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Филюк Г.М., д.е.н., професор,
завідувач кафедри економіки підприємства,
заслужений економіст України
КНУ імені Тараса Шевченка
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІКИ: ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Глобалізація вносить фундаментальні зміни як в ефективність
функціонування всієї економічної системи, так і окремих національних
економік. Без сумніву, влив глобалізації на окремі країни має позитивні, так і
негативні

наслідки.

Позитивний

вплив

глобалізації

пов’язаний

з

удосконаленням конкурентних відносин, з удосконаленням систем управління
як на мікро-, так і на макро- та глобальному рівнях, динамічних розвитком
прогресивних технологій та їх негайним поширенням у глобальному просторі
тощо. Водночас, глобалізація замість прогнозованого вирівнювання цін на
фактори виробництва, прибутків, життєвого рівня і, відповідно, досягнення
автоматичної економічної гармонії на усіх континентах і між усіма країнами,
призводить до дедалі більшої поляризації рівня доходів у різних країнах. Все
більше стає очевидніше, що світ ділиться на дві групи: одні країни
використовують переваги, які надає глобалізація, примножують своє
багатство, розширюючи свій вплив на глобальну економічну систему не тільки
в економічній, але й у політичній сферах; інші – стають дедалі біднішими,
ризикуючи взагалі припинити своє існування.
Сьогодні перед Україною також постала дилема: перетворитися у бідну
аграрну державу зі слабким внутрішнім ринком, нестабільною соціальнополітичною ситуацією, високим рівнем безробіттям, значною диференціацією
населення за доходами та скороченням його чисельності чи, навпаки,
максимально зосередити усі ресурси, резерви і зусилля на підвищенні
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конкурентоспроможності

економіки,

збереженні

власної

економічної

індивідуальності, скориставшись перевагами глобалізації.
Рівень конкурентоспроможності визначає позицію країни в глобальному
економічному просторі, демонструє її шанси вижити в умовах жорсткої
гіперконкуренції. На превеликий жаль, після здобуття незалежності Україна
не спромоглася істотно підвищити свій рівень конкурентоспроможності.
Ілюстрацією сказаного є місце нашої держави в одному з найбільш
узагальнюючих

і

найвідоміших

рейтингів

«Індекс

глобальної

конкурентоспроможності» (рис. 1).
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Рис.

1.

Динаміка

зміни

значення

індексу

глобальної

конкурентоспроможності (GCI) України за 2005-2017 рр. [1].
У різні роки значення індексу GCI для України коливалося навколо 4,
що є свідченням відсутності реального поступу країни не тільки в економічній,
але й політичній та соціальній сферах. Відповідно до значення індексу наша
країна займає не найкращі позиції в рейтингу. Найвищий рейтинг Україна
мала у 2006-2007 рр. (69 позиція серед 121 країни), найгірший – у 2010-2011
рр. (89 із 132). У 2016–2017 рр. Україна зайняла 85-те місце серед 138 країн
світу, втративши за рік 6 позицій [1]. Незначне покращення нашої країни у
певні періоди у позиції в рейтингу, як правило, зумовлювалося меншою
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кількістю країн, що брали участь у дослідженні. Тим часом, значення індексу
GCI переважної більшості країн пострадянського простору, які входять до
рейтингу, значно підвищилось. Зокрема, індекс GCI Грузії зріс із 3,73 – у 2006
р. до 4,3 – у 2017р., Азербайджану – із 4,06 до 4,7, Казахстану – із 4,19 до 4,3,
РФ – із 4,08 до 4,6, Вірменії – із 3,75 до 4,2, Таджикистану – із 3,52 до 4,1. За
результатами рейтингу 2016/2017 рр., гірші, ніж Україна, показники мають
лише Молдова (3,86) та Киргизстан (3,75).
Жодного разу Україна не потрапила до іншого рейтингу, який також
відображає рівень конкурентоспроможності країни і визначає перспективи її
зміни, – світового індексу промислової конкурентоспроможності (Global
Manufacturing Competitiveness Index, GMCI)», який щорічно готується
компанією «Deloitte» і Радою з конкурентоспроможності США і в який
входять 40 країн світу [2]. Згідно з його результатами, промислове
виробництво продовжує відігравати значну роль у розвитку глобальної
економіки. Високотехнологічні галузі фактично формують глобальний
виробничий ландшафт у більшості країн з розвиненою економікою і, як
виявляється, можуть запропонувати чіткий шлях для досягнення або
підтримки конкурентоспроможності. Звіт сфокусовано на дослідженні шести
основних країн: США, Китай, Японія, Німеччина, Південна Корея та Індія, на
частку яких сукупно припадає 60% світового промислового виробництва в
структурі ВВП, що є свідченням значного впливу зазначених країн на
глобальні тенденції промислового виробництва.
Тим часом, за роки незалежності Україна практично «розгубила» свій
промисловий потенціал, який за умови його ефективного використання і
модернізації відповідно до вимог часу, міг забезпечити зростання її
конкурентоспроможності. На сьогодні практично втрачена авіаційна, космічна
промисловість, інші види машинобудування, деякі сектори хімічної
промисловості тощо. Наша країна демонструє не тільки низькі темпи
зростання промисловості (індекс промислової продукції за 2016 р. становив
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+2,8 % на тлі падіння у попередні чотири роки), а й неефективну структуру
промислового виробництва, що збільшує вразливість багатьох галузей до
викликів та обмежень на зовнішньому та внутрішньому ринках. Так, частка
промисловості в структурі валової доданої вартості (ВДВ) знизилася з 31,2 %
у 2007 р. до 24,7 % - у 2016 р. (рис. 2). Крім того, у структурі промислового
виробництва інвестиційні товари та споживчі товари тривалого використання,
які характеризуються збільшуваною прибутковістю, займають лише близько
7 % (рис. 3).
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Рис. 2. Структура ВДВ за видами економічної діяльності, % [3].
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Рис. 3. Обсяг реалізованої промислової продукції за основними
промисловими групами у 2015-2016 рр., % [4].
Зростання частки сільського господарства не здатне повною мірою
компенсувати

втрати

від

скорочення

частки

промисловості.

