОВ "Птахівник"
Новоград-Волинського району, ПСП "Надія" Андрушівського району.
Відмічено, що рівень рентабельності підприємств по виробництву яєць в
Київській області є вищим, аніж в Житомирській області, що викликано
відмінностями в цінах та собівартості яєць в цих областях. Так, якщо в 2011
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році середня ціна реалізації 1000 шт. яєць по Київській області становила
499,6 грн., то по Житомирській області – 375,6 грн., тобто є нижчою на
24,8%. Аналогічна ситуація відбувається з рівнем собівартості. В 2011 році
середня

собівартість

виробництва

1000 шт. яєць в Київській області

складала 477,4 грн., а в Житомирській області – 404,4 грн. Отже,
підприємствами Житомирської області досягнуто зниження собівартості,
що, в свою чергу, пов‘язано з економією коштів на корма, оплату праці, інші
операційні витрати.
На підставі проведеного дослідження можемо констатувати, що
прибутковість птахівництва залежить, передусім, від обсягів реалізованої
продукції, цінової політики на ринку та зменшенні сукупності витрат на
виробництво м‘яса птиці та яєць. Внаслідок економії на масштабах та
наявності великих ринків збуту, птахівничі підприємства Київської області
мають

вищі

показники

результативності

діяльності.

Підприємства

Житомирської області, в свою чергу, мають низький рівень ефективності
внаслідок неконкурентоспроможності цін на ринку та скорочення обсягів
збуту. Такий стан справ свідчить про необхідність проведення роботи по
раціоналізації виробничо-господарської діяльності птахівничих підприємств
Житомирської

області.

При

цьому

особливу

увагу

слід

приділити

маркетингово-збутовій діяльності, оскільки основні резерви підвищення
ефективності діяльності підприємств полягають саме в цій сфері.
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СТАН ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМИ
ОЦІНЮВАННЯ
Забезпечення стійкого розвитку підприємства, стабільності економічних
результатів його діяльності, досягнення стратегічних цілей, що відповідають
інтересам власників та менеджменту, неможливі без розробки та реалізації
фінансової стратегії, яка визначається наявністю ефективної фінансової
безпеки. Зростання темпів розвитку бізнесу обумовлює високий рівень
залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування і можливість
втрати самостійності у процесі прийняття управлінських рішень. Навіть за
умови високої доходності бізнесу нехтування питаннями його фінансової
безпеки може призвести до того, що підприємство може стати об‘єктом
зовнішнього впливу або поглинання.
На основі узагальнення результатів аналізу сучасних літературних
джерел [1–8] можна визначити поняття фінансової безпеки підприємства – як
складову економічної безпеки, яка зумовлює стан, який характеризується:
стійкістю до ризиків; здатністю забезпечувати реалізацію фінансових
інтересів власників та менеджменту підприємства; достатнім обсягом
фінансових ресурсів для реалізації місії та стратегічних цілей підприємства.
Підтримка стану фінансової безпеки дозволяє підприємству:
– забезпечити фінансову стійкість, платоспроможність, ліквідність та
фінансову незалежність у довгостроковому періоді;
– підтримувати оптимальний рівень структури капіталу;
– своєчасно ідентифікувати зовнішні та внутрішні ризики фінансового
стану підприємства та розробляти заходи щодо їх нейтралізації;
– самостійно реалізовувати фінансову стратегію;

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
"КОНКУРЕНТНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ"

203

– забезпечувати достатню гнучкість при ухваленні управлінських
рішень з фінансових питань;
– забезпечити захищеність фінансових інтересів власників підприємства.
Для підтримки нормального рівня фінансової безпеки підприємства
необхідно безперервно здійснювати діагностування її стану та моніторинг
виявлених потенційних ризиків. Однак, процес діагностування фінансової
безпеки у сучасній економічній літературі у більшості випадків звужується до
аналізу фінансового стану підприємства та ймовірності його банкрутства. Якщо за
критерії порівняння методичних підходів до оцінювання стану фінансової безпеки
підприємства відібрати:
1 – вибір системи показників за визначеним критерієм;
2 – аргументація вибору критичних значень розрахункових показників;
3 – визначення узагальнюючих показників оцінювання;
4 – наявність якісної шкали оцінювання;
5 – складність застосування та рівень сприйняття результатів, то
отримаємо результати, наведені у таблиці (табл. 1).
Таблиця 1.
Порівняння методичних підходів до оцінювання стану фінансової
безпеки підприємства
Автор

Критерії порівняння
1

2

3

4

5

Бланк І. [2, с. 121–148]

–

–

+

–

+

Горячева К. [4]

–

–

+

–

Єрмошенко А. [5]

–

–

+

+

–

Мікуліна М. [7]

–

–

+

–

–

Марченко О. [6]

–

–

–

–

–

Погосова М.Ю. [8, 9]

+

+

+

+

–

–

+

Основною проблемою проаналізованих методик оцінювання стану
фінансової безпеки підприємств, на наш погляд, є фіксований перелік
первісних показників без аргументації їх відбору та встановлення критичних
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значень, що не дозволяє спрогнозувати можливі ризики та здійснити пошук
резервів

їх

недопущення

з

урахуванням

специфічних

особливостей

функціонування. Це спонукає до висновку про необхідність їх подальшого
удосконалення з урахуванням розвитку сучасних оціночних концепцій.
Особливої

уваги,

на

наш

погляд,

заслуговує

концепція

вартісно-

орієнтованого управління (VBM), особливості використання якої у контексті
досліджуваної проблематики буде висвітлено у подальших публікаціях.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Опыт передовых стран мира показывает, что в современных условиях
основой динамичного развития любой экономической системы выступает
инновационная

деятельность,

обеспечивающая

высокий

уровень

ее

конкурентоспособности. Таким образом, основой социально-экономического
развития в XXI веке являются инновационные процессы. Если прежняя
экономическая система развивалась на основе увеличения количества
ресурсов (экстенсивный тип экономического роста), то в современном
обществе экономический рост связан с совершенствованием качества
ресурсов, использованием достижений научно-технического прогресса
(интенсивный тип экономического роста). Поэтому перспективы развития
современного общества принято связывать с освоением новых технологий
(производственных, информационных, социальных, гуманитарных и пр.).
Степень развития национальной инновационной сферы формирует
основу устойчивого экономического роста, является необходимым условием
полноправного участия страны в мировом разделении труда. С целью
активизации инновационных процессов в ряде стран начиная с середины 80-х
годов сформированы национальные инновационные системы выступающие
основой развития инновационной экономики. Инновационная система
позволяет повысить интенсивность экономического развития страны за счет
использования

эффективных

механизмов

получения,

передачи

и

использования в хозяйственной практике результатов научно-технической и
инновационной деятельности.
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Переход экономики Азербайджана в новое качественное состояние
предопределяет значимость активизации инновационной деятельности, что в
свою

очередь

требует

фундаментальных

изменений

в

структуре

общественного производства, образовании и составе рабочей силы. Кроме
того, необходима смена вектора развития, базирующегося на использовании
преимущественно природных ресурсов, к развитию на основе знаний и
информации. С учетом этого необходимо существенно преобразовать
отечественные институциональные условия ведения бизнеса, сформировать
благоприятный инвестиционный климат,
использования

современных

осуществить

информационных

и

прорыв

в

сфере

коммуникационных

технологий, как в области воспроизводства знаний, так и в отраслях,
использующих нововведения.
Прежде
произвести

всего,

для

реализации

инвентаризацию

уже

данной

имеющихся

стратегии

необходимо

научных

достижений,

отечественных изобретений и выделить среди них наиболее приоритетные, с
помощью которых Азербайджан может модернизировать всю экономику.
Для реализации любого проекта необходимо обеспечить инновационную
направленность инвестиций, особенно иностранных, для освоения передовых
технологий пятого и в перспективе шестого технологических укладов. На это
должна быть направлена инновационно-технологическая экспертиза как
инвестиционных проектов с иностранным участием, так и закупок
инвестиционного и другого оборудования, а также технологий.
Необходимо и институциональное обеспечение глобального аспекта
стратегии инновационного развития, то есть охрана интеллектуальной
отечественной

собственности

и

формирование

благоприятного

инвестиционного климата и соблюдение законодательства.
Для инновационного развития необходим образовательный потенциал:
ученые, конструкторы, менеджеры, экономисты, программисты, то есть все
те, кто составляют кадровую основу для базисных инноваций. Но в
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Азербайджане

талантливая

молодежь

не

всегда

находит
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должного

применения своим знаниям и либо эмигрирует за рубеж, либо идет в сферы
коммерческой деятельности.
Только на основе радикально инновационного обновления критически
устаревших основных фондов и выпускаемой продукции, возможно,
обеспечить конкурентоспособность Азербайджанской экономики, высокие
устойчивые темпы экономического роста, увеличения доходов предприятий,
государства и населения.
В Азербайджане имеются необходимые средства для инновационного
прорыва, в частности наблюдается избыток капитала, который не находит
инновационно-производственного применения и в крупных масштабах
вывозится за границу. Подъем азербайджанской экономики до уровня
развитых стран невозможен без активизации инновационной деятельности.
Отношение числа технологий, которые страна создает, к числу технологий,
которые она покупает, значительно меньше единицы. В настоящее время
наша страна является технологически зависимой. Для стран с переходной
экономикой, в том числе и для Азербайджана, характерны тенденции
сокращения масштабов инновационной деятельности. Так, за последние 1012 лет количество организаций, занимающихся научными исследованиями и
разработками, сократилось до 96%. В настоящее время их количество
составляет 150 единиц, из них 96 научных институтов. Отметим, что также
сократилось количество персонала, занятого научной деятельностью до 70%.
Но хочется отметить и положительные изменения, происходящие в этой
сфере. За последние годы номинальная заработная плата в области науки по
сравнению с 1995-ым годом увеличилась на 2,65 раз.
На сегодняшний день в Азербайджанской экономике существует ряд
принципиальных
инновационной

барьеров,
активности.

мешающих
Один

из

кардинальному
этих

барьеров

повышению
−

отсутствие

эффективных механизмов финансирования инновационных проектов со
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стороны государства. Государство традиционно должно финансировать
фундаментальную науку и на кооперативной основе − прикладные
исследования. Также необходима весомая государственная поддержка
базисных инноваций в производстве и инноваций в нерыночном секторе,
защита интеллектуальной собственности и создание достаточных стимулов
для

ее

использования,

особенно

изобретений.

Здесь

необходимо

инновационное партнерство государства, предпринимателей, творческих
личностей

и

общества

в

осуществлении

стратегического

прорыва.

Государство не может отказаться от прямой поддержки базисных инноваций,
ограничившись созданием правового поля и финансированием оборонных
инвестиций. Государство должно активно выполнять одну из важнейших
своих функций - стратегическую.
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О. В. Піменова,
аспірантка,
КНУ імені Тараса Шевченка
ГОСПОДАРЮВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ НА ЗАСАДАХ
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Головним завданням сільського господарства є виконання ним
комплексу економічних, соціальних і екологічних функцій, забезпечити який
можуть лише окремі форми організації виробництва. Аграрна політика
держави щодо державного регулювання та державної підтримки сільського
господарства має бути спрямована на підтримку таких форм, основні
напрями якої:
- визначення базової моделі форм господарювання;
- забезпечення

державної

підтримки

базових

моделей

форм

господарювання на етапі становлення;
- державне регулювання землекористування;
- забезпечення інституційного середовища для функціонування соціоекономіко-екологоорієнтованих форм господарювання.
Одним з найголовніших завдань аграрної політики, на нашу думку, є
визначення базової моделі господарювання та формування цілеспрямованої
державної політики відповідно до обраної моделі господарювання.
Аналіз форм господарювання в США та в країнах Європи, лідерів в
світовій торгівлі сільськогосподарською продукцією, показує, що сільське
господарство Америки та Євросоюзу побудовано і тримається саме на
фермерських господарствах та їх об'єднаннях. У розвинутих країнах
корпоративні форми представлені партнерствами, S-корпораціями (США), у
організації – об‘єднаннями фермерів зі спільного господарювання (GAEC) та
господарськими товариствами (EARL, SCEA), групами місцевого ведення
сільського господарства (Японія), виробничими кооперативами з колективної
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оренди землі (Італія, Іспанія), співдружністю виробників або простим
товариством (Німеччина). [1, с. 116-127].
Необхідність державної підтримки фермерських господарств та їх
об'єднань доведена досвідом західних країн. В цілому аграрна політика
розвинутих

країн

спрямована

на

забезпечення

фермерської

моделі

господарства як базової.
За даними Європейської комісії державна підтримка розвитку
фермерства в ЄС здійснюється за наступними напрямками:
- державна підтримка новостворених фермерських господарствав;
- державна підтримка фермерських господарств, які знаходяться в
неблагополучних районах;
- спеціальна підтримка молодих фермерів;
- підтримка спадкоємства;
- державна

підтримка

створення

груп

об'єднань

сільськогосподарських виробників.
Важливим

чинником

при

підвищенні

конкурентоспроможності

національної економіки в аграрному секторі є створення та функціонування
соціоекономічної

моделі

розвитку

сільського

господарства.

До

соціоекономічного розвитку в аграрному секторі відносять економічний
розвиток сільських територій, зайнятих сільськогосподарськими угіддями,
ефективність зайнятості, що характеризується доходами на душу населення,
екологобезпечним виробництвом, зорієнтованим на потреби людини тощо.
Соціоекономічний розвиток також визначається роллю соціального капіталу,
який, на нашу думку, має бути врахований при формуванні аграрної політики
держави.
Під соціальним капіталом розуміються соціальні відносини та зв‘язки,
які формуються в аграрному секторі економіки, що ґрунтуються на довірі та
спонукають учасників до ефективніших дій з метою досягнення спільних
цілей [2, с. 78].
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На думку Ф. Фукуями, соціальний капітал – це загальноприйняті норми
та цінності, які практикуються певною групою людей та дозволяють їм
співпрацювати [3, с. 8].
В.М. Геєць, досліджуючи соціоекономічну модель майбутнього
України, зазначає, що визначальна роль соціального капіталу полягає в
забезпеченні розвитку будь-якої країни та взаємозалежність технократичної і
соціальної складових у новій філософії, що вимагає детального аналізу змісту
соціогуманізованих складових розвитку [4, с. 317].
Соціальний

розвиток

аграрного

сектору

наразі

досліджується

вітчизняними вченими переважно без урахування проблеми відновлення
довіри сільського населення та підприємців до держави та фінансових
суб‘єктів господарювання.
На думку І.І. Мазур, довіра є не тільки соціальною інституцією а й
виступає інституцією конкурентоспроможності національної економіки [5, с.
29].
В

Україні

рівень

довіри

сільських

мешканців

та

суб‘єктів

підприємницької діяльності в аграрному секторі до влади та інститутів
держави, до банків та фінансових установ, до страхових компаній, інститутів
спільного інвестування та до бізнесу взагалі низький, що на думку
І.Й.Малого, означає зневіру громадян до самих себе [6, с. 77].
Так, проведені ІС НАНУ соціологічні дослідження, які представлені в
монографії В.М. Гейця «Суспільство, держава, економіка», показують
низький рівень довіри населення України до політичних партій та політичних
лідерів, профспілок, до Верховної Ради України, до органів виконавчої
влади, до правоохоронних лідерів [4, с. 364 - 371]. В.М. Геєць зазначає, що
«українська держава втратила довіру з боку громадян і здатність до розвитку,
у результаті чого у країні вже шостий рік поспіль відбувається політична
криза. За цих умов, власне, і постало питання про формування нової ідеології
та здійсненні політики розвитку, спрямованої як на мобілізацію як
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суспільних, так і економічних ресурсів, що дозволить у перспективі ввійти до
світової спільноти країн із високим рівнем життя та демократією як
універсальною цінністю суспільного ладу» [4, с. 347].
Низький рівень довіри селянства, фермерів та інших підприємців до
вищезазначених інститутів характеризується, на наш погляд:
- низький рівень довіри до банків та фінансових установ гальмує
розвиток сільськогосподарського виробництва через обмеженість у
власних фінансових ресурсах;
- низький рівень довіри до страхових компаній гальмує розвиток
певних цінних видів сільськогосподарських культур, які більше за
інших чутливі до погодних умов;
- низький рівень сільського населення до влади не сприяє створенню
та розвитку громадських організацій в сільському господарстві, які
б представляли, задовольняли та захищали суспільні інтереси своїх
члені у визначеної статутом сфері чи діяльності. Так, заступник
голови