У

довгостроковому періоді зосередження зусиль на розвитку аграрного сектору,
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головно на виробництві й експорті сировини або «звичайних» продуктів
харчування, як це не парадоксально, не тільки сприятиме економічному
зростанню, але й, призводитиме до сповільнення (а то й відставання)
економічного розвитку й падіння добробуту населення. Переконливим
доказом цього є ситуація ряду країн Латинської Америки (наприклад, Перу),
окремих країн Африки та Азії.
Як

відомо,

конкурентоспроможність

національної

економіки

визначається не тільки здатністю країни в умовах вільної торгівлі виробляти і
реалізувати конкурентоспроможні товари і послуги, але й здатність країни
досягати стабільно високих темпів зростання ВВП на душу населення (World
Economic Forum). Однак і за цим показником Україна дедалі більше
віддаляється не тільки від високо розвинутих країн (рис. 4), але й від країн із
середнім і, навіть, відносно низьким рівнями економічного розвитку (рис. 5).
У 2016 р. наша країна посіла 138-ме місце серед 189 країн, перебуваючи в групі
найбідніших країн [5].
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Рис. 4. Динаміка зміни показника ВВП на душу населення (за ПКС), дол. США
Провівши нескладні математичні маніпуляції з даними, наведеними на
рис.1 і 2, можна помітити, що сьогодні ВВП України на душу населення
становить лише 14,3 % від відповідного показника США, 11,8 % – Норвегії,
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27,4 % – Польщі, третину – РФ, 32,5 % – Казахстану, 45,3 % – Білорусі, 80,5 %
– Грузії.
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Рис. 5. Динаміка зміни показника ВВП на душу населення (за ПКС)
окремих пострадянських країн, дол. США [6]
За цим показником Україна випереджає лише Молдову, Узбекистан,
Киргизію і Таджикистан.
Таблиця 1.
Динаміка зміни співвідношення ВВП України до ВВП
деяких інших країн (за ПКС), % [6]
Назва країни

1991

2007

2016

США

25,2

17,5

14,3

Норвегія

20,7

13,6

11,8

Ірландія

40,9

20,7

11,8

Польща

97,5

46

27,4

Грузія

401,1

145,4

80,5

Перспективна на початку 90-их років минулого століття Україна
перетворилася на економічного аутсайдера. За цей час країна втратила у
натуральному вимірі 1/3 власного ВВП і близько 10 млн. населення. Більше
того, за прогнозами «The Economist», Світового Банку до 2050 р. ВВП України
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зростатиме в середньому на 1 % на рік, а населення України скоротиться до
32 млн. осіб.
Таким чином, щоб Україна «не скотилася по глобусу як сльоза»
(Л. Костенко) необхідно уже зараз розробити реальну, а не формальну
програму підвищення конкурентоспроможності української економіки,
заклавши в її основу заходи щодо відродження промисловості, подальшого
розвитку сфери послуг. Основними завданнями Української держави і
суспільства мають стати:


створення нових промислових галузей на основі формування

потужного

інноваційного

та

науково-технічного

потенціалу,

здатних

виробляти високотехнологічну, конкурентоспроможну й екологічно чисту
продукцію, а також їх протекціоністський захист; реанімування деяких сфер
вітчизняного

машинобудування

(вагонобудування,

кораблебудування,

авібудування сільськогосподарського машинобудування), космічної галузі
тощо;


розвиток цифрових та ІТ-технологій. Сьогодні IT-інфраструктура

та цифрова грамотність перестають бути конкурентною перевагою, а стають
вимогою часу. Цифрова революція та формування стійких та тісно
взаємопов’язаних глобальних виробничо-комерційних зв’язків створюють
можливості для вирівнювання конкуренції малих і середніх підприємств з
великими компаніями;


подальше

поліпшення

якості

ділового

клімату,

оскільки

спроможність вітчизняних товаровиробників утримувати власні позиції на
міжнародних ринках, диверсифікувати експорт в товарному та географічному
вимірах визначається якістю національного ділового клімату;


збереження темпів зростання агропромислового виробництва, але зі

зміщенням акцентів з виробництва сировини на виробництво екологічно
чистих, органічних продуктів харчування, біологічно активних добавок та
інших продуктів з високою доданою вартістю;
18



створення сприятливих умов для повернення в Україну «мізків», які

раніше емігрували за кордон. Їхні знання і досвід стануть потужним важелем
розвитку підприємництва тощо.
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Биковець В.М., генеральний директор
Спілки підприємців малих, середніх
і приватизованих підприємств України
ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ В СИСТЕМІ
ПІДТРИМКИ І РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Мале підприємництво є основою економіки будь-якої держави. Разом з
тим, в Україні мале підприємництво стикається з низкою проблем, які суттєво
впливають на його діяльність і подальший розвиток.
Серед найважливіших факторів, які мають негативний вплив на стан
підприємницького
ефективного

середовища

управління,

в

Україні,

слід

назвати

відсутність

макроекономічну нестабільність,

недостатню

узгодженість та послідовність законодавчих та регуляторних реформ,
слабкість контролю за дотриманням законодавства та забезпеченням прав
власності; нерозвинену підприємницьку культуру, високі корупційні ризики
та неефективну конкуренцію.
Ключову роль у вирішенні багатьох проблем, які стоять на заваді
розвитку вітчизняного бізнесу, мали б відігравати підприємницькі та галузеві
об’єднання, які в більшості країн світу є ключовим і дуже дієвим елементом
інфраструктури

підтримки

громадянського

суспільства,

підприємництва,
показником

невід’ємною
його

частиною

спроможності

до

самоорганізації, захисту своїх прав і представлення своїх інтересів.
Об’єднання підприємців – це:
-

реальна

можливість

взаємовигідної

корпоративної

співпраці

однодумців та колег на чисто прагматичних засадах;
- спільне вирішення багатьох проблем, з якими підприємець часто
знаходиться один на один;
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- можливість власними руками формувати сприятливі умови для
успішного вирішення проблем економічного розвитку.
На жаль, діяльність об’єднань підприємців в Україні, ще не набула
такого масштабу, який ми спостерігаємо в багатьох країнах світу. Однією з
причин такої ситуації є та, що українські підприємці в Україні досить
скептично ставляться до своєї участі в роботі підприємницьких об’єднань.
Численні дослідження, проведені міжнародними організаціями і
національними соціологічними центрами, свідчать, що основними причинами,
які стоять на заваді вступу підприємців до підприємницьких об’єднань, є
наступні:
- підприємці не володіють інформацією про відповідні об’єднання;
- підприємці не завжди отримують від таких об’єднань належну
практичну підтримку;
- об’єднання підприємців не відстоюють чи неефективно відстоюють
інтереси своїх членів;
- підприємці не мають достатнього часу, щоб брати участь в роботі
підприємницьких об’єднань;
- підприємців “відштовхують” членські внески.
Разом з тим, не зважаючи на перелічені причини, в Україні існують
об’єднання підприємців, які:
- дійсно активно працюють і лобіюють інтереси підприємництва;
- орієнтовані на своїх членів;
- надають їм істотну допомогу і суттєву підтримку.
Об’єднання підприємців в Україні, так само, як і в інших країнах,
намагаються сприяти розвитку підприємництва, підвищенню його іміджу.
Послуги, що найчастіше надаються об’єднаннями підприємців своїм
членам, включають:
- надання інформації;
- проведення різноманітних заходів (тренінги, семінари, конференції,
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круглі столи, бізнес-форуми, ділові зустрічі, виставки тощо);
- пошук партнерів, налагодження ділових контактів;
- доступ до новітніх комп’ютерних технологій;
- пошук фахівців для підприємств – членів об’єднання;
- сприяння просуванню товарів та послуг своїх членів на зовнішні ринки.
Шляхом активної участі представників об’єднань підприємців у роботі
дорадчих рад, комітетів, комісій, створених при органах виконавчої влади
різного рівня, об’єднання намагаються впливати на рішення, які стосуються
підприємництва,