Радомишльської

районної

державної

адміністрації

В.М. Пустовіт зазначає, що складність формування громадської
організації серед бджолярів полягає в низькому рівні довіри
пасічників до влади незважаючи на існуючу певну пряму фінансову
підтримку бджолярів з боку держави. На курсах підвищення
кваліфікації бджолярів у 2011 році організованих Національним
університетом біоресурсів та природокористування України ННУ
післядипломної освіти при підтримці ВГО «Братства бджолярів
України»,

переважна

кількість

бджолярів

стверджувала,

що

офіційно не реєструють пасіку незважаючи на пряму фінансову
підтримку з боку держави, оскільки недовіряють владі «сьогодні –
підтримка, завтра – податки» – стверджують бджолярі;
- низький

рівень

до

інститутів

держави

гальмує

розвиток

сільськогосподарських кооперативів. На думку Ф. Фукуями, окремі
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індивіди, які працюють самостійно, слабкі. Їх можливості значно
збільшуються, якщо тільки вони здатні об‘єднатися у великі групи.
Соціальний капітал – це загальноприйняті традиції та норми, які
сприяють кооперації, – дуже важливий, оскільки він знижає те, що
економісти називають «транзакційними витратами», збільшуючи
ціну формального співробітництва [3, с. 7]. Досвід розвинутих країн
таких як США та країн ЄС свідчить, що саме сільськогосподарська
кооперація є запорукою успішного розвитку фермерства. Проведені
дослідження Ф. Фукуямою в праці «Довіра: соціальні чесноти та
шлях до процвітання» показують, що вищезазначені країни – країни
з високим рівнем довіри.
Складність формування та розвитку сільськогосподарської кооперації в
Україні обумовлена з одного боку недосконалістю законодавчої бази,
слабкою державною підтримкою, а з іншого – низьким рівнем довіри
сільського населення до держави і неготовністю до партнерства. Проте, як
свідчить світовий досвід, саме сільськогосподарська кооперація є запорукою
успішного розвитку сільського господарства.
На думку Ф. Фукуями, створити необхідне законодавство, конституцію
і навіть виборчу систему набагато легше ніж побудити людей довіряти,
особливо на всіх рівнях суспільства. Тому головним завданням держави в
аграрному секторі, на нашу думку, є підвищення рівня довіри селян та
підприємців до інститутів держави, до банківської системи, страхових
компаній, інститутів спільного інвестування, до підприємництва і навіть до
самих себе шляхом створення державно-приватного партнерства в аграрному
секторі.
Державно-приватне партнерство підвищує рівень довіри селян та
фермерів до інститутів держави, сприяє розвитку громадських організацій,
сільськогосподарської кооперації та конкурентоспроможності аграрного
сектору. Відтак, збільшення соціального капіталу шляхом підвищення рівня
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довіри селян фермерів та інших суб‘єктів аграрного сектору має стати
пріоритетним напрямком аграрної політики держави.
Реалізація

цих

заходів

сприятиме

підвищенню

конкурентоспроможності аграрного сектору України.
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С. В. Огреба,
аспірант,
КНУ імені Тараса Шевченка
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД КІЛЬКІСНОГО ВИМІРЮВАННЯ
ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ
В сучасних умовах господарювання важливим фактором успішної
побудови стратегії розвитку економіки є точна та повна оцінка показників
економічної діяльності держави, які відображаються за допомогою системи
національних рахунків. Але частина економічної діяльності залишається
«невидимою» для державних статистичних служб, що призводить до
викривлення

макроекономічних

показників,

неповного

відображення

економічних даних у державній статистиці і, як наслідок, неточного аналізу
економічної ситуації у країні. Найбільша частка економічної діяльності, яка
безпосередньо не спостерігається, припадає на тіньову економіку. Тому
важливою проблемою державної статистики є створення фундаментальних
організаційно-методологічних засад щодо ефективного вимірювання та
міжнародного співставлення показників розвитку цього явища. Незважаючи
на труднощі у кількісному

вимірюванні тіньової економіки, розроблено

багато методик провідними фахівцями з цієї проблематики у різних країнах
світу. Тому вивчення та систематизація світового досвіду статистичного
вивчення тіньової економіки є необхідною умовою створення уніфікованої
системи кількісного вимірювання цього явища.
Різні країни світу при оцінці тіньової економіки використовують
різноманітні методики, методи та підходи. Серед найбільш поширених
методів

можна

виділити

метод

трудових

затрат,

аналіз

таблиць

«затративипуск», використання співставлень (порівняння теоретичного та
реального податку на додану вартість, теоретичного та реального податку на
прибуток), проведення спеціальних досліджень та спостережень. Беручи до
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уваги різноманітність світових підходів до вимірювання тіньової економіки
статистична служба Європейського союзу (Євростат) з метою уніфікації та
стандартизації кількісної оцінки тіньової економіки розробила два варіанта
рекомендацій щодо статистичного вивчення економіки, яка безпосередньо не
спостерігається (невидимої економіки). Перший варіант рекомендацій був
розроблений у 19981999 рр. та містив аналітичну основу, яка пропонує
поділити

невидиму економіку на вісім агрегованих груп. Ця аналітична

основа отримала назву «аналітична основа T1Т8». Згідно цієї аналітичної
основи невидима економіка поділяється на вісім типів, які можна об‘єднати у
наступні чотири групи: прихована економіка (з економічних та статистичних
причин), неформальна економіка, незаконна економіка та інші види [4, c.47].
Другий перелік рекомендацій Євростату щодо статистичного вивчення
оцінки невидимої економіки був оприлюднений у 2003 році. Згідно з цими
рекомендаціями було вдосконалене групування економіки, яка безпосередньо
не спостерігається, з метою уточнення меж її структурних елементів. У
відмінності від «аналітичної основи Т1Т8», яка розбиває невидиму
економіку на вісім груп, більш пізня версія аналітичної основи 2003 року
включає в себе всього сім груп та має назву «аналітична основа N1N7».
Головною відмінністю між цими двома групуваннями невидимої економіки є
те, що якщо «аналітична основа Т1Т8»

фокусується на проблемних

областях невидимої економіки, то «аналітична основа N1N7» базується на
групуванні суб‘єктів економічної діяльності згідно з можливим неповним
охопленням їхньої діяльності [5, c. 6].
Згідно «аналітичної основи N1N7», сім типів економіки, яка
безпосередньо не спостерігається, можна об‘єднати у чотири більш
агреговані групи: незареєстрована економічна діяльність, недосліджена
економічна діяльність, діяльність, дані про яку є викривленими, неохоплена
або

неповністю

охоплена

статистичним

спостереженням

економічна

діяльність через недоліки статистичної системи. Головною метою створення
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аналітичних основ Євростата для вимірювання тіньової економіки є
забезпечення систематизованого, уніфікованого та максимально повного
вивчення цього явища. Але виходячи зі своїх статистичних та економічних
потреб, особливостей ведення господарської діяльності, далеко не всі країни
світу використовують розроблені Євростатом рекомендації. Відповідно до
підходу до кількісного вимірювання обсягів тіньової економіки всі країни
світу можна поділити на три групи:
 країни, які строго дотримуються аналітичної основи Євростату (Болгарія,
Туркменістан, Чехія, Хорватія, Україна);
 країни, які мають ретельний та систематизований підхід до забезпечення
повного охоплення національних рахунків, але безпосередньо не вимірюють
обсяги тіньової економіки (США, Канада);
 інші країни, які використовують різноманітні підходи до аналізу обсягів
тіньової економіки:
 на основі власно розроблених аналітичної основи та методах
дослідження

(наприклад,

Італія,

яка

є

першопрохідцем

у

статистичному вивченні тіньової економіки, статистичні органи якої
розробили ефективну методику оцінки цього явища. Ця методика
використовується у багатьох країнах та дістала назву «Італійський
підхід»);
 які фокусуються на кількісному вимірюванні обсягів тіньової
економіки у певних проблемних областях (за допомогою спеціальних
досліджень), але не використовують комплексної аналітичної основи;
таке вимірювання найчастіше направлене на забезпечення повноти
охоплення національних рахунків (Мексика, Туреччина);
 які концентруються на дослідженні неформального сектору та
неформальної зайнятості (Албанія, Бразилія).
Таким чином, різні країни світу використовують різноманітні підходи до
кількісного вимірювання, аналізу та оцінки тіньової економіки. Внаслідок
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цього ускладнюється міжнародне співставлення та порівняння обсягів цього
явища. Викликає труднощі дослідження тіньової економіки не тільки в
просторовому аспекті, а й у динаміці. Оскільки методологія оцінки тіньового
сектора постійно вдосконалюється, то тенденція до зменшення або
збільшення

обсягів

економічної

діяльності,

яка

безпосередньо

не

спостерігається у певній країні, може залежити як від результатів
економічної активності, так і від змін у методах оцінки тіньової економіки.
Рекомендації Євростату стали першими кроками до стандартизації підходів
до кількісного вимірювання обсягів тіньової економіки, та з кожним роком
все більше країн використовують розробки європейських статистиків для
вдосконалення оцінки цього явища, що в майбутньому може призвести до
створення уніфікованої міжнародної статистичної системи вимірювання та
аналізу тіньової економіки і, як наслідок, розробки ефективної стратегії її
виявлення та подолання її негативних наслідків.
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СТАНОВЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ІННОВАЦІЙНОІНВЕСТИЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ВЗАЄМОДІЯ ЗАДЛЯ
РОЗВИТКУ
Досвід економічно розвинених країн свідчить, що у наш час глобальну
конкурентоспроможність забезпечує інноваційна економіка, зокрема її хайтек сегмент (виробництво 5-го і 6-го технологічних укладів). Розвиток такої
економіки забезпечує ефективне інвестування в інновації, котрі поширює
підприємництво.
Проблемне поле досліджень ефективного поєднання інновацій з
інвестиціями та залучення вітчизняного підприємництва широке й розмаїте, з
багатьма вимірами, а відтак потребує ґрунтовної розробки шляхом поєднання
зусиль теоретиків і практиків, зокрема у такому плюралістичному форматі як
науково-практичні конференції.
Наше дослідження проводиться у руслі нової економіки та в основному
опирається на ті праці зарубіжних і вітчизняних вчених, які носять
міждисциплінарний характер. Чому «змішана» економіка нині обмежується
співіснуванням лише двох секторів – державного і приватного? Цю
концепцію, як слушно зазначає П. Розанвалон, потрібно розширити і
просуватися до «множинності способів організації та видів функціонування».
Йдеться про «розвиток кооперативного сектора економіки (кооперативи,
товариства взаємного страхування тощо) або «третього сектора» [4, с. 228].
На думку П. Друкера, «дуже важливою сферою підприємництва є «четвертий
сектор» – партнерство між державними і приватними компаніями…» [5, с.
27]. Революційною видається сучасна концепція сумісно-розділених відносин
(діяльності і власності), запропонована А. А. Гриценко [6, с. 290].
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Відправним пунктом для розробки сучасних концепцій підприємництва
на нашу думку, є спростування хибного постулату, що підприємництво
нібито являє собою «метаекономічне» явище, щось таке, що суттєво впливає
на економіку та дійсно її формує, однак не є її частиною» [5, с. 31].
Наступним кроком має стати усвідомлення того, що ракурс конкурентного
розвитку підприємництва дедалі зміщує свій фокус. Сучасні тенденції
розвитку соціуму та економіки вносять суттєві корективи в практику
підприємництва

та

методологію

його

досліджень.

По-перше,

у

підприємницькому середовищі на початку ХХІ століття суттєво змінюється
характер конкуренції. Якщо раніше стратегічні рішення приймались
переважно для упередження чи, навіть, блокування дій конкурентів, то зараз
на передній план виходить прагнення задовольняти ринкові потреби краще,
ніж конкуренти.
Одним

із

перших

на

такого

роду

«суперницький»

характер

конкуренції» вказав І. Кірцнер [10, с. 125]. По-друге, здавалося б
парадоксальною тенденцією стало те, що дедалі вагоміші стратегічні
переваги надають кооперація і співробітництво, які витісняють власне
конкурентну боротьбу. Відтак, має місце розширення ринкових ніш і
зростання рівня споживчого попиту, а їх наслідками не забаряться
скористатись малі та середні підприємства, що є гнучкими й чутливими до
змін. Ця тенденція зміщує акцент досліджень з основної течії конкурентного
розвитку підприємництва у русло свого роду гетеродоксії взаємовигідного
партнерства та суспільно корисної діяльності загалом.
Ефекти взаємодії, що нині спостерігаються в Україні, за своїм
характером та перебігом нагадують не стільки сучасний «неокорпоративізм»
(за концепцією Ф. Шміттера), як зародковий «корпоративізм», – реакцію на
плюралістичний хаос першого етапу формування капіталістичних відносин.
Причому

він

проявляється

правоконсервативного

водночас

корпоративізму

у
та

двох

формах:

висхідного,

низхідного,

охлократичного.
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Перший з них, ініційований владою, спрямований на створення ієрархічних
функціональних об‘єднань, що забезпечували б вертикаль влади в Україні.
Другий, спричинений незадоволеністю низів, розрахований на створення
опозиційних каналів, здатних мультиплікувати та інтенсифікувати імпульси,
що надходять знизу, забезпечуючи тиск на державну владу.
Особливо відчутними в Україні є інституціональні деформації, що
стали наслідком невдалих спроб трансплантації на наших теренах зарубіжних
інституцій, які добре себе зарекомендували в інноваційно-розвинутих
країнах. Якщо в інноваційно-розвинутих країнах Заходу компанії вирішують
«дилему інноватора» (щодо підтримуючих і «підривних» інновацій), то в
Україні існує принципово інша дилема. ЇЇ сутність не у виборі різновидів
інновацій, вона знаходиться не стільки в економічній, скільки у суспільнополітичній площині – у визначенні вектора руху: «назад, до особистісних
домовленостей та обмеженому доступу» чи вперед – до «знеособлених
інституцій» [13, с. 420].
Індекс

інвестиційної

привабливості

України,

що

відображає

інвестиційний клімат та умови ведення бізнесу, у третьому кварталі 2012
року досяг 2,14 балів (з 5 можливих), що є найнижчим за всю історію його
досліджень Європейською Бізнес Асоціацією з 2008 року. В інноваційноінвестиційних проектах не зацікавлені ані зарубіжні інституційні інвестори,
ані вітчизняний «великий» (олігархічний) бізнес, що має кардинальні
відмінності

з

вітчизняним

підприємництвом

за

багатьма

ознаками.

«Великий» бізнес виник не в класичний спосіб, тобто шляхом об‘єднання
капіталів

засновників,

а

шляхом

привласнення

(«прихватизації»)

загальнодержавної власності СРСР та УРСР, а подальший його «розвиток» це
не що інше як привласнення залишків державної власності та перерозподіл
привласненого раніше.
«Великий» бізнес має альтернативну мотивацію у надприбуткових
офшорних схемах, псевдоімпорті тощо. Так, на офшорних схемах (за
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підрахунками ДПС України) держбюджет втрачає до 100 млрд. грн., а за
схемою псевдоімпорту вітчизняні бізнес-структури у цьому році вже вивезли
за кордон кошти, що еквівалентні 10 мільярдам доларів США. Натомість на
підприємництво чиниться надмірний фіскальний тиск та, водночас, дедалі
більше зростає висота бар‘єрів входження у підприємницьке і бізнессередовище та трансакійні витрати. Так, нерозважливе введення Податкового
кодексу призвело до масового згортання легального сегменту підприємцівфізичних осіб, а це означає подальшу тінізацію економіки та «викручування
рук» законослухняним підприємцям. Особливо важко і надто повільно
розвивається інноваційно-інвестиційне підприємництво, зокрема венчурне.
Ми маємо значні труднощі з інвестиційною докапіталізацією свого
бізнесу (через брак дешевих кредитних ресурсів) та, водночас, беремо на себе
всі ризики (venture) інвестування в інновації. Відтворювальний цикл
гальмується явно спекулятивною системою його фінансового забезпечення,
за якої поточні грошові доходи підприємця ледь покривають надмірні
відсотки за кредитами, а для погашення самого тіла боргу доводиться брати
нові кредити. Короткострокові кредитні інструменти та високий рівень
інфляції зводять нанівець довгострокові програми економічного розвитку
підприємства і, навіть, середньострокові інноваційно-інвестиційні проекти.
Внаслідок цього нечисленні інноваційно-активні підприємства в Україні
вирішують, здебільшого, інноваційні проблеми підтримуючого характеру, а
для так званих «підривних» інновацій руки просто не доходять. Прикладні
науково-технічні розробки сягають не вище четвертого рівня технологічних
укладів, а сфері «хай-тек» та інноваційно-інвестиційній діяльності, особливо
її венчурному сегменту, які ще виходить на стадію кон‘югації, постійно
загрожує дезінгресія.
Розвиток вітчизняного інноваційно-інвестиційного підприємництва
гальмує корпоративістський характер державного управління та політичного
класу, де домінують різко поляризовані фінансово-політичні групи інтересів.
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У середовищі вітчизняного «великого бізнесу», який значно переважає
кволий підприємницький прошарок, здорова конкуренція здебільшого
відсутня, або ж (у кращому разі) являє собою формально конкурентні
відносини.