беруть

участь

у

підготовці

проектів

законодавчо-

нормативних актів, їх обговоренні, надають свої зауваження і пропозиції до
таких проектів.
Тим самим підприємницькі об’єднання демонструють розуміння того,
що набагато краще запропонувати зміни на стадії підготовки окремого
проекту законодавчо-нормативного акту, ніж потім намагатися скасувати вже
прийняті рішення.
Якщо уважно проаналізувати основні завдання, види діяльності
об’єднань підприємців, то можна виділити декілька основних функцій, які
вони виконують:
- захисна (захист позицій підприємництва, прав та інтересів підприємців,
в тому числі і перед громадськістю);
- представницька (вплив підприємницьких об’єднань на державні
механізми щодо створення правових основ розвитку підприємництва,
визнання його як рушійної сили економічного прогресу);
-

консультаційно-освітня,

методична

(надання

інформаційних,

консультаційних послуг, організація навчання тощо).
З метою вирішення багатьох проблем, з якими стикається бізнес,
підприємницьким об’єднанням необхідно:
- активізувати роботу щодо участі своїх представників у формуванні та
реалізації державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності;
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- брати більш активну участь в роботі консультативно-дорадчих органів
(громадських рад), публічних заходах (конференції, громадські слухання,
круглі столи, форуми тощо);
- в своїй діяльності більш широко використовувати різноманітні
публічні заходи, засоби масової інформації, опитування, анкетування тощо;
- подавати до регуляторних органів пропозиції про необхідність
підготовки проектів регуляторних актів, а також про необхідність їх
перегляду;
- у випадках, передбачених законодавством, брати активну участь у
розробці проектів регуляторних актів;
- подавати зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів
регуляторних актів, брати участь у відкритих обговореннях питань, пов'язаних
з регуляторною діяльністю;
- бути залученими регуляторними органами до підготовки аналізів
регуляторного впливу, експертних висновків щодо регуляторного впливу та
виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів;
- самостійно

готувати

аналіз

регуляторного

впливу

проектів

регуляторних актів, розроблених регуляторними органами, відстежувати
результативність регуляторних актів, подавати за наслідками цієї діяльності
зауваження та пропозиції регуляторним органам або органами, які відповідно
до законодавства на підставі аналізу звітів про відстеження результативності
регуляторних актів приймають рішення про необхідність їх перегляду;
- одержувати від регуляторних органів у відповідь на звернення, подані
у встановленому законом порядку, інформацію щодо їх регуляторної
діяльності.
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Герасименко А.Г., д.е.н., професор, доцент,
Київський національний торговельно-економічний університет
ЕВОЛЮЦІЯ КОНКУРЕНЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТОРГІВЛІ
Торгівля є однією з найбільш чисельних галузей господарювання,
зважаючи на характерний їй порівняно невеликий ефект масштабу. Тільки за
даними Державної служби статистики України, що обліковує діяльність
юридичних осіб, кількість активних торговельних підприємств складає понад
16 % від усієї кількості активних підприємств в Україні. Якщо сюди ще додати
торговельну діяльність фізичних осіб – підприємців, яких у торгівлі
концентрується майже 60 %, а їхній внесок в роздрібний товарооборот складає
близько 50 %1, то можна було б сказати, що структурні передумови
конкуренції у вітчизняній торгівлі є надзвичайно сприятливими.
Про гарні структурні передумови конкуренції у вітчизняній торгівлі
також

свідчить

висока

частка

ринків

торговельних

послуг,

що

характеризуються конкурентною структурою (рис.1). Вона в півтора рази
перевищує аналогічний показник для всієї національної економіки, тоді як
частка монополізованих ринків тут є втричі нижчою.
Така

ринкова

структура

разюче

відрізняється

від

тієї,

якою

характеризуються ринки торговельних послуг у розвинених країнах світу. Так
в Німеччині десять найбільших ритейлерів контролює близько 85 % ринку
роздрібної торгівлі продовольством. А п’ять його лідерів (Aldi, Metro, Rewe,
Tengelman, Edeka) – 65 % [2, с.18]. Аналогічна ситуація спостерігається у Данії
(два найбільших роздрібних торгівця – Ahold і Taurus – контролюють близько
60 % ринку продовольчого ритейлу), у Великобританії (Tesco/Sainsbury, WalMart/ASDA, Safeway і Somerfield разом контролюють до 70 % ринку), у

1

Розраховано автором за даними Державної служби статистики України [1]
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Франції (сумарна частка Carrefour, Auchan, Intermarche, Teclerc, Casino на
ринку роздрібної торгівлі продовольчими товарами складає 85 %) [3, с. 95].
Економіка України
Торгівля

монополізовані
з ознаками одноосібного домінування
з ознаками колективного домінування
конкурентні
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Рис. 1 Структурні передумови конкуренції у вітчизняній торгівлі, станом
на 01.01.2016 р.
Джерело: побудовано автором за даними [4, с. 154, 159]
Зазначене вище свідчить про високий конкурентний потенціал
вітчизняних ринків торговельних послуг та наявність резервів для зростання
його учасників. При цьому слід констатувати активне використання
учасниками цього резерву, наслідком чого є стрімке погіршення структурних
передумов розвитку конкуренції в галузі (рис. 2). Якщо у 2000 році
конкурентною структурою характеризувалися понад 90% ринків торговельних
послуг, то у 2015 їх частка скоротилася на третину (до 64 %), насамперед, на
користь олігопольних ринків. Що ж до власне частки олігопольних ринків, то
вона невпинно зростає (із 8 % у 2000 р. до 33 % у 2015 р.), вимагаючи уже не
стільки структурного, скільки кваліфікованого поведінкового аналізу
конкуренції на цих ринках.
Можна, звичайно, говорити, що ці дані є обмеженими та не враховують
величезну кількість дрібних торгівців, що займаються підприємницькою
діяльністю без створення юридичної особи. І це буде правдою. Втім
сподіватися на їх спроможність інтенсифікувати конкуренцію на ринках
торговельних послуг не варто. Ці фірми зазвичай формують конкурентну
периферію та фактично не приймають участі в конкурентній боротьбі,
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Рис. 2 Зміна структурних передумов конкуренції у вітчизняній торгівлі,
2000-2015 рр.
Джерело: побудовано автором за даними [4-7]
Таким чином, українська торгівля з часом набуває конкурентної
конфігурації її іноземних аналогів, де жорстке олігопольне ядро визначає
умови господарювання на ринку, диктуючи їх фірмам конкурентної периферії.
Множина ж конкурентних ефектів, породжуваних такою олігополізацією
лежить у руслі парадигми «структура – поведінка – результат», обумовлюючи
жорстку олігопольну взаємодію між основними гравцями відповідних ринків
торговельних послуг.
При цьому важливо розуміти, що олігопольна взаємодія ще не означає
змови. Це – найбільш складна конфігурація ринку, що передбачає цілий ряд
стратегічних рішень фірм, прогнозування яких стає одним із головних завдань
Антимонопольного комітету України на відповідних ринках. Успішна
реалізація цього завдання є неможливою без глибокого розуміння суті
олігопольного ринку і всієї множини обумовлюваних ним стратегій поведінки
його учасників, а також усвідомлення торговельної специфіки. Не можна
підміняти аналіз замінності різних торговельних послуг, аналізом замінності
товарів, що продаються відповідними торгівцями, чим постійно грішить
Антимонопольний комітет України. Не можна нехтувати надмірною
прозорістю окремих ринків торговельних послуг, як сталося у справі про
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картель на ринку роздрібної торгівлі пальним. Не можна кореляційним
аналізом динаміки цін підміняти аналіз узгодженості конкурентної поведінки
фірм, оскільки цей метод призначений виключно для детермінації меж
релевантного ринку. І т.д. Інакше ми матимемо той же результат, що і сьогодні
– голосні заяви Антимонопольного комітету України про викриття картелю,
які масово спростовуються рішеннями судів. Так було у справі про картель на
столичному ринку продовольчих супермаркетів (справа 2014 року), так було у
справі про картель на ринку роздрібної торгівлі пальним (справа 2016 року). І
так буде до тих пір, доки Антимонопольний комітет України не усвідомить
якісної трансформації вітчизняної торгівлі, що відбулася за останні 15 років і
не змінить свої підходи до аналізу ринків торговельних послуг.
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СТАН ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА
УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ З
МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Сучасні економічні умови конкурентного розвитку підприємств
ускладнені значною кількістю об’єктивних та суб’єктивних проблем. Кризові
макроекономічні

фактори

є

важливими

причинами

падіння

конкурентоспроможності як економіки в цілому, так і окремих конкретних
підприємств.
Сучасні міжнародни рейтинги позиціонують Україну за результатами
2016 року як інвестиційно непривабливу для закордонних інвесторів. Тому
трансформація управлінських пріоритетів повинна здійснюватись в сторону
вивчення можливостей мобілізації інвестиційних ресурсів, удосконалення
механізму їх залучення та підвищення ефективності їх використання з метою
сприяння конкурентоспроможного розвитку підприємства.
Вивченню широкого спектру питань, пов’язаних з інноваційноінвестиційною діяльністю присвячено праці значної кількості авторів [1-5 та
ін.]. З часів виникнення концепції сучасного економікс ці питання є одними з
найбільш досліджуваних у економічній літературі, оскільки неодноразово
доведено, що без інвестування, і зокрема, без інвестування в інновації, будьякий прогресивний розвиток є неможливим. Вченими опрацьовано багато
підходів як до визначення сутності даних категорій, ролі в економічному
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розвитку, їх складових та класифікації, так і до формування ефективних
механізмів залучення інвестицій, удосконалення методів вимірювання
ефективності їх впровадження тощо. Отже, актуальним є огляд стану
конкурентного розвитку вітчизняних підприємств, розширення підходів до
визначення сутності інвестиційних ресурсів, а також удосконалення механізму
управління інвестиціями шляхом розробки інструментарію оцінки рівня
розвитку підприємства.
Підходи до трактування сутності понять «інвестиції», «інвестиційні
ресурси», «інвестиційна діяльність», «інноваційно- інвестиційна діяльність»
не є однозначними. У Законі України «Про інвестиційну діяльність» визначено
«правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на території
України» [6]. Сутність інвестицій у ньому розкривається наступним чином
(Стаття1

даного

Закону):

«Інвестиціями

є

всі

види

майнових

та

інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та
інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або
досягається соціальний ефект» [6]. Визначення інвестиційної діяльності
наведене у другій статті даного Закону: «Інвестиційною діяльністю є
сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо
реалізації інвестицій» [6]. У роботі [2] стверджується, що «інвестиційні
ресурси представляють собою всі види фінансових активів, що залучаються з
метою вкладення в об’єкти інвестування». Крім того, наразі є достатньо
поширеним

у

економічних

дослідженнях

підхід

щодо

визначення

інвестиційних ресурсів у якості цінностей, що вкладаються з метою приросту
доданої вартості.
З нашої точки зору, удосконалене визначення інвестиційних ресурсів (на
рівні функціонування підприємства) можна надати наступним чином.
Інвестиційні ресурси представляють собою всі види цінностей, що
вкладаються в об'єкти діяльності підприємства з метою зростання
економічних результатів, а саме приросту прибутку, ринкової вартості
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підприємства

та

доходів

його

власників,

а

також

підвищення

конкурентоспроможності.
На тлі декількарічного падіння економіка Украіни, хоч і повільно,
починає відроджуватись. А отже, за класичною формулою, за таких умов саме на етапі виходу із кризового періоду - вкрай необхідні рішучі заходи
щодо сприяння такому відродженню. На цьому етапі інвестиційноінноваційні ресурси постають як першочергово необхідні. Стан інвестиційноінноваційних процесів можна проаналізувати на основі нижченаведених
фактів.
Згідно аналітичних даних про стан України у 2016 році, відображених у
Звіті про діяльність Спілки економістів за 2016 рік [7] «ВВП Ураїни у 2016
році збільшився порівняно з 2015 роком на 2,3 %....Індекс промислової
продукції за підсумками 2016 року склав 102,4%... [7, с.14]. У 2016 р. в
економіку України іншими країнами інвестовано 4405,8 млн.дол. проти 3763,7
млн.дол.США у 2015р., прямі інвестиції з України в економіку країн світу
склали 20,7 млн.дол. США проти 27,9 млн.дол США у 2015 році. Інвесторами
з країн ЄС вкладено 1972,0 млн.дол.США прямих інвестицій (з них 68%
припадає на Кіпр, Велику Британію, Нідерланди та Австрію) [7,с.25-26].»
З іншої сторони, важливо також акцентувати увагу і на макропоказниках
розвитку України за 2016 рік: «За підсумками 2016 року Україна опинилась
серед країн, чия економіка повільно падає…Згідно даних, оприлюднених під
час всесвітнього економічного форуму в Давосі у січні 2017 року, Україна у
рейтингу країн з економіками, що розвиваються перебуває на 47-й сходинці.
Рівень розвитку економіки України оцінюється в 3,67 бала із 7 можливих, що
позиціонує її серед низки країн, чиї економічні показники протягом минулого
року демонстрували повільний регрес…За рейтингом Doing Business-17
Україна займає 80 місце. (А за оцінками експертів Світового банку один пункт
в рейтингу Doing Business приносить державі інвестиції в обсязі близько 500600 млн.дол.США)» [7,с.33-34].
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Отже, зростання рівня економічного розвитку країни в цілому і кожного
суб’єкта підприємницької діяльності зокрема має послужити запорукою
зростання інвестиційної привабливості вітчизняної економіки.
Як було доведено вище, активізація інвестиційно - інноваційної
діяльності має стати запорукою економічного зростання. Це підтверджують
багато економічних теорій, розбіжності полягають тільки у тому, які за
формою власності інвестиції мають відігравати основну роль у виведенні
економіки з кризи. Можливість залучати інвестиції з різних джерел дає змогу
підприємству відносно вільно маневрувати структурою цих ресурсів,
вибираючи