Шумпетерівське

«творче

руйнування»

підмінюється

кримінальним руйнуванням бізнесу та підприємництва, якщо вони не
входить до корпорації. Автор поділяє слушну думку Нобелівського лауреата
Д. Норта і його іменитих співавторів: «Перешкоджання конкуренції як в
економіці, так і в політиці, скорочує інновації, звужує розмах творчого
руйнування, а також порушує механізм заміщення тих, що програли, та
відкинення безперспективних ідей» [13, c. 420].
Проведені нами дослідження дають підстави зробити наступні
висновки.
1. Підприємництво стало невід‘ємною складовою самовідтворювальної
системи розвитку економіки в інноваційно-розвинених країнах, а тому його
більше

не

розглядають

як

«метаекономічне»

явище.

Вітчизняне

підприємництво – це новітній феномен, що сформувався у процесі досі
невідомого у світовій історії зворотного трансформаційного переходу від
соціалізму до капіталізму. В Україні, що перебуває на перехідному етапі
інституціональних і трансформаційних зрушень, конче необхідно задіяти
вітчизняне

підприємництво

підприємництва,

зокрема

як
його

ринкоутворюючий

чинник.

Розвиток

інноваційно-інвестиційний

сегмент,

найбільшою мірою гальмують інституційні деформації, корпоративістський
характер державного управління та загалом політичного класу, де домінують
різко поляризовані фінансово-політичні групи інтересів.
2. Запропонована у цьому дослідженні концепція кон‘югацій враховує
прояви сумісної дії двох механізмів ринкового регулювання («невидиму
руку» й «видиму руку» ринку) та новітні тенденції зміни характеру
конкуренції, що спрямовані на взаємодію задля розвитку. Вона окреслює
визначальні правила, що детермінують права й обов‘язки суб‘єктів взаємодії
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задля розвитку, а у більш широкому контексті йдеться про спільну соціальну
відповідальність. Концепція кон‘югацій може служити ядром, довкола якого
формуватимуться стратегії і максими того, як найкраще скористатись
інституціями

та

організаціями

для

цілей

інноваційно-інвестиційного

розвитку економіки.
За

межами

нашого

розгляду

залишились

важливі

питання

методологічного характеру стосовно імплементації новітніх складових у
концептуальні засади становлення і розвитку інноваційно-інвестиційного
підприємництва та виокремлення його організаційно-економічних форм. У
дослідженнях феномену підприємництва необхідно уникати методологічних
пасток

у

своєрідному

(крайнощами)

є

«Бермудському»

економічний,

трикутнику,

інституціональний

та

де

вершинами

математичний

«імперіалізм». Це проблема вибору між економічним та інституціональним
підходами, на які вказують В. М. Геєць і А. А. Гриценко [14, с. 4].
Насамкінець, варто завважити, що це дослідження (як, власне, й було
задумано автором), не передбачало на виході готових рецептів для
підприємництва. Це спроба привернути увагу дослідників до новітньої
проблематики, на один із аспектів якої – необхідність інституційного
забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності – автор вказав раніше під
час дискусії круглого столу [15, с. 21]. Доповідь, підготовлену для цієї
конференції, також слід розцінювати, радше, як запрошення до дискусії.
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ВолгГТУ
ТЕХНОЛОГИЯ КРАУДСОРСИНГА КАК ИННОВАЦИОННЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
В условиях глобализации обострилась ситуация конкуренции, что
обуславливает необходимость поиска инновационных инструментов влияния
на поведение потребителей, которые основываются на развитии и
поддержании

долгосрочных

связей

с

клиентами,

формировании

их

лояльности.
В статье предложено использование технологии краудсорсинга
применительно к образовательным учреждениям как инновационный
инструмент

влияния

на

потребительское

поведение

(создание

краудсорсинговой образовательной среды), где краудсорс-технологии можно
классифицировать по двум направлениям: краудсорсинг в проектной
деятельности (кейс-стади / проблемное обучение) и краудсорсинг в
общественно / социально-значимой деятельности, а также в бизнесе
(генерация идей, исследования, Интернет-платформы). В первом случае
потребитель образовательных услуг является исследователем (студентисследователь), во втором – т. н. краудсорсером (студент-краудсорсер) (см.
рисунок 1).
Функции краудсорсинга в образовательной сфере как инновационного
инструмента влияния на потребительское поведение:
— влияние на поведение потребителей образовательных услуг с
целью формирования лояльности;
—

возможность

обретения

бесконечных

интеллектуальных

/

физических ресурсов, например генерация идей (в т. ч. бизнес-идей) для
образовательного учреждения;
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— экономия ресурсов (деньги, время и др.);
— изучение мнения потребителей образовательных услуг;
— обмен информацией;
— обучение потребителей образовательных услуг;
— PR и продвижение образовательных услуг.
Одной из функций краудсорсинга в образовательной сфере является
формирование лояльности потребителей образовательных услуг посредством
коммуникации с клиентами (в том числе налаживание обратной связи). Как
только образовательное учреждение заинтересовало людей в идее, люди
начинают разбираться в образовательной услуге, изучают ее, комментируют,
рассказывают об услуге другим людям (своим знакомым, родственникам),
влияют на их поведение. Человек внутренне обосновывает (рациональные
доводы), что потратил время не зря и становится более лояльным к
образовательному учреждению.
Краудсорсинг пользуется все большей популярностью в Интернете.
Об этом свидетельствует появление многочисленных ресурсов по обмену
идеями, проектов, публикующих ситуации (кейсы) с обозначенной в них
проблемой и генерирующих поток потребителей, которые предлагают свои
решения бесплатно или за умеренное вознаграждение.
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Рассмотрим предлагаемое использование технологии краудсорсинга
применительно

к

образовательной

сфере,

в

том

числе

создание

краудсорсинговой образовательной среды (см. рисунок 1).

Рис. 1. Классификация краудсорс-технологий в образовательном учреждении
(краудсорсинговая образовательная среда)
Источник: составлено автором.
Как видно из приведенного выше рисунка, краудсорс-технологии
можно классифицировать по двум направлениям:
1) в проектной деятельности (кейс-стади / проблемное обучение), в
данном случае потребитель образовательных услуг является исследователем
(студент-исследователь).
Краудсорсинг– это технология налаживания обратной связи, которая в
свою очередь является одной из основ влияния на поведение потребителей.
При участии в краудсорс-проектах потребитель в качестве волонтера
(интерна) может получить практический опыт решения задач и включить эту
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информацию в свое резюме (конкурентное преимущество). Зачастую
междисциплинарность

подобных

проектов

позволяет

совмещать

их

реализацию с разного рода исследованиями в области экономики,
маркетинга, социологии, психологии, математики, компьютерных наук и т. д.
Работа с проектами (в том числе кейс-стади) позволяет включить
потребителей в непрерывный процесс разработки поставленных задач и
отслеживания их участия в профессиональном поле.
2) в общественно / социально-значимой деятельности, а также в
бизнесе (генерация идей / проведение исследований, используя социальные
коммуникации),

где

потребитель

образовательных

услуг

является

краудсорсером (студент-краудсорсер).
Создание в образовательном учреждении через сеть Интернет
онлайн-сообществ потребителей-энтузиастов (например, на сайте вуза),
желающих принять участие в решении задач образовательного учреждения,
позволит существенно расширить круг вовлеченных в деятельность вуза
потребителей, что повысит их лояльность к образовательному учреждению.
Для креативных и мотивированных потребителей образовательных услуг,
краудсорсинговые

проекты

и самореализации

в процессе

являются

средой

коллективной

для

работы

самообразования
над

сложными

проектами; стимулятором будущей карьеры, а также способ оценки
и повышения своей профессиональной ценности для предприятий-партнеров
образовательного учреждения (потенциальных работодателей).
Для наглядности приведем примеры российских краудсорс-проектов:
— Witology — компания, специализирующаяcя на разработке
синтеллектуальных краудсорсинговых решений (краудсорсинговый проект
«Сбербанк-21», направленный на разработку стратегии развития Сбербанка);
— E-Generator — интерактивное творческое агентство;
— Интернет-платформы — карта помощи / нарушений «Выборы
2011»;
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— Executive.ru — сообщество менеджеров;
— Crowdintell.com— молодежный краудсорс-проект, созданный
совместно Волгоградским государственным техническим университетом
(ВолгГТУ) и Волгоградским государственным социально-педагогическим
университетом (ВГСПУ), направленный изучение поведенческих реакций с
целью прогнозирования потребительских решений в различных сферах
бизнеса (от реакции на новые товары и услуги вплоть до прогнозов
общественной и деловой активности).
Все вышеперечисленные

краудсорс-интернет ресурсы, проекты и

платформы могут в разной степени быть использованы в процессе
реализации краудсорс-технологий в образовательном учреждении как
инновационного инструмента влияния на потребительское поведение с
целью максимизации прибыли предприятия.
Список использованной литературы:
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ
Однією

з

базових

конкурентоспроможність

категорій
країни,

теорії

конкуренції,

регіону,

суб'єкта

що

визначає

господарювання,

підприємства та є основою її забезпечення, є «конкурентні переваги» (КП).
Під конкурентною перевагою слід розуміти позитивні відмінності
суб'єктів господарювання від конкурентів в деяких або в усіх видах
діяльності, які забезпечують підвищення соціально-економічної ефективності
в короткотерміновому періоді й виживання в довготерміновому за рахунок
постійного

пошуку

нових

можливостей

і

швидкої

адаптації

до

навколишнього оточення та умов конкурентної боротьби, що змінюються [5].
Конкурентні переваги підприємства, за джерелами їх виникнення,
можна поділити на внутрішні та зовнішні. Внутрішні – це характеристики
внутрішніх аспектів діяльності підприємства (рівень витрат, продуктивність
праці, організація процесів, система менеджменту тощо), які перевищують
аналогічні характеристики пріоритетних конкурентів.
Зовнішні конкурентні переваги – це ті, які базуються на спроможності
підприємства створити більш значимі цінності для споживачів його
продукції, що створює можливості більш повного задоволення їхніх потреб,
зменшення витрат чи підвищення ефективності їхньої діяльності. Базисом
загальної конкурентної переваги є переваги внутрішні, однак це лише
потенціал досягнення підприємством своїх конкурентних позицій. Зовнішні
конкурентні переваги, з одного боку, орієнтують підприємство на розвиток
та використання тих чи інших конкурентних переваг, а з іншого –
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на

цілеспрямоване задоволення потреб конкретної групи споживачів [4].
В умовах глобалізації сучасного світового господарства, поглиблення
міжнародного поділу праці, розгортання науково-технологічної революції,
інтернаціоналізації

підприємницької

діяльності

головними

суб‘єктами

міжнародного бізнесу виступають транснаціональні корпорації (ТНК) [3].
З точки зору теорії порівняльних переваг та факторної теорії ТНК
можуть використовувати ті переваги, які зумовлюються відмінностями
економічних, природних та соціальних умов країни базування материнської
компанії та країн, на території яких розташовані філії та інші підконтрольні
їй структури. Разом з тим така загальна логіка доповнюється численними
економічними перевагами, які пов‘язані із самим фактом існування
розгалуженого міжнародного утворення — суб‘єкта підприємницької
діяльності [1].
На початок ХХІ століття у світовому господарстві склалася ситуація, за
якої ТНК контролювали до половини світового промислового виробництва,
понад 60% зовнішньої торгівлі, технології та «ноу-хау». Під їх контролем
знаходилося 90% світового ринку пшениці, кави, кукурудзи, лісоматеріалів,
тютюну, джуту та залізної руди, 85% ринку міді та бокситів, 80% — чаю і
олова, 75% — бананів, натуральної і сирої нафти.
Половина експортних операцій США здійснюється американськими та
іноземними ТНК. У Великобританії їх частка досягає 80%, а у Сінгапурі 90%.
У світогосподарській системі, як зазначалося, можна виділити 100
найбільших ТНК, доля зарубіжних продажів яких у загальному обсязі
реалізації на початок ХХІ століття складала понад 40%. Більша частина цих
ТНК розташована в країнах з розвиненою економікою. Чільну роль
відіграють американські компанії, які становлять майже третину ведучих
ТНК. Серед ТНК інших країн передові позиції у Франції (14 ТНК),
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Німеччини (13 ТНК) та Великобританії (12 ТНК) та Японії (7 ТНК). Таким
чином, аналізуючи дані щодо першої сотні світових ТНК, можна прийти до
висновку, що на США, Німеччину, Францію, Великобританію та Японію
припадає майже 85% сукупних активів 100 найбільших ТНК світу.
Аналіз
привабливістю

галузевої

структури

лідирують

такі

показує,

сфери

що

діяльності,

за

інвестиційною
як

електроніка,

автомобілебудування, нафтопереробка, хімічна промисловість, харчова
промисловість. Постійно зростає значення електронних, електротехнічних та
комп‘ютерних компаній, тобто компаній у сфері інформаційних технологій,
причому, незважаючи на загальне зростання питомої ваги передових галузей
у структурі ТНК, конкретні переваги ТНК конкретної країни пов‘язані з
типом міжнародної спеціалізації даної країни. Так, наприклад, Японія
представлена переважно фірмами з виробництва електроніки (Sony, Toshiba,
Hitachi, Matsushita), Німеччина — автомобільними концернами (Volkswagen,
BMW, DaimlerChrysler — спільно з США).
Можна стверджувати, що завдяки створенню міжнародної мережі філій
та підрозділів ТНК, створюється широка база стійкості та пов‘язана з нею
висока ефективність кредитно-фінансової стабілізації. На користь ТНК
працюють найрізноманітніші явища, такі як елементи асинхронності
світового циклу та зарубіжна диверсифікація виробництва, зміни валютних
курсів та різна інтенсивність інфляційних процесів, відмінності між
відсотковими ставками тощо. Подібна різноманітність методів дає гарантію,
що практично у будь-якій ситуації, якщо не один, то інший прийом
сприятиме подоланню посталих перед компанією труднощів.
Реалізуючи вказані фактори, ТНК, безумовно, досягає більш високого
прибутку від інвестицій у порівнянні з іншими фірмами, операції яких
обмежуються національними кордонами однієї країни, відкриваючи для себе
нові регіони і напрями діяльності.
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Таким чином, прагнучи досягти усіх можливих переваг від ведення
міжнародного бізнесу, максимально уникаючи при цьому неминучих ризиків,
борючись за ринки збуту у глобальному масштабі, ТНК стали домінуючою
економічною силою у світовому господарстві [2].
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АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРУ
В агропродовольчому секторі склалась ситуація, коли, з однієї сторони,
існує великий потенціал та значні досягнення у створенні нових сортів
сільськогосподарських рослин та виведенні продуктивних порід тварин, в
розробці інноваційних технологій виробництва, переробки, зберігання
сільськогосподарської сировини, зберігається науково-виробнича база та
висококваліфіковані кадри, спеціалісти у сфері забезпечення інноваційного
процесу, а з іншої – в умовах переходу до ринкових відносин виникла криза.
Економічна ситуація, що склалася, різке зниження платоспроможного попиту
на наукову продукцію стримують розвиток інноваційних процесів в
сільському господарстві. Замість модернізації та удосконалення виробництва
на основі інновацій в більшості збиткових господарств здійснюється
примусове повернення до примітивних технологій виробництва.
Роль науки в умовах, що склалися, полягає у виявленні та прийнятті
заходів по усуненню негативних тенденцій у функціонуванні галузі, розробці
державної стратегії агропродовольчого сектору та заходів з активізації
аграрної політики держави, розробки конкурентоспроможної науковотехнічної

продукції

у

відповідності

з

потребами

агропромислового

виробництва, інноваційної діяльності на основі науково-технічних досягнень
[1].
Ефективність

розвитку

сільського

господарства

визначається

перспективним та таким, що відповідає сучасним вимогам, науковим
забезпеченням, яке здійснюється аграрною наукою та включає організацію та
проведення фундаментальних та пріоритетних прикладних досліджень, з
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метою розробки конкурентоспроможної науково-технічної продукції, яка
призначена для освоєння у виробництві. Освоєння інновацій здійснюється в
формі вертикальної інтеграції та основі переважно адміністративних рішень,
наукових

рекомендацій.

Виходячи

з

того,

що

близько

20%

сільськогосподарських підприємств є збитковими та не мають фінансових
ресурсів для здійснення інноваційної діяльності, досі не сформовано ринок
інновацій. З іншої сторони, відсутність структур по впровадженню, які
займаються
організації

впровадженням
здійснювати

сільськогосподарських
стимулюють

наукових

функцію

розробок,

доведення

товаровиробників.

формування

організаційних

примушує

наукових

Тому

умови,

структур,

які

наукові

розробок
що

до

склалися,

забезпечують

прискорену розробку та освоєння інновацій в сільськогосподарському
виробництві [2].
Більшість

наукових

розробок,

які

виконані

та

рекомендовані

науковими установами виробництву, не задіяні в господарських обіг, не
знаходять широкого використання у практиці. Серед основних причин
фінансова та організаційно-економічна слабкість сучасних товаровиробників,
незатребуваність ними наукових розробок, невідповідність існуючої системи
наукового забезпечення новим ринковим умовам та багатоукладність
сільського господарства, відсутність відпрацьованого механізму реалізації
наукових розробок у виробництві, нерозвиненість інформаційно-сервісної
сфери у районах, господарствах та на підприємствах.
У зв’язку з цим назріла необхідність удосконалення системи наукового
забезпечення сільського господарства, особливо на рівні районів та
підприємств (господарств), прийняття заходів з покращення фінансування
досліджень

[3].

Регіональна

інфраструктура

підтримки

інноваційної

діяльності включає організації (табл. 1), діяльність яких реалізується в таких
напрямах,

як

консалтинг

та

інформаційно-аналітичні

послуги,

посередництво, підготовка та перепідготовка кадрів, технічні послуги.
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Таблиця 1.
Характеристика суб’єктів інноваційної діяльності в сільському
господарстві Житомирської області
Вид
організації

Основна
діяльність

Сильні
сторони

Інститути
НААНУ

Фундаменталь
ні дослідження

Висока
ефективність
проведення
фундаменталь
них
досліджень

Вищі учбові
заклади

Фундаменталь
ні, прикладні
дослідження і
розробки,
підвищення
кваліфікації

Висока частка
бюджетного
фінансування,
наявність бази
для НДДКР,
широкий
спектр
досліджень

Малі
підприємства
науковотехнічної
сфери
Дорадчі
служби

Інноваційна
діяльність

Сильна
мотивація,
орієнтація на
ринкові
потреби
Оптимальні
умови для
оперативної
взаємодії
розробників та
споживачів
наукових
розробок
Висока
потреба в
інноваціях

Інформаційне
забезпечення
інноваційної
діяльності

СільськоВиробництво
господарські
підприємства

Слабкі
сторони

Умови підвищення
інноваційної
активності
Консервативність Створення
інфраструктури
теоретичної та
експериментально
ї бази для
здійснення
інноваційного
процесу
Відомча
Функціонування
підтримка
технопарків,
інновацій, низький підготовка
рівень
інноваційно
впровадження
сприйнятливих
спеціалістів,
розширення
рекламної та
виставкової
діяльності
Нерозвиненість
Пільгове
інноваційної
оподаткування,
інфраструктури
взаємодія з
дорадчими
службами
Залежність
Створення
бюджетного
комплексної
фінансування
системи послуг
для розвитку
інноваційної
діяльності
Брак фінансових
ресурсів,
інертність
керівників до
інноваційної
діяльності

Економічне
стимулювання,
створення центру
просування
наукових
розробок

Джерело: власні дослідження.

В цілому для забезпечення ефективності інноваційного процесу
першочергове значення мають форми його організації, за яких результат
кожного етапу має слугувати основою для поступального руху на
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наступному. Особливої важливості набуває забезпечення безперервності,
гнучкості та динамізму всього процесу. Однією з таких форм є інноваційний
провайдинг, який дає змогу сформувати інноваційне, інвестиційне та
фінансове забезпечення інноваційного процесу [4, c. 101]. За умов ринкової
економіки необхідним є активне залучення провайдерів інновацій з метою
проведення роботи з посередництва між виробниками сільськогосподарської
продукції та дослідниками, пошуку джерел фінансування інноваційного
розвитку підприємств, консультування з інноваційного бізнесу дослідників
та стимулювання збуту їх розробок. При цьому провайдер може працювати
як з окремим дослідником, так і заключати договір про співпрацю з
установою, в якій він працює. Таким чином відбудеться чітке розмежування
функцій

в

процесі

створення

інноваційного

продукту.

Дослідник

працюватиме виключно над створенням наукової розробки, інноваційновенчурні підприємства здійснюватимуть фінансування ризикових бізнеспроектів, керувати якими буде інноваційний менеджер – представник
провайдингової структури.
Відмінною рисою інноваційної діяльності має стати перехід до
механізмів, які сприяють тісному та довгостроковому партнерству між
учасниками процесу просування наукових розробок, залученню в якості
партнерів організації всіх типів та рівнів – регіональних університетів та
наукові організації, цілісному підходу до формування та здійснення
інноваційної політики, який передбачає облік впливу технологічних,
економічних, політичних, природних та інших факторів. Серед регіональних
проблем підвищення інноваційної активності особливе місце займає
відсутність чітко вибудуваної системи координації та управління, системи
просування інновацій, науково-технічних досягнень та передового досвіду.
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ВПЛИВ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ДЕРЖАВНУ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНУ ПОЛІТИКУ УКРАЇНИ
Поширення

тіньової

економіки

породжує

макроекономічні

диспропорції та структурні деформації суспільно-економічного розвитку, що
призводить

до

різкого

зниження

ефективності

державної

політики.

Недооцінка, неврахування обсягу тіньової економіки веде до значних
помилок у визначенні макроекономічних показників, економічних і
фінансових пропорцій, а відтак реалізації економічної політики в цілому.
Тінізація економіки істотно впливає не лише на економічну діяльність,
але й на соціальні процеси. Без урахування цього факту стає неможливим
проведення наукового економічного аналізу та прийняття ефективних
управлінських і законодавчих рішень на всіх рівнях державних структур.
Головною причиною поширення тінізації економіки в сучасних умовах є
посилення заборон і обмежень з боку держави. Найвагомішими чинниками
тінізації економіки є, по-перше, невідповідність чинного законодавства
реаліям економічного життя, по-друге, надмірна зарегульованість з боку
органів державної влади та місцевого самоврядування через втручання в
господарську діяльність, а також незлагодженість їх дій. Дана ситуація
зумовлює пошук підприємцями шляхів ухилення від оподаткування та інших
обов‘язкових платежів.
Більшість соціально-економічних проблем, пов'язаних з тіньовою
економікою, лежать у площині невизначеності аналізу її методологічної
бази.. Тому остання повинна розглядатись з боку якісних змін – її
інституціоналізації як трансформації інституцій, представленої закріпленням
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поведінки суб‘єктів тіньового сектора в межах певних організаційно стійких
форм, що визнаються всіма учасниками такої діяльності. [1, c. 26–32].
Детінізація економіки є складником процесу формування середовища
для партнерства влади та бізнесу. За даними міжнародних експертів, Україна
входить до двадцятки країн-«лідерів» з найбільшим обсягом відпливу
тіньового капіталу з країни (майже 9 млрд дол. США за рік). Отже, тіньовий
капітал є потужним незадіяним інвестиційним ресурсом для розвитку бізнесу
в Україні та ресурсом для стабілізації її фінансової системи.
Результати

проведених

наукових

досліджень

засвідчили

неоднозначність соціально-економічних наслідків тінізації економіки. В
країнах з високим рівнем майнового розшарування населення, у нестабільних
політичних, правових, економічних і соціальних умовах тіньова складова
виступає тим амортизатором, який надає можливості виживати найбіднішим
верствам населення й знижувати рівень соціальної напруги. Це стосується
лише неформальної й певною мірою прихованої тіньової економіки. Тому
доходи,

що

не

мають

кримінального

походження,

повинні

бути

легалізованими без перешкод з боку держави та виступати в якості
інвестицій у вітчизняну економіку. Водночас підпільна економіка, в якій
криється лише соціально-економічна небезпека для суспільства, повинна
викорінюватись, а не детінізуватись.
Економіка

України

швидко

інтегрувалася

у

систему

тіньових

фінансових потоків, використовуючи стандартні інструменти маніпулювання
цінами експорту та імпорту, а також фінансові інструменти. Кумулятивний
відтік тіньового капіталу з країни за період за 2000–2008 рр. становив 82
млрд дол. США . Ця сума утричі перевищує офіційні резервні активи
України, майже утричі – видатки зведеного бюджету на охорону здоров‘я за
вказаний період, у 2,3 разу – обсяг прямих інвестицій наприкінці зазначеного
періоду. За кумулятивним відтоком тіньового капіталу Україна посідає 17
місце у світі. [2, c. 6].
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Рис. 1. Рівень тінізації економіки України, 2000-2012 рр.
Розраховано за показниками Міністерства економіки України.
Завдання влади щодо детінізації економічних відносин полягає, з
одного боку, у розвитку стимулів для перебування бізнесу в легальній
економіці та залученні тіньових капіталів некримінального походження в
легальний сектор, а з іншого – у створенні умов, за яких тіньова економічна
діяльність стає надто ризикованою та коштовною.
Сучасний етап інституціоналізації тіньової економіки в Україні потребує
складної та водночас виваженої соціально-економічної політики з боку
держави.
Для протидії тіньовій економічній діяльності малого підприємництва, її
локалізації та легалізації треба розробити й реалізувати комплекс заходів, в
основі яких мають лежати глибока лібералізація та оптимізація економічного
режиму, впровадження лише позитивних, об'єктивно вимушених обмежень і
вимог з боку держави. Розв'язання цього складного завдання, має
зосереджуватися на таких основних напрямах.
По-перше, створення відповідної законодавчої бази, а саме:
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— прийняття пакету законодавчих актів, які б посилювали захист
приватної власності, комерційної та банківської таємниці, забезпечували
правову захищеність.
По-друге,

розв'язання

питань

організаційно-нормативного

забезпечення, насамперед:
— ухвалення і реалізація програми легалізації тіньових капіталів
некримінального походження, включно з гарантіями амністії для капіталів,
повернутих із-за кордону;
— зосередження роботи правоохоронного апарату на локалізації
організованої злочинності та кримінальних промислів, а також на захисті
власності, економічних прав і життя підприємців та громадян.
По-третє, врахування соціально-психологічних факторів, і в першу
чергу:
— розробка, а головне — реалізація, більш чіткої ідеології у
проведенні необхідних правових, організаційних та економічних заходів
протидії тіньовій економічній діяльності;
— проведення необхідних заходів, спрямованих на формування
відповідної громадської думки щодо тіньової економічної діяльності;
— створення за рахунок державного фінансування мобільних науковопрактичних груп для дослідження тіньової економіки, оцінки її масштабів та
шляхів її обмеження тощо [3, c. 162-163].
Реалізація цих та інших заходів дасть змогу певною мірою обмежити
тіньову економіку. Все це значною мірою сприятиме активізації виробничої
діяльності суб'єктів малого підприємництва і, відповідно, — сприятиме
процесу формування фінансових ресурсів малого підприємництва та
ефективного використання їх, формуватиме імідж нашої держави в очах
світового співтовариства, позитивно впливатиме на потік іноземних
інвестицій,
комплексу.

необхідних

для

структурної

перебудови

господарського
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ФІНАНСОВІ СКЛАДОВІ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОГО РИНКУ
В УКРАЇНІ
Стабілізація і розвиток конкурентоспроможності української економіки
значною мірою залежить від ефективності інвестиційної діяльності, що є
найважливішою складовою ринкового господарювання. На сьогоднішній
день недостатність і невизначеність внутрішньої інвестиційної бази - одна з
основних перешкод на шляху забезпечення економічного зростання в
Україні. В умовах нестачі внутрішніх заощаджень інвестиційні ресурси, як
правило, доповнюються надходженнями іноземного капіталу. На мою думку,
сьогодні потрібно на державному рівні гостро поставити питання щодо
покращення інвестиційного клімату та вирішення проблем з розвитком
конкурентоспроможності ринку в Україні. Внаслідок нестабільного законодавства, відсутності системи страхування іноземних інвестицій та низки
інших причин, іноземні інвестиції поки що не мають істотного впливу на
розвиток української економіки. Враховуючи це, можна відзначити, що
залучення іноземного капіталу є важливою задачею, яка має бути вирішеною
у найближчий час [3].
Варто зазначити, що для збільшення інвестиційного портфелю в державі
має функціонувати система недержавного гарантування у сфері іноземного
інвестування. А.Г. Загородній та Т.Т. Гринів, досліджуючи цю проблему
дійшли висновку, що в Україні на сьогодні немає чітких системних законів
про

діяльність

небанківських

гарантійних

фінансових

установ,

не

розмежовано функції агентств, що регулюють іноземні інвестиції та
сприяють їхньому залученню. А гарантування інвестицій є однією з
найважливіших форм підтримки підприємництва.
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Сучасні умови економічного розвитку потребують проведення активної
політики відносно залучення прямих іноземних інвестицій. В Україні вже
створена законодавча база в сфері регулювання інвестиційної діяльності, яка
поступово

удосконалюється

з

метою

досягнення

більшого

притоку

іноземних інвестицій і підвищення ефективності їх використання.
Що стосується перспектив, то зусилля держави зі створення режиму
сприяння іноземним інвестиціям мають бути постійними, розрахованими на
довгострокову стратегію розвитку та враховувати зростання конкуренції при
залученні іноземного капіталу[1]. Стратегічним напрямом інвестиційної
діяльності варто вважати реформування податкової системи - для того, щоб
вона забезпечувала достатній обсяг надходжень у бюджети всіх рівнів.
Реформа цієї системи повинна бути спрямована на зниження податкового
навантаження за рахунок скорочення переліку податків і зборів; розширення
бази оподатковування шляхом скасування пільг, що безпосередньо не зв'язані
з інноваційною й інвестиційною діяльністю; введення оподатковування
нерухомості[2].
У цілому оцінка країн світу у рейтингу конкурентоспроможності
2011/2012 відбувалася на фоні загострення нових ризиків фінансової
стабільності. На початок 2011 року темпи відновлення економічного
зростання у світі в цілому були досить сталими в межах прогнозованого
МВФ (у квітневому прогнозі) рівня 4,4%. Але з середини поточного року
спостерігалося