оптимальні

їхні

комбінації

з

метою

підвищення

конкурентоспроможності. З цього приводу в роботі [8] визначено, що «у
сучасній економіці суттєво змінились форми власності, капіталу. В
розвинутих країнах у зв’язку з посиленням концентрації виробництва
економіка має тенденцію до соціалізації. Базовою формою власності стає
приватна, групова персоніфікована та державна. Індивідуальна приватна
власність притаманна малому бізнесу, де господарює конкуренція [8,с.7]. А
отже, з нашої точки зору, питання збільшення інвестицій для кожного
конкретного підприємства дотоді залишатиметься невирішеним, допоки його
власники не матимуть обґрунтованих доказів того, що саме дані конкретні
інвестиційні проекти призведуть до зростання економічної ефективності та
ринкової вартості підприємства, а також до підвищення рівня доходів самих
власників. А отже, ТОП-менеджменту підприємства необхідно сформувати
відповідний науково опрацьований інструментарій щодо: 1) обґрунтування
доцільності інвестицій для підвищення рівня економічного розвитку
підприємства; 2) формування та використання дієвого механізму залучення та
використання інвестицій; 3) організації безперебійного контролю за цим
процесом на всіх етапах його здійснення з метою своєчасного реагування на
будь-які відхилення. Крім того, загальновідомо, що лише інвестиції
інноваційного спрямування сприятимуть досягненню необхідних власникам
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результатів, оскільки нами у попередніх дослідженнях аргументовано
доведено пряму кореляцію зростання вкладень в інновації – зростання якості
прибутку – підвищення економічної ефективності – збільшення ринкової
вартості підприємства – підвищення доходів власників.
Що стосується економічного обґрунтування доцільності інвестицій та
розробки відповідних моделей вітчизняними вченими пропонується значна
кількість підходів до вирішення цих питань: як за рахунок розробки
оптимізаційних, інтегрованих, детермінованих, так і імітаційних моделей
оцінювання ефективності інноваційних проектів. Нам більше імпонує для
даної мети використання нечітко-множинної моделі. При цьому доцыльно на
етапі доведення економічної доцільності інвестиційно- інноваційних проектів
використовувати підходи до оцінки економічної ефективності інвестиційної
діяльності підприємств за допомогою скоригованого на величину приросту
кредиторської заборгованості показника EBITDA, запропоновані автором
роботи [9, с.336-360].
Для удосконалення оцінювання зміни рівня конкурентоспроможного
економічного розвитку підприємства після впровадження інвестиційних
проектів існує значна кількість загальновідомих методик. Ми пропонуємо
інтерпретувати з цією метою золоте правило економіки, узагальнити системи
оцінки розвитку підприємства, сформувавши єдину систему оцінки
фінансово-економічного розвитку підприємства шляхом удосконалення та
симбіозу золотого економічного правила та золотого правила економіки, а
також врахувати конгруентність термінів та перенести акценти на досягнення
фінансових інтересів власників. При цьому повинні дотримуватись умова
ліквідності балансу, умова узгодженості строків, нарощення економічного
потенціалу і масштабів діяльності підприємства, необхідність забезпечення
підвищення ефективності використання всіх наявних ресурсів підприємства,
відносне зниження витрат виробництва і обігу (за рахунок того, що прибуток
підприємства зростає швидше від обсягу реалізації продукції і сукупного
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капіталу). На наш погляд, таке правило повинно охоплювати також економічні
інтереси власників підприємства (щодо зростання їх особистих доходів і
ринкової вартості підприємства), кінцеву мету й умови якісного стратегічного
і тактичного його розвитку. Стратегія якісного економічного розвитку
підприємства полягає в тому, щоб максимізувати ці величини для власників, а
тактика – щоб зберегти необхідне співвідношення між прибутком, виторгом і
сумою активів в поточній діяльності підприємства.
Таким чином, запропоновані в роботі підходи щодо удосконалення
трактування сутності інвестиційних ресурсів, а також удосконалений механізм
вимірювання

результатів

розвитку

підприємства

покликані

сприяти

підвищенню його конкурентоспроможності.
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РОЗВИТОК БАГАТОСТОРОННІХ БІЗНЕС-ПЛАТФОРМ В УМОВАХ
4-ОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
Одним із досягнень «Індустрії 4.0» є розвиток багатосторонніх бізнесплатформ, що є наслідком змін не тільки у системах виробництва, споживання,
транспортування, постачання, а й в будь-якій галузі економіки та суспільства
в цілому: від освіти до охорони здоров’я, енергетики та державного
управління.
В основі революційних змін лежить використання технологій, що
покликані об'єднувати суб’єктів, яких раніше неможливо було поєднати, та
надавати їм інструменти для спільного формування вартості. Розвиваються
цифрові технології - зокрема, чіпи та сенсори, пристрої стають меншими та
потужнішими. Науковці відкривають все більше способів швидко та
ефективно створювати вартість, шляхом використання нової інфраструктури
ринку, яка отримала назву «багатостороння платформа». Це новий світ мереж,
який матиме величезний вплив на розвиток двосторонніх ринків.
Дискусія відносно виникнення багатосторонніх платформ та їх сутності
у сучасній економічній літературі є однією з актуальних тем. Немає єдиного
підходу до визначення сутності багатосторонніх платформ, що пов’язано з
різноманітністю вихідних теоретичних концепцій різних наукових шкіл. Одні
автори стверджують, що такі платформи є новою формою бізнесу, інші - що
це явище є відомим давно. Визначається, що багатосторонні платформи це:
посередник, нова цінність або спекулянт, що нічого не виробляє та не продає.
А.І. Коваленко стверджує, що багатосторонні платформи і двосторонні
ринки є тотожними поняттями [2]. На його думку, відмінність полягає у меті
дослідження: якщо потрібно дослідити галузевий ринок, його структуру, то
слід використовувати поняття «двосторонній ринок», якщо менеджмент,
конкуренцію,