загострення

проблем

обслуговування

та

погашення

накопичених суверенних боргів в окремих країнах Єврозони та у США, що
спричинило значну волатильність на світових фінансових ринках та мало
негативний вплив на розвиток світової економіки. З огляду на це, більшість
розвинених країн демонструє млявий характер «одужання»[4].
Підводячи підсумки, можна відзначити, що проблеми збільшення
іноземного капіталу в економіку України залишаються надзвичайно
актуальними, особливо в контексті загострення конкуренції на ринках
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капіталу. Перед нашою державою стоїть складна задача: залучити до
економіки України іноземний капітал і спрямувати його на досягнення
суспільних цілей. При цьому важливо враховувати не тільки економічний
ефект, але й соціальний, екологічний, політичний. Капітальні вкладення
повинні бути ефективними на всіх цих рівнях. Тільки за цих умов іноземні
інвестиції будуть сприяти підвищенню добробуту населення країни та
нададуть додатковий поштовх для економічного зростання.
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Тінізація економічних відносин є однією з найбільш істотних перешкод
щодо забезпечення стійкого економічного розвитку, підвищення добробуту,
рівня і якості життя населення та зміцнення національної безпеки держави.
Глобалізація

тіньових

соціально-економічних

відносин,

приховування

фінансових результатів від оподаткування та використання їх у корисливих
особистих і групових інтересах впливають на поглиблення економічної
кризи, зростання корупції, криміногенного потенціалу та обґрунтовують
потребу пошуку шляхів детінізації національної економіки.
Проблема зростання тінізації економіки актуальна для усіх країн світу.
Так, організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) установила
щорічне зростання рівня тінізації в середньому на 6,2%, а загальне
економічне зростання — на 3,5% [2]. Групою з розроблення фінансових
заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та Світовим банком
установлено, що середній обсяг тіньової економіки для 21 країни ОЕСР
становив 16,4% ВВП, із них у США — 8,6%; Японії — 11,0%; Іспанії та
Португалії — 22,3%; Італії — 26,2%; Греції — 28,3%. Середня частка
тіньової економіки для Азії була на рівні 26% ВВП, Південної та Північної
Америки і для Африки — 41% ВВП. Для країн з перехідною економікою
Європи та Азії середній обсяг тіньової економіки становив 38% ВВП, із них у
Словаччині — 18,9%; Чехії — 19,1%; Угорщині — 25,1%; Україні — 52,2%;
Азербайджані — 60,6%; Грузії — 67,3%. [3, c. 8-9].
В Україні, за оцінками Міністерства економічного розвитку і торгівлі,
у 2008 році рівень тіньової економіки вперше за останні роки вийшов за межі
порогового значення (не більше 30% від ВВП), ставши показником який
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перебуває у небезпечній зоні серед показників, що характеризують стан
макроекономічної безпеки в державі. Рівень тіньової економіки в Україні за
2010 рік, порівняно з 2009 роком, зменшився на 1 відсотковий пункт і
становив 38 %. Як видно з рисунку 1 в Україні відбувається зменшення рівня
тіньової економіки незважаючи на економічну та політичну нестабільність.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України зазначає, що
тінізації сприяє відсутність узгоджених дій усіх гілок влади при реалізації
антикризових заходів, відповідно посилюється політична нестабільність в
країні. Гальмує процес виходу економіки країни з тіні неефективна податкова
політика, яка обмежує розвиток виробничих секторів з високою часткою
доданої вартості і стимулює розвиток сировинних галузей та сфери послуг.
Крім того, за оцінкою Мінекономіки, тінізації сприяє неефективна система
бюджетної підтримки реального сектора економіки, яка стимулювала
«проїдання» коштів, а не ефективне їх використання.
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Рис.1. Інтегральний коефіцієнт тіньової економіки в Україні у період 2001 2010 рр., відсоток від офіційного ВВП [6]
На відміну від розрахунків Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України, за даними професора Ф. Шнайдера [7], Україна давно
перейшла порогове значення в 30% від офіційного ВВП. В середньому по
країні, за даними Ф.Шнайдера, рівень тіньової економіки в проміжку з 2001
по 2006 рр. становив 52,7% від ВВП, за даними Мінекономіки в цей самий
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період - 29,1% від ВВП, а в період з 2001 по 2010рр. – 31,1%. Виходячи зі
статистичних даних Міністерства економічного розвитку і торгівлі, в
середньому рівень тіньової економіки в Україні приблизно такий самий як у
Греції (29,5%), Польщі (27,7%), Литви (31,5%).
Значним

є

рівень

тінізації

у

секторі

малого

і

середнього

підприємництва (МСП). Понад 50% підприємств сектора МСП в Україні
функціонують у тіньовому чи необліковуваному сегментах ринку. Ця
проблема є особливо загрозливою як для суспільного, так і економічного
розвитку України, оскільки вказані тенденції ведуть до різкого зниження
рівня підприємницької активності (особливо ініціативної його частини) та
інвестиційної привабливості України, скорочення кількості легальних
робочих місць.
Так, серед основних проблем, які стоять на перепоні детінізації
економіки України слід відзначити:
- відсутність повноцінного ринкового середовища;
- незавершеність формування інституційної бази економічної політики;
- незбалансованість державної регуляторної політики;
- недосконалість бюджетної політики;
- зловживання монопольним становищем цінового характеру;
- збільшення кількості кримінальних посягань, «рейдерства», корупційних
та дискримінаційних дій щодо підприємців;
- недосконалість судової системи, корумпованість органів влади та
відсутність державних інститутів, які б ефективно захищали права
власника;
- низький рівень конкурентоспроможності підприємств та їх інноваційної
активності;
- незадовільні
функціонування
забезпечення;

показники

фінансового

підприємств

і

стану

використання

та
ними

ефективності
ресурсного
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- негативні

тенденції

щодо

кількості

діючих

та

новостворюваних

підприємств, а також обсягів їх господарської діяльності тощо.
З огляду на зазначені проблеми, для вирішення складної проблеми
детінізації національної економіки, Національною академією наук України
запропоновані такі заходи [5]:
1. забезпечення чіткості та однозначності дії законів.
2. здійснення масштабної податкової реформи на основі таких пріоритетів:
- поступове скорочення кількості податків і зборів, зниження їх ставок та
вдосконалення предмету оподаткування;
- оподаткування надприбутків, які отримують фінансово - промислові
групи і монополісти від експлуатації корисних копалин, природних
ресурсів, державної власності, недосконалих бюджетних пільг і дотацій;
- приведення

правил

визначення

доходів

і

видатків

суб‘єктів

господарювання у відповідність із загально визначеними принципами
єдиного бухгалтерського обліку, на якому ґрунтується фінансова,
податкова, статистична та інші види звітності;
- законодавча

ліквідація

можливості

підприємств

використовувати

фіктивні операції з приховуванням доходів і збільшенням валових
витрат, ухиляння від сплати податків.
3. проведення судової реформи.
4. ліквідація інституційних та адміністративних перешкод ведення бізнесу.
5. створення механізмів надійного захисту прав власності всіх учасників
економічного життя, що передбачає:
– встановлення прозорості в діяльності підприємств для акціонерів;
– забезпечення процедури зміни власників в умовах прозорих та
оперативних судових процедур.
6. формування системи контролюючих служб та якісного кадрового
забезпечення.
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Таким чином, для ефективної протидії розвитку тіньової економічної
діяльності

необхідно

сформувати

систему

постійного

(щорічного)

моніторингу і визначення справжнього рівня тіньової економіки в Україні і
на основі реальних показників реалізовувати державні програми, наприклад
програми для підтримки підприємництва. Необхідно створити принципово
нову

систему

урахуванням

фінансового,
повноважень

податкового,
Рахункової

банківського
палати

та

контролю
підвищити

з
її

відповідальність за стан і якість контролю. Головною умовою легалізації
економіки є розвиток усіх форм та інститутів громадянського суспільства і
посилення його впливу на соціально - економічну політику держави.
Варто стимулювати розвиток різних галузей економіки, створювати
привабливий інвестиційний клімат, залучати довгострокові інвестиції, які
створять умови переходу тіньової зайнятості та тіньової економічної
діяльності до легальної.
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ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНИ ЗА РАХУНОК ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ
В епоху глобалізаційних процесів формуються умови, за яких в Україні
є можливість використати свій науково-технічний потенціал та поступово
перейти від індустріального до технологічного типу економічному розвитку.
Цього можна досягти лише за рахунок впровадження моделі інноваційного
розвитку та відповідно до неї трансформації законодавчої бази. Це в свою
чергу сприятиме динамічному зростанню економіки країни, підвищенню
позицій конкурентоспроможності вітчизняної економіки на світових ринках.
Якщо проаналізувати стан конкурентоспроможності економіки України в
світі, то за висновками Всесвітнього економічного форуму в 2012 році країна
зайняла 73 мiсце в рейтингу конкурентоспроможностi серед 144 країн. Згідно
з результатами найбільшими проблемами для України є: доступ до
фінансування –15,3%, корупція – 14%, податкове регулювання – 13,6%,
податкові ставки – 10,5% та неефективне державне управління 7,9% [1].
Отже, головним фактором, що дасть можливість забезпечити стабільне
та інтенсивне зростання конкурентоспроможності нашої країни у порівнянні
з іншими в процесі міжнародної конкуренції є сучасні технології. Одним із
дієвих механізмів впровадження високотехнологічних інноваційних проектів
сьогодні є венчурне підприємництво. Для фінансування науково-інноваційної
діяльності, враховуючи її цільову орієнтацію, можливо використовувати такі
джерела фінансування, як: державні бюджетні та позабюджетні кошти,
кредити банків, фінансові ресурси вітчизняних та іноземних інвесторів,
власні кошти підприємства. Найбільш проблематичною є ситуація з
фінансуванням малих інноваційних підприємств, як правило, зайнятих
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розробкою наукових ідей та перетворенням їх у нові технології, продукцію.
Банківській кредит не завжди може бути джерелом інвестування в даний
бізнес у зв‘язку з відсутністю гарантованої застави, або з труднощами оцінки
потенційного ризику [2, с. 37].
Оскільки

фінансування

прогресивних

ідей

малих

інноваційних

компаній вимагає розвитку особливих механізмів, здатних залучати великі
обсяги капіталу й оптимізувати структуру ризиків, то для залучення коштів в
інноваційні проекти існує особлива фінансова індустрія – венчурний капітал.
Сутність венчурного капіталу як економічної категорії полягає в тому,
що він визначається як сукупність економічних відносин, які складаються у
суспільстві з приводу фінансування науково-інноваційної діяльності. Вони
формуються між учасниками венчурного фінансування: венчурною фірмою
(компанією-реципієнтом),

венчурними

інвесторами

та

венчурними

професіоналами. Основна відмінність від традиційного інвестування полягає
в тому, що фінансові активи надаються підприємству без будь-якої застави,
не застосовуються принципи повернення та оплати, єдиною гарантійною
заставою служить відповідна частина акцій (менша ніж контрольний пакет)
існуючого або тільки утвореного підприємства, тобто венчурний капітал
надається підприємству під перспективну ідею. Головною загрозою
венчурного фінансування є велика ймовірність неповернення коштів, що уже
вкладені в інноваційний проект, якщо він не дасть очікуваних від його
реалізації результатів.
Історично

такий

механізм

у

формі

венчурного

фінансування

сформувався в США та Західній Європі. Світовий досвід інвестування
венчурного капіталу показує, що у США він спрямований у нові технологічні
компанії та основні сфери діяльності економіки. Зокрема, у Європі венчурне
підприємництво розвивається переважно в традиційних галузях, у середньо- і
низькотехнологічних

компаніях.

Основними

сферами

використання

венчурних інвестиційних фондів в Україні є використання цінних паперів для
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податкової оптимізації будівництва та продажу нерухомості. Понад 70% їх
вкладень

–

це

будівництво.

Завдяки

податковим

пільгам,

якими

користуються венчурні фонди, забудовники та інвестори можуть заощадити
кошти [2, с. 46].
Створення ефективної системи венчурного фінансування інноваційних
процесів в Україні сприятиме вирішенню таких завдань: залучення до
науково-інноваційної сфери приватного капіталу, як зі сторони вітчизняних,
так і іноземних інвесторів; активне впровадження до господарського обігу
результатів інтелектуальної праці; прискорення процесів комерціоналізації
товарів інтелектуальної власності; здійснення модернізації вітчизняної
промисловості шляхом створення нових високотехнологічних виробництв.
Необхідно зважати на те, що венчурне фінансування – це лише один із
видів діяльності, який сприяє реалізації інноваційного процесу на певних
його стадіях. Якщо не будуть належним чином підтримуватися та
стимулюватися новатори, а головне, створені умови для прояву їхньої
творчої активності, то венчурне фінансування просто втратить своє
призначення, адже припиниться приплив ідей для інноваційних проектів.
Держава повинна забезпечити необхідні умови для створення інноваційних
проектів, оскільки самостійно наукові центри не в змозі створити серйозну
сучасну лабораторію, де розроблялися б нові ідеї, технології, техніка або
препарати. Крім того, держава може втручатися у створення привабливих
умов взаємовигідного продукування в суспільстві нових ідей разом із
приватним бізнесом [2, с. 44].
Стримування інноваційного розвитку відбувається через наступні
фактори: обмеження розвитку венчурного бізнесу в нашій країні; економічна
нестабільність у країні; дефіцит фінансових коштів та загроза інфляції;
відсутність чіткої політики сприяння розвитку венчурного бізнесу з боку
держави; нерозвиненість ринку цінних паперів; недостатня ефективність
податкової політики; відсутність конкуренції на внутрішньому ринку
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науково-технічної

продукції;

недостатня

кваліфікація

підприємців;

обмеженість кола потенційних учасників фонду (не можуть виступати
учасниками недержавні пенсійні фонди та інші інститути спільного
інвестування;

страхові

компанії

можуть

бути

учасниками

тільки

корпоративних фондів; обмежено можливості фізичних осіб), високий рівень
тіньової економіки та несприятливий інвестиційний клімат для іноземних
інвесторів.
Негативні тенденції в інноваційній сфері виявилися головним чином у
тому, що за період 2000–2010рр. в Україні відбулося зменшення частки
підприємств, які займаються науковими дослідженнями і розробками з 25%
до 10%.
Таблиця 1.
Джерела фінансування інноваційної діяльності
Рік

Загальна сума
витрат, млн.грн.