дизайн

бізнесу,

то

слід

використовувати

категорію

«багатостороння платформа». Двосторонній ринок – «це більш ідеалізована
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концепція, більш летуче поняття – що вказує на абстрактну сферу обігу блага»,
а «багатостороння платформа – це об’єктивно існуючий комплекс засобів і
програм, об’єктивний цифровий простір під торговельну площадку». На його
думку, двосторонній ринок може виникнути на одній платформі, а потом
перейти на іншу. Ринок може існувати до створення платформи і згодом
перейти на неї для зниження транзакційних витрат. Існують двосторонні
ринки, що не потребують багатосторонніх платформ; також існують
багатосторонні

платформи,

які

є

не

торговими

майданчиками,

а

міжгалузевими некомерційними об'єднаннями, що підтримують технічні
стандарти (DVD, 3G, 4G) [2, с. 68]. Чи можна погодитися з такими
визначеннями? Поняття «двосторонні ринки» вперше з’явилося у 1962 р. у
роботі Д. Гейла та Л. Шеплі «Приймальна комісія та стабільність шлюбу», де
автори використовували цей термін для визначення особливих сфер відносин,
де взаємодіють настільки різнорідні суб'єкти, що їх можна розділити на дві
різні групи [7]. Причому ціна, як спосіб розподілу та обміну благами між
представниками двох груп або взагалі відсутня, або не відіграє значної ролі.
Двосторонній характер взаємодії полягає у тому, що кожен отримує необхідне
благо, що неможливо виразити у грошовому еквіваленті.
З 2000-х років поняття «багатосторонніх ринків» змінюється [10, 11].
Ринок є двостороннім, якщо на ринку присутній посередник (платформа), що
обслуговує різні сторони ринку (покупців і продавців) як різні сегменти, що
відрізняються перевагами, потребами, платоспроможністю, і кожна група
створює зовнішній ефект для іншої. Попит на послуги фірми-посередника з
боку обох груп взаємозалежний.
Таким чином, на нашу думку, багатостороння платформа та
двосторонній ринок є різними поняттями. Багатостороння платформа – це
фірма, що являється посередником між двома сторонами мережевого
(двостороннього) ринку та забезпечує їхню взаємодію, отримуючи вигоди від
позитивних мережевих ефектів.
Сучасна багатостороння платформа є:
- особливий тип бізнес-моделі фірми, що створює торгову площадку, на
якій виникає мікроринок;
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- назва типу бізнесу, який виступає посередником між двома сторонами
ринку та забезпечує їх взаємодію, отримуючи вигоди від позитивних
мережевих ефектів;
- технологічний стандарт - сукупність специфікацій, що забезпечують
сумісність програм та програмного забезпечення;
- особливий тип стратегії, який пов'язаний з особливим типом мислення
- платформним мисленням [2].
Багатосторонні платформи набули поширення на багатьох галузевих
ринках: освіта - Coursera, edX, Duolingo; охорона здоров’я - Cohealo,
SimplyInsured; соціальні мережі – LinkedIn, Facebook, Twitter, Tinder,
Instagram, Snapchat, WeChat, сільське господарство – John Deere, Intuit Fasal,
транспорт - Uber, Waze, BlaBlaCar, GrabTaxi, OlaCabs тощо.
На перший погляд здається, що у таких компаній, як Twitter та
General Electric, Xbox і TripAdvisor, Instagram та John Deere немає нічого
спільного, однак вони покликані об'єднати користувачів, а також полегшити
взаємодію між виробниками та споживачами.
До

основних

переваг

використання

багатосторонніх

платформ

відносять:
1) економія витрат, що дозволяє учасникам ринку скоротити час на
пошук кращої пропозиції для покупців та пошук лояльної цільової аудиторії
для продавців;
2) отримання переваг, які не доступні без використання платформ,
наприклад, доступ до унікальної інформації або більш широкого кола
суб’єктів;
3) виникнення різноманітних ефектів, зокрема мережевих, що пов'язані
з вільним розповсюдженням інформації в мережі Інтернет;
4) подолання недостатності ресурсів за рахунок їх залучення на
короткий термін, а також розділення ризиків.
Якщо двосторонній ринок моделюється як два окремих ринки зі
зв'язаним попитом, то й багатосторонні платформи можна змоделювати.
Також необхідно зазначити, що сторони ринку та сторони платформи - це не
одне і те ж. Часто ринкова взаємодія двох сторін (двосторонній ринок)
підтримується на торговому майданчику кількома сторонами платформи.
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Типові сторони платформи: кінцеві користувачі (end-user); комплементори –
виробники та продавці доповнювачів платформи (фірми - розробники ігор і
додатків); грошова сторона - корпоративні рекламщики; - власник платформи;
провайдери.
Моделі бізнес-платформ, можна узагальнити та визначити наступні
типи: екосистема комплементорів; торговельна площадка; конвенціональний
стандарт; медіа на рекламі [2, с. 81]. У звіті Центру глобального
підприємництва (CGE) виокремлені чотири категорії платформ: транзакційну,
інноваційну, інвестиційну та інтегровану [5].
Успішне функціонування платформ забезпечує світовій економіці
зниження транзакційних витрат, зростання продуктивності, розвиток нових
цифрових мікроринків та багато інших позитивних зовнішніх ефектів.
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ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Одной из важных нерешенных проблем конкуренции является проблема
учета особенностей конкуренции в условиях социально ориентированной
рыночной

экономики.

Конкурентоспособность

экономики

имеет

принципиальное значение для решения экономических и социальных проблем
в обществе и в государстве.
Притом,

проблемы

конкуренции

характеризуются

важной

специфической особенностью в условиях социально ориентированной
рыночной

экономики,

с

учетом

того,

что

сущность

социально

ориентированной рыночной экономики, заключается в функционировании
такой

рыночно-экономической

системы,

для

которой

характерны

одновременно стремление к получению максимальной прибыли и социальная
ориентация [1; 2; 3; 4; и др.].
Что касается специфических особенностей социально ориентированной
рыночной экономики, то они, наряду с сущностью данной рыночноэкономической системы, также проявляются одновременно в стремлении к
получению максимальной прибыли и в социальной ориентации.
Необходимо отметить, что для практической реализации сущностной
природы социально ориентированной рыночной экономики, с учетом
специфики