У тому числі за рахунок коштів
державного
іноземних
бюджету
інвесторів
2000
1757,1
1399,3
7,7
133,1
2001
1971,4
1654,0
55,8
58,5
2002
3013,8
2141,8
45,5
264,1
2003
3059,8
2148,4
93,0
130,0
2004
4534,6
3501,5
63,4
112,4
2005
5751,6
5045,4
28,1
157,9
2006
6160,0
5211,4
114,0
176,5
2007
10850,9
7999,6
145,0
321,8
2008
11994,2
7264,0
337,0
115,4
2009
7949,9
5164,9
127,0
1512,9
2010
8045,5
4775,2
87,0
2411,4
Джерело: Державний комітет статистики України, 2011[1]
власних

інші
джерела
22,5
203,1
562,4
688,4
857,3
15,7
658,0
2385
4278
158,9
108,1

Питома вага інноваційної продукції в загальному обсязі промислової
продукції знизилась до 3,8% (табл.1). Обсяг виконаних наукових і науковотехнічних розробок у ВВП скоротився з 1,36% до 0,95%. Поточна ситуація в
інноваційній сфері обумовлює невідкладність розробки і державою, і
науковою громадськістю такої стратегії інноваційного розвитку, яка
забезпечувала б розширене відтворення об‘єктної бази науково-інноваційної
діяльності і незворотний вплив інновацій на економічний розвиток країни.
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В Україні є ряд факторів, які можуть сприяти розвитку інноваційної
діяльності та створенню підприємницьких структур з венчурним капіталом.
До них слід віднести такі: наявність дешевої, висококваліфікованої і творчої
робочої сили; великі запаси сировинних ресурсів, а також коштів, що
акумулюються в іноземних банках; зручне географічне положення тощо.
Отже, можемо зробити висновки, що при правильній державній
політиці та взаємовигідному партнерстві урядових структур і бізнесу можна
досягли значних успіхів. Необхідно вдосконалювати політику розвитку
венчурного підприємництва, надавати певні гарантії структурам з венчурним
капіталом, заохочувати сміливі ризиковані проекти, які б забезпечили
конкурентоспроможність держави на ринках новітніх технологій. Особливо
це стосується тих регіонів, де є високий науковий потенціал та регіонів, де
відбувається зростання кількості малих підприємств у галузі науки та
наукового обслуговування. В умовах скорочення бюджетних асигнувань на
розвиток освіти і науки венчурне підприємництво може забезпечити реальні
умови для збереження інтелектуального потенціалу нації. Необхідно
створити індустрію венчурного фінансування, яка буде виступати складовою
частиною господарського механізму і розвиватиметься відповідно до потреб
інноваційного виробництва.
Незважаючи на те, що виконання перерахованих умов вимагає часу і
зусиль як з боку законодавства, так і політики інвестування, в Україні є
галузі, що володіють значним потенціалом, відповідно, існують і проекти, які
потребують фінансування і є потенційно вигідними як для вітчизняного, так і
іноземного венчурного інвестора.
Список використаної літератури
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С. С. Костюк,
магістр,
КНУ імені Тараса Шевченка
КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК
ЗАСАДНИЧИЙ ЕЛЕМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Проблематика соціальної відповідальності підприємства є надзвичайно
актуальною у зв‘язку з низкою чинників, зокрема євроінтеграційними
процесами, що відбувалися в Україні, збільшенням прозорості українських
кордонів для іноземних капіталів та виходом українського виробника на
зовнішні ринки.
Багато

вітчизняних

науковців

ототожнюють

поняття

«соціальна

відповідальність» та «корпоративна соціальна відповідальність». Одна
причин цього полягає у непрофесійному перекладі

з

та трактуванні

міжнародних документів з питань КСВ. Стосовно терміну «соціальна
відповідальність», то фахівець у сфері соціальної відповідальності компаній
Х. Гордон Фітч ще в 70-х роках минулого століття зазначав, що соціальна
відповідальність – це спроба вирішити соціальні проблеми, які повністю
або частково спричинені діяльністю компаній [2, с. 21]. Ще одним науковим
аргументом на користь того, що поняття «корпоративна

соціальна

відповідальність» є значно ширшим від поняття «соціальна відповідальність»
є роботи А. Керролла ( 90-і роки ХХ століття), в яких автор підійшов до
питання КСВ як багаторівневої структури, яку можна уявити у формі
піраміди з наступними видами відповідальності: економічної, правової,
етичної та філантропічної. Пізніше, українськими науковцями М. Бутко
та

М. Мурашко було удосконалено підходи Керролла та запропоновано

власні погляди на рівні КСВ [3].
Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу (КСВБ) полягає у
веденні бізнесу в соціально відповідальний спосіб. Світова рада компаній зі

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
"КОНКУРЕНТНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ"

260

сталого розвитку вважає КСВБ довгостроковим зобов‘язанням компаній
поводитися

етично

та

сприяти

економічному

розвитку,

водночас

покращувати якість життя працівників та їх родин, громади й суспільства
загалом [5].
За оцінками спеціалістів ООН, найпоширенішими різновидами практик
соціалізації бізнесу в Україні виступають такі аспекти діяльності бізнесу:
відносини бізнесу з місцевими громадами (благодійність та підтримка
соціальних програм, забезпечення освітою членів громади); трудові
відносини з працівниками (дотримання трудових прав персоналу, навчання,
створення безпечних умов праці, своєчасна виплата зарплати, відсутність
дискримінації у правах і зарплаті, медичне страхування), вплив на довкілля
(надання

переваги

альтернативним

джерелам

енергії,

виробництво

екологічно чистої продукції, зменшення викидів, будівництво очисних
споруд); управління соціальною відповідальністю бізнесу як елемент
корпоративного управління (визначення груп впливу та налагодження
діалогу, визначення місії і цілей, включення їх у політику керівництва). У
визначенні

сутності

соціальної

відповідальності бізнесу респонденти

дотримуються таких тверджень: впровадження програм поліпшення умов
праці персоналу (65,5%); навчання/розвиток персоналу (63,2%); благодійна
допомога (56%); застосування у політиці компанії принципів відповідального
ставлення до споживачів (49,5%); участь у регіональних програмах розвитку
(32,3%); реалізація екологічних програм (29,8%); політика дотримання прав
акціонерів (20,8%) [4, c. 12].
Сьогодні підхід до управління компанією, заснований на принципах
відкритості, публічності та розпорошеності володіння стає популярним, що у
свою чергу, відповідає принципам КСВ і створює міст між КСВ та
корпоративним управлінням.
Підприємства та організації в усьому світі все більше розуміють і
відчувають потребу в соціально відповідальному ставленні до оточення.
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Найголовніше для підприємства – це правильне розуміння принципів
соціальної відповідальності, а звідси

і грамотне впровадження

їх на

практиці[1].
Економічна

ефективність

впровадження

елементів

соціальної

відповідальності в системі управління підприємством полягає в зростанні не
тільки показника соціального ефекту (ефективності для суспільства), а й
збільшенні вигоди для підприємства – вплив на основну діяльність. При
цьому,

кажучи

про

економічні

вигоди

соціальної

відповідальності

підприємства, треба зазначити, що ці вигоди найбільш яскраво проявляються
в таких сферах як фінанси, маркетинг та продаж, управління персоналом.
Окрім цього, слід відзначити цінність заходів соціальної відповідальності в
такій області як управління ризиками. Вигода характеризується створенням
стабільного

бізнес

середовища,

формуванням

позитивного

капіталізації,

зростанням

зниженням

іміджу,

зміцненням

фінансових

операційних
довіри,

показників,

ризиків,

збільшенням
підвищенням

продуктивності праці, розвитком інновацій, що сприяє зростанню ринку та
ін.
Таким чином можна стверджувати, що КСВ співвідноситься з
корпоративним управлінням на рівні цінностей, що визначають межі та
підзвітність

компаній

відносно

стейкхолдерів

та

його

соціальних,

екологічних відповідальностей і можливостей. У свою чергу, ефективні
корпоративні практики (управління ризиками, різноманітність, розкриття
інформації, винагороди і т.д.) є своєрідним каталізатором КСВ. Чим краще ці
основні моменти впровадженні в бізнес, тим кращими є показники КСВ.
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ДЕТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Історія тіньової економіки, її окремі ознаки починаються з виникненням
держави. Тіньова економіка в Україні є явищем, до якого звикли. Про це
відкрито пишуть у засобах масової інформації і пишуть так багато та
безрезультатно, що рівень уваги до цієї проблеми зменшується. Це явище
прогресує і обсяги тіньової економіки вже давно перевищили гранично
допустимі. Рівень тіньової економіки в Україні за 2011 рік, порівняно з
2010 роком, збільшився на 8 відсоткових пунктів і становив 40 %. Динаміка
зростання обсягів тінізації економіки України зумовлена зміною рівня
економічної та політичної стабільності в країні.
Значні масштаби тіньової діяльності формують негативний імідж
України у світі, що зумовлює необхідність активних дій щодо детінізації
економіки.
Поняття ―тіньова економіка‖ починають розглядати на Заході у 60–70-х
років ХХ століття. Тіньову економіку, як складову економічної злочинності
можна класифікувати, як ―білокомірцеву‖, що включає в себе [1, с. 17]:
- порушення у сфері бізнесу;
- порушення у сфері політики;
- порушення при виконанні службових обов'язків.
―Білокомірцеві‖ злочини – це злочини, вчинені законодавцем, на відміну
від більшості злочинів, передбачених кримінальним кодексом.
В західній літературі поняття ―тіньова економіка‖ визначається, за Е.
Фейгом, як економічна діяльність, яку з певних причин не враховує офіційна
статистика і яка не потрапляє до ВНП. Якщо проаналізувати вітчизняну
наукову літературу з цієї проблематики, то найбільш влучним є дещо
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модернізоване визначення цього поняття, яке сформулював О. Турчинов.
Тіньова економіка - це сфера прояву економічної активності, спрямованої на
одержання доходів від заборонених видів діяльності або на ухилення від
суспільного (державного) контролю та від сплати податків при легальних
видах економічної діяльності.
Економічна наука виокремлює три види тіньової економіки:
―Друга‖ тіньова економіка – це заборонена законом економічна
діяльність працівників ―білої‖ (офіційної) економіки, яка призводить до
прихованого перерозподілу раніше створеного національного доходу.
―Сіра‖ тіньова економіка, до якої входять незареєстровані форми
підприємництва [4, ст. 44]. Тобто, це економічна діяльність з виготовлення та
реалізації звичайних товарів та послуг, яка дозволена законом, але не
реєструється. Тут виробники або свідомо ухиляються від офіційного обліку,
не бажаючи нести витрати (пов'язані з отриманням ліцензій, сплатою
податків тощо), або звітування про такий вид діяльності взагалі не
передбачено (прогалини вітчизняного законодавства).
―Чорна‖ тіньова економіка (економіка організованої злочинності),
пов'язана з прямими порушеннями чинного законодавства [2, с. 45]. Це
заборонена законом економічна діяльність, яка пов'язана з виробництвом та
реалізацією заборонених та дефіцитних товарів та послуг.
Таким чином, тіньова економіка є суспільно небезпечним явищем,
що переростає у транснаціональну глобальну тіньову економіку. Вона існує
в усіх соціально - економічних системах, хоча має свою специфіку у кожній
окремо.
Сьогодні детінізація

економіки

входить до стратегічних

засад

державної політики України, є її пріоритетним та принципово важливим
напрямком. Детінізація економіки та створення сприятливих умов для
діяльності економічних агентів у легальному правовому полі входить до
основних засад внутрішньої політики держави в економічній сфері, які
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Законом

України
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―Про засади внутрішньої і зовнішньої

політики‖ від 1 липня 2010 року ғ 2411-VІ [5].
За змістом поняття детінізації економіки спрямоване на розв‘язання
проблеми

виводу економічної

діяльності

з ―тіні‖. За структурними

елементами цього поняття, детінізація економіки України вимагає, з
одного боку, створення таких економічних передумов, за яких суб‘єктам
підприємницької діяльності економічно невигідно працювати в ―тіні‖, з
іншого, створення адміністративно-правової інфраструктури перманентного
контролю

за

фінансово - господарськими операціями

та

протидії

правопорушенням.
В

залежності

від

впливу

на

суспільство

тіньову

економіку

підприємницької діяльності доцільно розділити на три групи:
- формування нелегальних підприємницьких структур;
- заниження результатів господарювання, ухилення від сплати податків;
- заборонені чинним законодавством види підприємницької діяльності.
Такий розподіл має принципове значення у визначенні форм і
методів боротьби з тіньовою економікою. Шкода від функціонування
нелегальних структур підприємницької діяльності полягає в тому, що від
них не надходять кошти в державний бюджет, оскільки вони не
зареєстровані і не сплачують податків державі. Разом з тим така форма
підприємництва забезпечує зайнятість і доходи значної частини населення
[4, с. 13].
Вирішення проблеми подолання тіньової економіки вимагає розробки
державної програми її

зниження, в якій необхідно обругнтувати мету,

завдання державних адміністративних установ з вирішення проблеми, форм
і методів їх досягнення, а також механізмів їх реалізації, в тому числі і
фінансового забезпечення. Державна програма щодо зниження тінізації
української економіки повинна формуватися на багатокритеріальній основі.
Механізми

зниження

тіньової

економіки

повинні будуватись з
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врахуванням позитивних і негативних результатів її впливу на населення та
національну економіку.
Таблиця 1.
Напрями зниження рівня тіньової економіки
 Створення умов для легалізації тіньових структур;
 Зниження
Державна

податкового

тиску,

захист

інтересів

підприємців;

програма зниження

 Стимулювання підприємницької діяльності;

тінізації економіки

 Застосування жорстких адміністративних і каральних
заходів;
 Усунення державних корумпованих структур на всіх
рівнях влади.

Припинення окремих тіньових схем і обмеження тіньової економіки
на сучасному етапі вимагає виконання низки заходів, зокрема:
- реформування національної системи фінансового контролю за
здійсненням протизаконної діяльності у напрямі розробки конкретних
інструментів

обмеження

тіньових

систем

перерозподілу фінансових

ресурсів за кожним конкретним випадком;
-

формування

спеціального

реєстру

та

загального

переліку

декларацій із заявленими до відшкодування сумами ПДВ, які вважаються
сумнівними;
- застосування мінімальних цін на високоліквідні імпортні товари
(передусім підакцизні) для розрахунків і сплати податків; створення
інституту представників митної та податкової служби в зарубіжних
країнах

(для

обміну

інформацією

про

оподатковування

зовнішньоекономічної діяльності українських суб‘єктів підприємництва);
- запровадження моніторингу за внутрішньофірмовими цінами в межах
холдингових компаній;
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застосування

змін

в

організаційній

структурі
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державних

холдингових компаній (зокрема, позбавлення підприємств права юридичної
особи) та інші.
Комплексне застосування вищезазначених заходів стимулюватиме
процес детінізації економіки та зумовить процес легалізації доходів.
Легалізація доходів, отриманих незаконним шляхом, є лише

невеликою

складовою проблеми тіньової економіки, одним зі способів детінізації
економіки в цілому. Проблему тіньової економіки слід розглядати значно
ширше.
Потрібно мати власну концепцію легалізації тіньової економіки з
врахуванням наших економічних і соціально-політичних умов, особливостей
прояву тіньової економіки
Лише здійсненням активних дій щодо детінізації економіки можна
досягти бажаних результатів.
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магістр,
КНУ імені Тараса Шевченка
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇНИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК
ВЕДЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У сучасній економіці успішність діяльності окремого підприємства на
світовому ринку зміщується від рівня конкурентоспроможності його
продукції до рівнів конкурентоспроможності галузі, регіону, країни. При
цьому

держава

виступає

гарантом

створення

привабливих

умов

підприємницької діяльності та вкладення капіталу, тим самим впливаючи і на
інвестиційну

привабливість

підприємства,

і

на

ступінь

лояльності

споживачів.
З огляду на це, аналіз конкурентоспроможності підприємства доцільно
проводити в тісному взаємозв'язку з оцінкою конкурентоспроможності
країни, розглядаючи піраміду конкурентоспроможності в сукупності всіх її
рівнів. Пірамідою конкурентоспроможності Р.А. Фатхутдінов в роботі
«Управління конкурентоспроможністю організації» [6] називає «єдність
об'єктів конкурентоспроможності від персоналу до країни в цілому, від
мікро-

до

макроконкурентоспроможності».

конкурентоспроможності

існує

досить

Між
сильна

різними

рівнями

взаємозалежність:

конкурентоспроможність країни базується на ефективності національних
підприємств, а їх конкурентоспроможність, в свою чергу, багато в чому
визначається

соціально-економічним

середовищем

та

системою

взаємовідносин між підприємцями і владою.
Оцінюючи конкурентоспроможність України на світовому ринку в
даний момент, розглянемо її становище у найбільш відомих світових
рейтингах. Сьогодні наша країна займає досить низькі місця в міжнародних
рейтингах глобальної конкурентоспроможності, проте за останній рік
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ситуація почала покращуватись. Зокрема, за даними видання Doing Business
2013, яке ранжує економіки країн світу від 1 до 185 (вище положення в
рейтингу вказує на більш сприятливе для ведення бізнесу регуляторне
середовище), Україна займає 137 позицію зі 185 країн. У 2008 році Україна
була на 146 позиції, у 2009 – на 147, у 2010 – на 142, у 2011 - на 145 і в 2012 на 152 [3]. Покращення на 15 пунктів у порівнянні з минулим роком
пов‘язують з прийняттям Податкового та Митного кодекса та реформами
регуляторної

системи,

які

дещо

покращили

бізнес-середовище

підприємництва [1].
Найбільш різносторонню оцінку національної конкурентоспроможності
забезпечує

Індекс

глобальної

конкурентоспроможності

-

інструмент

порівняння, який використовує Світовий економічний форум для оцінки
конкурентоспроможності країн. Однією з основних переваг індексу є те, що
він враховує погляд бізнесу і надає уряду і населенню основну інформацію
про думку керівників компаній, які шляхом своїх рішень про інвестування
можуть дати поштовх економіці [4].
Для розрахунку індексу глобальної конкурентоспроможності експерти
СЕФ поділяють країни залежно від рівня ВВП на душу населення та обсягу
експорту мінеральної продукції на: а) факторно-орієнтовані економіки;
б)економіки, орієнтовані на ефективність; в) інноваційно-орієнтовані
економіки. Країни, економіка яких перебуває між двома з будь-яких трьох
стадій, вважаються країнами з «перехідною економікою». Для цих країн
питома вага складових плавно змінюється протягом розвитку країни, що
відображає процес плавного переходу від однієї стадії розвитку до іншої.
На

кожному

етапі

розвитку

фактори,

що

визначають

конкурентоспроможність, різні. Так, на першій стадії економічне зростання
залежить

від

базових

факторів,

а

країни

конкурують

за

рахунок

забезпеченості ресурсами, в основному за допомогою некваліфікованої
робочої сили і корисних копалин. Збереження конкурентоспроможності на
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цій стадії розвитку економіки залежить в основному від стабільного
функціонування інститутів, інфраструктури, макроекономічного середовища,
а також від здоров'я та освіченості населення.
У міру підвищення заробітних плат і подальшого економічного
зростання країни переходять до наступної стадії, де економічний ріст
залежить

від

ефективності

виробництва.

На

цій

стадії

необхідно

впроваджувати більш ефективні виробничі процеси та підвищувати якість
продукції, оскільки підвищення рівня конкурентоспроможності здебільшого
залежить від якості вищої освіти та професійної підготовки, ефективного
ринку товарів і послуг,

збалансованого

ринку праці, розвиненості

фінансового ринку, розмірів внутрішнього і зовнішнього ринків, а також
здатності впроваджувати новітні технології.
Нарешті, коли країни переходять до стадії розвитку економіки, яка
залежить від інновацій, вони здатні підтримувати високий рівень заробітних
плат і відповідний рівень життя тільки за умови, якщо компанії конкурують
за рахунок нової та унікальної продукції. На цій стадії компанії повинні
конкурувати за рахунок інновацій, виробляючи нові різноманітні товари за
рахунок високорозвинених виробничих процесів.
Україна за оцінками СЕФ в 2011 р. була віднесена до країн з економікою
перехідного типу, що знаходиться між 1 та 2 стадіями. В 2012р. економіка
України, піднявшись на 9 пунктів у загальному рейтингу, зайняла стійку
позицію на 2 рівні – економіка, орієнтована на ефективність [2].
На думку експертів СЕФ, конкурентоспроможність України в 2012-2013
роках зросла завдяки більш здоровому макроекономічному клімату, у
порівнянні з попередніми роками. "Дефіцит бюджету знизився до 2,7
відсотків ВВП в 2011 році, борг до ВВП знизився, знизилася інфляція, хоча
вона як і раніше залишається на відносно високому рівні - 8 відсотків", йдеться у звіті. Експерти також відзначають, що Україна зберігає свої
конкурентні переваги через великі розміри ринку і цілісну систему освіти,
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"яка забезпечує легкий доступ до всіх рівнів освіти". На думку фахівців ВЕФ,
хороша освіта "створює основу для подальшого розвитку інноваційного
потенціалу країни" [2].
Найбільшими перешкодами для ведення бізнесу в Україні є корупція,
нестабільність

політики

та

податкова

система.

Ці

проблеми

було

виокремлено керівниками підприємств у переважній більшості галузей у всіх
регіонах При цьому визначення податкової політики як топ-перепони для
ведення бізнесу, ймовірно, пов‘язане із початком дії Податкового кодексу з 1
січня 2011 року та високим рівнем невизначеності з приводу його
подальшого адміністрування. Бізнес вкрай негативно сприймає різкі зміни
державної політики, вбачаючи у них високі ризики для своєї діяльності.
Найближчими

сусідами

України

за

індексом

глобальної

конкурентоспроможності є Чорногорія (72 місце) і Словаччина (71 місце).
Очолила індекс глобальної конкурентоспроможності Швейцарія, на другому
місці - Сінгапур, третє місце - у Фінляндії. Швеція посіла четверте місце,
п'ятірку замкнули Нідерланди. У топ-10 індексу увійшли Німеччина,
Великобританія, США, Гонконг і Японія.
Особливою

перевагою

дослідження

конкурентоспроможності

за

методологією Всесвітнього економічного форуму є те, що воно створює
платформу для діалогу між урядом, бізнесом та громадськістю, яка може
бути каталізатором реформ зі збільшення продуктивності з метою
покращення умов ведення підприємницької діяльності.
Подальші дослідження конкурентоздатності, на нашу думку, варто
пов‘язувати з формуванням соціального капіталу: «якщо люди довіряють
один одному в силу їхніх моральних, етичних норм, то й витрати
виробництва будуть меншими. За таких умов суспільство матиме більше
можливостей для удосконалення своєї економічної діяльності, що без
сумніву

дасть

підстави

конкурентоспроможності» [5].

для

підвищення

національної
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РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Організаційний потенціал підприємства – це сукупні можливості
працівників апарату управління, які здатні забезпечити ефективний розвиток
функціонування підприємства у довгостроковому періоді. Він включає
ресурси управлінського персоналу, технічного оснащення управлінської
праці та інформаційного забезпечення тощо. Потенціал організаційної
структури

управління

–

це

загальнокорпоративний

управлінський

(формальний та неформальний) механізм функціонування підприємства,
який втілює в собі рівень організації функціональних елементів системи та
характер взаємозв‘язків між ними.
У функціонуванні організації велике значення мають стратегія,
технологія, інновації, культура, традиції, формальні та нормативні відносини.
Їхні характеристики можуть виступати конкурентними факторами успіху
підприємства. Вимоги до них висуваються ринком і забезпечуються
сучасними технологіями менеджменту.
Організаційний потенціал складає базові умови цілісності, стійкості
підприємства,

його

конкурентоспроможності.

Як

зразок

соціально

орієнтованої системи використовується модель організації, що дістала назву
"7 – S" (рис. 1)1. Основу процесів функціонування в соціально орієнтованій
організації, на думку прихильників даного підходу, становлять так звані
"сполучні процеси", за допомогою яких забезпечуються контакти між
1

Ця модель була розроблена двома парами дослідників: Томасом Пітерсом і Робертом
Уотерманом, а також Річардом Паскалем і Ентоні Атосом у ході їхнього співробітництва з
консультаційною фірмою МсKINSEY.

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
"КОНКУРЕНТНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ"

274

людьми і взаємодія інших елементів організаційної системи. При цьому
прийнято виділяти три типи сполучних процесів: комунікацію, прийняття
рішень і рівновагу.

Рис. 1. Модель організації "7– S ".
І. Ансофф [1] підкреслював, що будь-яка організація є складною
сукупністю великого числа взаємопов'язаних елементів, які складають її
організаційний

потенціал.

Головні

його

елементи

забезпечують

упорядкування, узгодження та ефективне використання потенціалів і
ресурсів підприємства, досягнення стійкості і цілей його розвитку на основі
сучасних методів управління.
Гончаров В.М. вважає, що формування й використання організаційного
потенціалу спрямовані на вирішення таких двох головних завдань: посилення
контролю й звітності менеджерів через систему внутрішнього аудиту і
контролінгу, а також зовнішнього незалежного аудиту; реорганізація
структури управління з метою розширення господарської самостійності
окремих структурних підрозділів, оптимального делегування повноважень і
відповідальності, скорочення циклу прийняття рішень, пристосування стилю
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інформаційних

технологій [2].
Свідченням зростання організаційного потенціалу є такі показники, як
якість та оперативність прийнятих управлінських рішень, швидкість і якість
виконуваних рішень, якість управлінської документації, економічність
роботи управлінського персоналу.
Оцінка організаційного ресурсу потребує дослідження існуючої
системи управління, розподілу функцій і повноважень у її рамках,
професійних та особистих якостей керівників й організаційного клімату.
Організаційний потенціал є складною комплексною системою, оцінка
якої включає: аналіз розподілу функцій, повноважень, відповідальності в
системі управління; аналіз кваліфікації управлінського персоналу; оцінку
організаційної культури; дослідження інформаційного середовища та
комунікаційних зв‘язків, ефективність управління бізнес-процесами.
Успіх сучасних організацій все в більшій мірі залежить від своєчасної
роботи з оцінки ефективності організаційного потенціалу підприємства. До
числа цих умов можна віднести інтенсивну конкуренцію, яка набуває
глобального характеру, швидкий технологічний розвиток, посилення вимог
до інтелекту і потенціалу управлінських кадрів, зростання їх автономії та
відповідальності.
Конкурентоспроможність

потенціалу

підприємства

визначається

продуктивністю використання залучених до процесу виробництва ресурсів.
Щодо організаційного потенціалу, то для його оцінки також можна виділяти
різні рівні конкурентоспроможності потенціалу підприємства: 1) світове
лідерство; 2) світовий стандарт; 3) національне лідерство; 4) національний
стандарт; 5) галузеве лідерство; 6) галузевий стандарт; 7) пороговий рівень.
Можна

виділити

такі

основні

організаційного потенціалу підприємства.

рівні

конкурентоспроможності
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1 рівень. Для потенціалу цього рівня характерна внутрішньо нейтральна
організація управління. Керівник дбає лише про реалізацію виробничого
потенціалу, орієнтованого на завантаження виробничих потужностей, не
зважаючи на проблеми конкурентоспроможності та задоволення потреб
споживачів.

Вважаються

зайвими

зміна

конструкції

чи

підвищення

технічного рівня продукції, удосконалення структури і функцій організацій з
питань збуту та служби маркетингу, оскільки не враховуються зміни
ринкової ситуації та занити споживачів.
2 рівень. Підприємства з потенціалом цього рівня конкурентоспроможності прагнуть зробити свої виробничі системи ―зовнішньо
нейтральними‖.

Це

означає,

що

використання

наявного

потенціалу

підприємства забезпечує випуск продукції, яка повністю відповідає
стандартам, що встановлені його основними конкурентами. Керівництво
такого підприємства не приділяє уваги потенційним можливостям бізнесу,
які б забезпечили певні конкуренті переваги.
3 рівень. Якщо керівники підприємства знають, що потенціал
підприємства має дещо інші порівняльні переваги щодо конкуренції на
ринку, ніж їхні основні суперники, і намагаються не дотримуватись
загальних стандартів виробництва, що встановлені в галузі, то потенціал
підприємства

в

цьому

разі

еволюціонує

до

третього

рівня

конкурентоспроможності. Система управління на цих підприємствах починає
активно

впливати

на

виробничі

системи,

сприяє

їх

розвитку

та

вдосконаленню.
4 рівень. Потенціал підприємства істотно випереджає потенціал
конкурентів за умов, коли успіх у конкурентній боротьбі стає не стільки
функцією виробництва, скільки функцією управління і залежить від якості,
ефективності

управління,

підприємств-конкурентів

організації
набір

виробництва.

ресурсів,

що

Для

більшості

використовуються

у

виробничому процесі, досить однаковий, але ефективність їхнього поєднання
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у діючій господарській системі різна і залежить саме від якості управління,
кваліфікації менеджерів, організаційної структури та ін.
Отже, на наш погляд, організаційний потенціал підприємства, слід
розглядати з позиції можливостей динамічного його розвитку, що передбачає
не тільки стратегічну стабільність діяльності, а й орієнтацію на прискорення
темпів розвитку. Структура організаційного потенціалу досить складна і
визначається не тільки особистими якостями керівництва, але і всією
сукупністю організаційних чинників. Серед низки чинників, що визначають
динамічний, випереджальний розвиток підприємств, слід назвати досвід,
знання, вміння, інтуїцію керівників. Основна увага приділяється тому, що
робиться тією чи іншою організацією і як це поєднується з кращими
прийомами світової практики.
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РИЗИКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ МІНІМІЗАЦІЯ В
РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
На сучасному етапі реформування економіки України при різномаїтті
кризових явищ та взаємовідносин між підприємствами, фінансовими
інститутами та державою стає питання щодо ефективного вкладення
(інвестування) капіталу для максимізації прибутку.
Економічна природа інвестицій обумовлена закономірностями процесу
розширеного відтворення і полягає у використанні частини додаткового
суспільного продукту для збільшення кількості і якості всіх елементів
системи продуктивних сил суспільства.
Метою даної роботи є оцінка ризиків українських емітентів на даному
етапі розвитку економіки України.
В основу досліджень покладена концепція чутливості, а зокрема
визначення β- коефіцієнту з метою оцінки ризику українських емітентів.
Необхідно визначити систематичний ризик, що виражається
коефіцієнтом β (бета). Він показує ризикованість вкладень у цінні папери в
умовах ринкового ризику в цілому.
β-коефіцієнт визначається за формулою:


де
ставкою



,

— кореляція між доходом від цінних паперів ( k ) і ринковою

доходу ( Rm );
паперів;

cov(k , R m )  k

m
var( R m )

m

k

— середнє квадратичне відхилення доходу від цінних

— середнє квадратичне відхилення ринкового доходу;

cov(k , R m ) — коваріація акції щодо решти ринку; var( R m ) — дисперсія
доходу ринку.
Отже, для того щоб знайти коефіцієнт β нам необхідно визначити ряд
змінних:
1)
середнє значення доходності по акціям, яке знаходиться за
формулою середньої зваженої (табл. 1);
2)
кореляцію між доходом від акцій та ринковою ставкою на них
(табл. 1);
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3)
середнє квадратичне відхилення ціни знаходиться спочатку через
визначення дисперсії по ціні (табл. 1);
4)
середнє квадратичне відхилення доходів знаходиться спочатку
через визначення дисперсії по даним доходам на акції (табл. 1).
Таблиця 1.
Результати розрахунків
Акції підприємств

ВАТ
1 "Пiвденелектрома
ш"
Авдіївский
2 коксохімічний
завод

Середнє
Середнє
Середнє
Дисперсі
кв.
значення Кореляці Дисперсі
кв.
Бета
я
відхиленн
доходнос я
ρ я (ціна)
відхиленн
β
(доходи)
я
ті
я (ціна)
(доходи)
0,24

0,000966
0,00043
0,0208167 0,031091
0,997638
7
2,22550

1,55

0,000225
0,00580
0,0761577 0,015000
0,804161
0
0,03120

3 АвтоКраЗ

0,30

0,963933 0,00196

4 Агромашбуд

1,25

5 Азовобщемаш

0,61

6 Азовсталь

4,75

7 АЗОТ (Черкаси)

0,29

8 АКБ Форум

0,29

Алчевский
9 коксохімічний
завод
Алчевский
1
металургійний
0
комбінат

0,01089
0,639282
0,01340
0,990666
0,225719 0,00089
0,00329
0,986276
0,00280
0,998999

0,001091
7
0,002466
7
0,001291
7
0,000491
7
0,001533
3
0,000691
7

0,0442531 0,033040 0,53734
0,14478
0,1157584 0,035940
0,09549
0,1043631 0,049666

0,0298608 0,022174 0,12446
0,45943
0,0529150 0,026300
0,24678
0,0573730 0,039158

0,05

0,351659 0,00580

0,000166
0,0761577 0,012910 0,01011
7

1,43

0,076456 0,00017

0,000625
0,0129099 0,025000 0,28671
0

Джерело. Складено на основі даних [4, 5].
Інвестиції в акції з тим самим ступенем ризику, як і на ринку капіталів в
цілому, матимуть систематичний ризик β = 1,0. Якщо ж вкладення в акції, що
розглядаються, будуть менш ризикованими, ніж на ринку капіталів у цілому,
то їхній β буде менший за 1. І, навпаки, якщо вкладення будуть більш
ризикованими, ніж на ринку в цілому, то їхній β буде більший за 1.
Від‘ємний β-коефіцієнт є наслідком від‘ємної кореляції, що в свою чергу
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показує, що дохідність акцій та їх ринкова ставка погано корелюють між
собою. Ринковий ризик, вимірюваний коефіцієнтом β, являє собою індекс
нестійкості ціни акції даної корпорації щодо всього ринку.
Після розрахунків можна зробити висновок, що акції Алчевского
металургійного комбінату, Алчевского коксохімічного заводу, АвтоКраЗ та
Азовсталь є найбільш привабливими, якщо розглядати акції даних
підприємств як об‘єкт інвестицій. У разі здійснення інвестицій в акції вище
перерахованих підприємств, найменш ризикованими будуть інвестиції у
Алчевский коксохімічний завод.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВОДОСЛІДНОГО ПАРКУ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНІ
Необхідність