ее

функционирования,

по

моему

глубокому

убеждению,

принципиальное значение имеет правовое обеспечение процесса конкуренции
в условиях отмеченной рыночно-экономической системы, что может быть
обеспечено лишь государственной властью.
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Таким образом, социально ориентированная рыночная экономика
характеризуется регулирующей и управляющей ролью государства в
функционировании экономической жизни общества, без чего практическая
реализация интересов народа неосуществима.
Следовательно, трудно согласится с теорией Адама Смита, согласно
которому интересы народа будто бы осуществляются автоматически, в
результате действия «невидимой руки» рынка [5, с.332].
Важно обратить здесь особое внимание и на то, что, по моему глубокому
убеждению, даже государственное регулирование экономики само собой не
может означать и не означает ее социальную ориентацию, так как государство,
в зависимости от целевой направленности функционирования общественногосударственной системы [6; и др.], может регулировать экономику не только
исходя из социальной цели, а даже наоборот.
В соответствии с вышеотмеченным, государство может регулировать
экономику также исходя лишь из экономической цели, и оно (государство)
может фактически не учитывать необходимость ее социальной ориентации.
Поэтому, в связи с суждением о регулирующей и управляющей роли
государства в функционировании экономики, на мой взгляд, прежде всего,
следует конкретно обратить внимание на необходимость регулирования
государством

рыночной

экономики

не

только

с

точки

зрения

ее

экономической эффективности, но и с целью ее социальной ориентации, ибо
государственное регулирование, как уже отмечалось, фактически может даже
противоречить социальной ориентации рыночной экономики.
Вместе с тем, в связи с суждением о регулирующей и управляющей роли
государства в функционировании экономики, считаю необходимым обратить
здесь внимание также на то, что правовое дерегулирование экономики со
стороны государства – как одна из важнейших форм ее государственного
регулирования и государственного управления, в определенных конкретных
условиях может способствовать эффективному функционированию рыночной
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экономики, как с точки зрения экономической эффективности, так и с точки
зрения

практической

экономической

реализации

системы,

ибо

социальной

правовое

ориентации

дерегулирование

рыночноэкономики

государством представляет собой именно одну из важнейших форм ее
государственного регулирования и государственного управления, так как и
дерегулирование экономики регулируется государством [1, с. 30-31].
Что же касается проблем конкуренции, то в условиях социально
ориентированной рыночной экономики, на основе созданной профессором
Альфредом Кураташвили – Философии социальной цели [6; и др.], и с учетом
социальной ориентации данной рыночно-экономической системы, в процессе
конкуренции необходимо учитывать – не только экономическую, но и, прежде
всего, социальную результативность экономики и бизнеса.
Следовательно, в условиях социально ориентированной рыночной
экономики, в решении проблем конкуренции и конкурентоспособности
экономики, и при оценке результатов конкуренции принципиально важно
учитывать не только экономическую, но и, прежде всего, социальную
результативность экономики и бизнеса, ибо экономика и бизнес, в конечном
счете, должны служить интересам народа – должны служить верховенству
интересов народа [7; и др.], а не деньгам, прибыли, капиталу, несмотря на их
важность, но важность – лишь как средств реализации цели.
Решение

же

вышеотмеченной

задачи

возможно

лишь

путем

эффективного использования государственной властью правового фактора.
Исходя из всего вышеизложенного, подтверждается безусловная
важность раскрытия специфической особенности конкуренции в условиях
социально ориентированной рыночной экономики, и необходимость учета
этой особенности в процессе конкуренции и при оценке ее результатов,
имеющей принципиальное значение с точки зрения интересов народа.
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КОНКУРЕНЦІЯ І КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
У національній економіці об’єктивно присутній специфічний взаємозв'язок
"конкуренція – конкурентоспроможність – конкурентна політика", що
закономірно сприяє узгодженню реалізації завдань державного регулювання
національної економіки і внутрішнього ринку. Одне з найголовніших завдань
економічної політики, в цілому, нині полягає в створенні обстановки довіри
між державою та бізнесом, що в свою чергу й здатне закласти основу для
успішного проведення перетворень на внутрішньому ринку. Важливо
рухатися у двох напрямах — інституційні реформи, з одного боку, і сучасна
конкурентна політика — з іншого. Нагадаємо підхід Л. Ерхарда: "Конкуренція
і обумовлені нею підвищення продуктивності і сприяння прогресу повинні
бути забезпечені державними заходами і відгороджені від будь-яких посягань"
[1,С. 165].
Розвиток конкурентного середовища є важливою умовою для прогресу
підприємництва, де основна увага приділяється конкурентоспроможності,
новим технологіям, інноваціям тощо. Державне сприяння підвищенню рівня
конкурентоспроможності та інноваційності української економіки має
важливе значення для внутрішнього ринку (завдяки стимулюванню суб’єктів
підприємницької діяльності до виробництва високотехнологічних товарів та
надання якісних послуг, впровадження інновацій), а також для виходу
вітчизняних товаровиробників на європейський ринок, сприяючи суб’єктам
господарювання в отриманні доступу до потенційних можливостей, що їх
пропонують Угода про асоціацію між Україною та ЄС та Поглиблена й
всеохоплююча зона вільної торгівлі.
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Особливої уваги набуває залучення суб’єктів вітчизняного підприємництва
до глобальних (насамперед, європейських) ланцюгів доданої вартості шляхом
заохочення розвитку ділових контактів і промислових кластерів. В сучасних
умовах посилюється конкуренція за входження у глобальні ланцюги
створення доданої вартості. Процес виробництва кінцевого продукту
подрібнюється на все більш вузькі бізнес-функції і розосереджується за
різними територіями світу у вигляді ланок глобальних вартісних ланцюжків.
Залученість у глобальні ланцюжки є необхідним засобом виходу
вітчизняних суб’єктів господарювання на європейські експортні ринки.
Питання вбудовування національних підприємств у такі ланцюжки стає
важливим викликом для сучасної економіки України.
Відсутність належної конкуренції і високий рівень монополізації прямо і
безпосередньо позначається на підприємницькому середовищі в Україні, для
якого досить характерні: низька якість продукції за її високої собівартості,
низька продуктивність праці, проблеми тінізації, недобросовісність у
комерційних відносинах, масове порушення прав споживачів та ін.
Важливим структурним показником стану конкуренції на товарному ринку
є кількість підприємств (суб’єктів підприємництва) та їх концентрація.
Йдеться, насамперед про таку структурну характеристику внутрішнього ринку
як співвідношення великих, середніх і малих суб’єктів підприємницької
діяльності. В Україні кількість суб’єктів малого підприємництва (з
урахуванням суб’єктів мікропідприємництва) у 2015 р. становила 99,19%, що
більше ніж в країнах ЄС – 98,80% (у Німеччині -97,04%), середнього
підприємництва – 0,79%, а великого підприємництва – 0,02% (значно менше,
ніж в країнах ЄС – 0,20% і Німеччині – 0,48%). Європейський досвід показує,
що національна економіка успішно розвивається, якщо частка великих
компаній, які реалізують ефект економії на масштабі, поєднується із значною
часткою середніх і малих фірм, які гнучко впроваджують нові ідеї і
можливості [2, Р. 51-73]. Щодо кількості зайнятих працівників, то фактична
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ситуація інша: рівень концентрації виробництва в Європі вище ніж в Україні
– у великих компаніях в країнах ЄС зосереджено 33,10% (у Німеччині –
37,23%), а в Україні – 20,89%; на малих підприємствах – в Україні – 46,93%, а
в країнах ЄС – 49,60%. Щодо виробленої доданої вартості (за витратами
виробництва), то в Україні на суб’єктів великого підприємництва приходилося
41,01% усієї доданої вартості, в країнах ЄС – 42,20%, у Німеччині – 46,86%, а
у Польщі – 47,68%. Істотні відмінності в обсязі виробленої доданої вартості
мають місце у суб’єктах малого підприємництва: в Україні лише – 19,59%, тоді
як за країнами ЄС – 39,30% [3].
З переходом економіки до нових більш високих технологічних укладів
конкуренція і ринково-конкурентні відносини інтенсивно ускладнюються,
набуваючи нового змісту і проявляючись через нові більш складні форми.
Взаємозалежність "монополія – ринкова влада – олігархія" повинна
перетворитись в українській економіці на нову суспільно-економічну
структуру "конкуренція – інновації – конкурентоспроможність – стабільність".
Йдеться