активізації

інноваційної

діяльності

–

це

аксіома

сьогодення у розвитку економіки, підвищення її конкурентоспроможності
[1].
Проблемною ланкою в розвитку інноваційної діяльності в Україні є не
гроші, не нормативна база, яка також гальмує справу, а наявність структур,
спроможних перетворювати ідеї в науково-технічні розробки і забезпечувати
впровадження останніх у виробництво.
Слід

зазначити,

що

інноваційна

інфраструктура

є

двигуном

інноваційного розвитку. Вона забезпечує горизонтальні і вертикальні зв‘язки
між суб‘єктами інноваційної діяльності. Зокрема, основними елементами
інфраструктури є: інноваційні та технологічні центри, бізнес-інкубатори,
технопарки, наукові парки і технополіси. Досвід розвинених країн свідчить,
що такі інноваційні структури створюють сприятливі умови для ефективної
діяльності та розвитку малих інноваційних підприємств, що реалізують
оригінальні науково-технічні ідеї через надання їм у тимчасове користування
виробничих площ, матеріально-технічної бази, інформаційних мереж,
забезпечення

дослідними

консультативної

допомоги

приладами
з

і

широкого

устаткуванням
кола

та

надання

науково-технологічних,

економічних і правових питань.
Інноваційна інфраструктура розвивається безсистемно і без належної
державної підтримки. На сьогодні в регіонах України зокрема функціонує
12 технопарків, 20 інноваційних центрів, 24 інноваційні бізнес-інкубатори, 11
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центрів комерціалізації інтелектуальної власності, 15 центрів науко-технічної
та економічної інформації [2].
Ми бачимо, що створено і діє лише один науковий парк – це науковий
парк „Київська політехніка‖, правову основу діяльності для якого створює
Закон України „Про науковий парк „Київська політехніка‖.
У світі сьогодні нараховується близько 400 наукових парків. Безліч
інших перебувають у стадії створення.
В свою чергу, парк наукових приладів та устаткування в науководослідних організаціях і лабораторіях непомірно застарів [3]: 60% з тих, що
експлуатується в НАН України, функціонують від 15 до 25 років, 12%
експлуатуються довше 25 років, 16% - входить в часовий проміжок 5 …15
років (з них власного виробництва 38%), 12% - нове обладнання віком менше
5 років (з них власного виробництва 62%).
Для максимально ефективного використання інтелекту дослідника
відсутність сучасної прогресивної матеріально-технічної бази є чи не
головною перешкодою для позитивної результативності завершення його
наукових пошуків. Частка основних засобів наукових організацій в
загальному обсязі основних засобів підприємств та організацій України
становила 0,9 %, у тому числі машин та обладнання – 1,3 %. Ступінь зносу
основних засобів у науковій сфері становив близько 45 %.
Така ситуація пояснюється недостатнім рівнем інвестиційних ресурсів,
які вкладаються у розвиток науки, зокрема відбувається:

Обсяги

фінансування діяльності, що пов'язана із науковими розробками.
фінансування

є

недостатніми

і

характеризуються

такими

показниками: за період з 1999 р. по 2003 р. бюджетні асигнування
зменшились з 2,3% ВВП до 0,39% ВВП, подальше зниження бюджетних
видатків на виконання наукових та науково-технічних робіт (від ВВП 0,34%
у 2010 року; 0,29% у 2011 року; 0,26% у 2012; за заявою на 2013 рік
фінансування буде зменшене на 45%, тобто становитиме – 0,14%);
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скорочення кількості спеціалістів, які виконують науково-

технічні роботи.
В червні 2009 року Президентом України було підписано Закон
України „Про наукові парки‖ (25 червня 2009 року ғ 1563) [4].
Закон регулює правові, економічні, організаційні відносини, пов'язані із
створенням та функціонуванням
інтенсифікацію

процесів

інноваційних продуктів та

наукових парків, і спрямовується на

розроблення,

впровадження,

виробництва

інноваційної продукції на внутрішньому та

зовнішньому ринках.
Згідно із законом заснувати науковий парк може лише вищий
навчальний заклад та/або наукова установа.
Метою закону, згідно задуму розробників, є створення, перш за все,
умов для розвитку науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів
та наукових установ академічної науки. Однак, згідно із діючим порядком,
науковою установою може бути підприємство, що відповідає певним
критеріям.

В

сьогоднішніх

умовах

заводська

наука

практично

не

розвивається, вона не має наробок. Головними завданнями цієї науки є
технічне оновлення діючого виробництва, як правило, на базі готових
технологій та обладнання, але цей статус дає можливість створювати наукові
парки підприємствам, які мають такі установи, і метою їх функціонування
може бути не розвиток науково-технічної діяльності чи створення і
впровадження

науково-технічних

розробок, а мінімізація

податкових

зобов‘язань перед державним та місцевими бюджетами.
Іншими засновниками можуть бути юридичні особи,

що уклали

засновницький договір з навчальним закладом та/або науковою установою
про створення наукового парку. Тобто, це можуть бути будь-які установи,
організації і підприємства, що мають можливості для проведення науковотехнічної діяльності для доведення наукової чи науково-технічної розробки
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до інновації з метою її реалізації у виробництві та здійснення інноваційної
діяльності, спрямованої на комерціалізацію науково-технічної розробки.
Згідно із статтею 3 закону науковий парк створюється з метою
розвитку

науково-технічної та

інноваційної

навчальному закладі та/або науковій

діяльності

установі,

у

вищому

ефективного

та

раціонального використання наявного наукового потенціалу, формування
матеріально-технічної

бази

для комерціалізації результатів наукових

досліджень і їх впровадження на вітчизняному та закордонному ринках.
Знову в законі робиться акцент на використанні та комерціалізації
результатів вітчизняних наукових досліджень.
Також кабінетом Міністрів України 8 жовтня 2012 року схвалено
Концепцію реформування системи фінансування та управління науковою і
науково-технічною
економічних

діяльністю,

реформ

на

розроблену

2010-2014

роки

на

виконання
«Заможне

Програми
суспільство,

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» [5].
Постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2012 року ғ835
запроваджено виплату грантів колективам молодих учених для проведення
прикладних

наукових

досліджень

і

науково-технічних

розробок

за

пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки. У 2013 році планується
надання від 5 до 10 таких грантів з розміром виплати до 1 млн. гривень.
Суттєвою відмінністю нововведених грантів є те, що після виконання робіт
обладнання, яке придбавалось за рахунок цих коштів, залишається у базовій
організації [4].
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ПІДХОДИ ДО БІЗНЕС-МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В основі будь-якого інноваційного бізнесу лежить інноваційна ідея. Ця
ідея пов'язує наявні потреби споживачів з можливостями організації. Вона
відіграє важливу роль в житті організації, будучи базою для бізнес-плану,
важливим елементом в переговорах з потенційним інвестором, основою для
здійснення і поліпшення діяльності організації.
Для отримання більш повного уявлення про інноваційні ідеї необхідно
перевести їх в матеріальну область. Таким чином ми отримаємо бізнесмодель, яку цілком можна вивчати і застосовувати на практиці в наступних
цілях:
1) для планування діяльності організації;
2) для розробки стратегії;
3) для здійснення змін;
4) для управління компанією [1, c. 251].
На жаль, термін «бізнес-модель» не має чіткого визначення. Тому
огляд підходів до бізнес-моделювання слід почати з визначення бізнесмоделі. Модель в широкому сенсі (франц. modèle, італ. Modello, від лат.
Modulus - міра, мірило, зразок, норма [2, c. 156]) - логічний або математичний
опис компонентів і функцій, що відображають істотні властивості
модельованого об'єкта або процесу (зазвичай розглядаються як системи або
елементи

системи).

Модель

використовується

як

умовний

образ,

сконструйований для спрощення їх дослідження. Природа моделей може
бути різною (загальновизнаної єдиної класифікації моделей в даний час не
існує): матеріальні або речові моделі (наприклад, модель літака в
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аеродинамічній трубі); знакові моделі двох типів - графічні (креслення,
географічна карта) і математичні (формула, що описує гравітаційну
взаємодію двох тіл); матеріально-ідеальні ("ділова гра"); словесний опис
об'єкта (явища, процесу) можна також розглядати як його модель [2, c. 160].
Бізнес-моделювання можна визначити як опис сукупності способів ведення
бізнесу

в

компанії

(її

структури,

продукції,

способів

доставки

і

обслуговування товарів, підвищення ринкової вартості), правил ведення
цього бізнесу, які лежать в основі стратегії компанії, а також критеріїв
визначення ділових показників [3]. Інший підхід використовував Генрі
Чесбро спільно з Річардом Розенблумом. Згідно з ними, в ході бізнесмоделювання необхідно виконати наступні завдання:
1) сформулювати сутність ціннісної пропозиції для користувачів;
2) ідентифікувати ринковий сегмент;
3) визначити структуру ланцюга цінності фірми;
4) уточнити механізм генерування доходів для фірми і оцінити структуру
витрат і цільовий валовий прибуток при використанні пропозиції;
5) описати позиції фірми в мережі цінності, що зв'язує постачальників і
замовників;
6) сформулювати конкурентну стратегію [3].
Таким чином, формується бізнес-модель діяльності інноваційноактивного підприємства - корисна загальна конструкція, необхідна для того,
щоб поєднати ідеї та технології з їх економічними результатами. Вона також
дає розуміння того, як компанії будь-яких розмірів можуть трансформувати
технологічний потенціал в економічну цінність [1, с. 253]. Варто відзначити
той факт, що для відповідності своїм споживачам і своєчасного переміщення
в нові зони прибутку, компанії-новатори змінюють модель свого бізнесу
кожні п'ять років [2,c. 162]. Відомий фахівець у сфері бізнес-моделювання,
Олександр Остервальдер, описує процес бізнес-моделювання як формування
уявлення про те, як організація робить (або має намір зробити) гроші [3]. В
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основі підходу Олександра Остервальдера знаходиться шаблон бізнесмоделі у вигляді дев'яти основних будівельних блоків, які розкривають
логіку того, як бізнес має намір заробляти гроші:
1) споживачі;
2) пропозиція продукту;
3) канали;
4) відносини зі споживачами;
5) доходи;
6) ключові ресурси;
7) ключові процеси;
8) партнери;
9) структура витрат [1, c. 253].
Таким чином, загальним для всіх згаданих підходів до бізнесмоделювання є відображення (створення образу) організації-інноватора, її
контрагентів і їх взаємодії, що охоплює всі аспекти створення і поширення
цінності і одержання за це винагороди. Для створення успішної бізнес-моделі
потрібно прийняти низку важливих рішень у різних вимірах. Якщо необхідно
створити успішну бізнес-модель, слід підібрати ті елементи, які будуть
відповідати пріоритетам споживачів. Важливо також, щоб ці елементи були
добре підігнані один до одного - тоді вся модель буде функціонувати як
єдине ціле . Можна виділити наступні етапи вироблення ефективної бізнесмоделі:
1) аналіз бізнес-моделі галузі;
2) аналіз існуючої бізнес-моделі компанії;
3) орієнтири стратегії розвитку компанії;
4) визначення нової бізнес-моделі;
5) конкретизація нової бізнес-моделі [2, c. 165].
Бізнес-моделювання має високу практичну значимість. Це доводить
той факт, що постійне вдосконалення бізнес-моделі забезпечує стабільний
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прибуток і зростання вартості навіть за відсутності запатентованих винаходів
і передових технологій. Такі компанії як Toyota, McDonalds та Carrefour
довели, що бізнес-модель не поступається технологіям в тому, що стосується
створення та утримання цінності [3].
Таким чином, бізнес-моделювання є важливим інструментом в
діяльності сучасної організації. Особливо, якщо її діяльність носить
інноваційний характер.
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магістр,
КНУ імені Тараса Шевченка
ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
УКРАЇНИ
Телекомунікаційний ринок з‘явився в Україні 20 років тому, але вже
набув широкого розвитку. Рівень проникнення мобільного зв‘язку в країні
перевищує 120%, що говорить про те, що ринок знаходиться на стадії свого
насичення в частині телефонного зв‘язку, але на стадії розвитку і зростання в
частині Інтернет-технологій [3].
На даний час сфера телекомунікацій є однією з найважливіших
складових інфраструктури в Україні. Відповідно, інвестиційне забезпечення
розвитку даної сфери є передумовою підвищення конкурентоспроможності
національної економіки, що, в свою чергу, сприятиме входженню нашої
країни у глобальне економічне суспільство.
Проблеми, що виникають при впровадженні інвестицій у сферу
телекомунікацій, досліджувалися багатьма вітчизняними та зарубіжними
вченими, серед яких: І.О. Бланк, Ю.В. Богоявленська, В.В. Бочаров, П.Л.
Віленський, І.І. Галій, Л.Дж. Гітман, В.М. Гранатуров, М.Д. Джонк, Л.А.
Захарченко, В.Н. Лівшиц, Т.П. Остапчук, В.М. Орлов, О.С. Редькін, Н.А.
Хрущ та інші.
Телекомунікації є інтегральною частиною бізнесу і забезпечують
внутрішні та міжнародні потоки інформації в процесі прийняття ділових
рішень.

Обсяг

інформації,

що

передається

через

інформаційно-

телекомунікаційну інфраструктуру, подвоюється у світі кожні 3-5 роки. Це
підтверджує значення телекомунікацій як на рівні компанії, так і в цілому в
економіці світу. Розвиток сфери телекомунікацій значною мірою залежить
від залучення інвестицій. Впровадження інвестицій у діяльність оператора,
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який надає телекомунікаційні послуги, сприяє зростанню його доходу, а
також максимальному задоволенню потреб споживачів, збільшенню обсягу
послуг і підвищенню їх якості, розвитку та модернізації телекомунікаційної
мережі.
У першому півріччі 2012 року капітальні інвестиції в галузі зв'язку
(пошту і телекомунікації) в Україні зросли на 9% і склали майже 3,03 млрд.
грн. Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.
При цьому капітальні інвестиції в телекомунікації за вказаний період
склали понад 2,97 млрд. грн., що на 8,2% більше, ніж за аналогічний період
2011 року.
Капітальні інвестиції в сферу інформатизації за звітний період склали
понад 286 млн.грн., що на 33,3% більше, ніж за аналогічний період 2011
року.
У 1-му кварталі 2012 року капітальні інвестиції в телекомунікації та
поштовий зв'язок в Україні склали понад 1,26 млрд.грн., що на 33% більше,
ніж за аналогічний період 2011 року. При цьому капітальні інвестиції в
телекомунікації за вказаний період склали понад 1,24 млрд.грн., що на 34%
більше, ніж за аналогічний період 2011 року.
Капітальні інвестиції в сферу інформатизації в 1-му кварталі 2012 року
склали понад 137 млн.грн., що на 73% більше, ніж за аналогічний період 2011
року.
В Україні в 2011 році капітальні інвестиції у сфері телекомунікацій
знизилися на 15% - до 5,1 млрд.грн [1].
Такий стан залучення інвестицій в телекомунікації є недостатнім для
розвитку галузі.
Для активізації інвестиційної діяльності слід:
- знизити рівень державного регулювання підприємницької діяльності
та забезпечити стабільність відповідного законодавства;
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-усунути неоднозначність трактування нормативно-правових актів та
завершити судову реформу;
-удосконалити нормативну базу з питань реалізації прав власності;
- завершити адміністративну реформу, забезпечити публічність та
прозорість у прийнятті рішень органами влади і в результаті подолати
бюрократизм та прояви корупції;
- запровадити ефективні методи корпоративного управління;
-сприяти розвиненості ринків капіталу, в першу чергу банківського
сектору, фондового та страхового ринків;
- знизити податкове навантаження;
- забезпечити стабільність політичного середовища;
- активізувати діяльність зі створення позитивного іміджу держави [2].
Залучення інвестицій – це необхідна умова розвитку всіх галузей
економіки, особливо сфери телекомунікацій, що є інноваційною за своєю
суттю.Головним фактором, який впливає на інвестиційну діяльність
операторів

телекомунікацій,

є

система

тарифоутворення

на

телекомунікаційні послуги. Визначення тарифів на телекомунікаційні
послуги необхідно здійснювати за допомогою методів довгострокових
додаткових витрат та врахування рентабельності інвестицій, що сприятиме
збільшенню обсягів послуг сфери телекомунікацій в Україні і підвищенню їх
якості, а також розвитку та модернізації телекомунікаційної мережі.
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