про

логіку

перспективи

розвитку

національної

економіки.

Перетворення ефективної конкуренції на основну домінантну розвитку
внутрішнього ринку визначає специфіку принципових змін у змісті ринковоконкурентних

відносин.

Поки

що

в

економічній

літературі

нові

взаємозалежності в розвитку внутрішнього ринку і конкуренції залишаються
ще недостатньо осмисленими.
На

перший

план

все

більше

виходить

проблема

конкурентної

самодостатності ринкових суб’єктів, як їх спроможності забезпечувати
оптимальні параметри діяльності на ринку на основі власних конкурентних
досягнень. В нових умовах також ускладнюється і поглиблюється зміст
конкурентоспроможності.

Ідеться

про

посилення

взаємної

кореляції

конкуренції і конкурентоспроможності, їхню зростаючу значущість в якісних
економічних перетвореннях, формуванні нової моделі ринку. У конкурентів
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на внутрішньому ринку розширюються зони вибору, а отже й їх простір для
стратегічних комунікацій.
На ефективному ринку конкуренція за споживачів спонукає суб’єктів
підприємницької діяльності постійно та системно вдосконалюватися, щоб не
бути витісненими з ринку. Конкурентоспроможність товаровиробника у цих
умовах, насамперед, визначається рівнем задоволення попиту споживачів,
соціально відповідальним ставленням до ринкових суб'єктів.
В інноваційній сфері ефективна конкуренція створює своєрідні точки
біфуркації, де оптимальним чином поєднується конкурентна боротьба і
стратегічна взаємодія (включаючи, кооперацію науково-дослідницьких
розробок) учасників. Формується відкритий тип стратегічної взаємодії між
постачальником і замовниками. П. Марш, аналізуючи вільні асоціації і
взаємопов’язане виробництво як специфічні складові нової промислової
революції, характеризує відкритий тип взаємодій на прикладі електронної
промисловості. Постачальник, який винайшов новий спосіб виробництва плат
або розміщення на них компонентів, виграє від вільного використання цих
технологій, постачаючи товари і послуги усім компаніям у своїй мережі
поставок. Тим самим взаємозв’язок інновації і конкуренції (своєрідна
"інноваційна конкуренція") розриває вузькі межі приватної власності і так
званої патентної монополії [4, С. 149-155].
В інноваційних точка біфуркації постійно формується (і так само постійно
зникають, уступаючи місце новим фірмам) так звані "приховані чемпіони" (за
Г. Сімоном) – компанії, які раніше були невідомими, але швидко і неочікувано
здобули вагомі конкурентні переваги і виграші [5].
Завдання виходу на європейські ринки загострила проблему вжиття
державних заходів для істотного підвищення конкурентоспроможності
економіки та досягнення належних ефектів реалізації конкурентної політики.
На розвиток конкуренції та рівень конкурентоспроможності суб’єктів
підприємницької діяльності в Україні негативно впливають висока корупція,
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надмірне регулювання, незахищеність прав власності, недовіра до судів,
рейдерство, неефективні податкова й банківська системи тощо. Це – істотно
затрудняє перспективи діяльності українських товаровиробників на ринках
країн-членів ЄС.
В Україні так і не була прийнята довгострокова Загальнодержавна програма
розвитку конкуренції, яка б включала загальносистемні заходи щодо
підтримки розвитку конкуренції у національній економіці. Відсутні відповідні
програми як стандарти розвитку конкуренції в регіонах України.
Забезпечення

сприятливого

середовища

для

розвитку

ефективної

конкуренції значною мірою залежить від єдності і системності функціональної
діяльності усіх органів законодавчої і виконавчої влади, а також професійних
асоціацій на окремих галузевих ринках.
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завідувач кафедри макроекономіки та державного управління,
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет ім. Вадима Гетьмана»
РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО СЕКТОРУ – ВИХІДНА ЗАСАДА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Новітня історія важкого становлення державності України, що
супроводжується

складними

суперечностями

в

науковій,

політико-

економічній, інформаційно - безпековій, соціальній та інших сферах, спонукає
до пошуку фундаментальних причин недолугості в управлінні суспільством.
Чверть століття незалежності є достатнім часовим лагом для здійснення
критичного

переосмислення

безкінечності

архаїчного

реформування

українського суспільства в контексті забезпечення конкурентоспроможності
національної економіки України. Верифікація наукових підходів до
реформування економіки України та їх втілення в життя, як засвідчує історія
трансформування,
неспроможність

дозволяє
та

зробити

практичну

висновки

неефективність

про

теоретичну

щодо

формування

конкурентоспроможності суб’єктів господарювання на мікро-та макрорівнях.
До основних помилкових теоретичних постулатів, які були допущені за
весь період трансформації і які є актуальні на сьогодні, необхідно зазначити
наступне.
По-перше, після проголошення незалежності та прийняття в 1996 році
Конституції України в українській науковій та політичній свідомості
сформувалось оманливе та романтичне переконання про ствердження
інститутів державності. Події останніх трьох років свідчать сьогодні лише про
початок

довготривалого

шляху

громадянської

ідентифікації

дійсно

державницьких цінностей, ідеології та еліти. Без побудови держави, як
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засадної, публічної та демократичної організації спільної діяльності людей,
неможливо сформувати не тільки конкурентне середовище для вітчизняних
виробників, не можна забезпечити верховенство права, рівності, гідності та
свободи діяльності кожного громадянина, ініціатива та підприємливість яких
формує мотиваційні конкурентні переваги.
Другою теоретичною помилкою було нерозуміння науковцями та
реформаторами

несумісності

приватизації,

формування

процесів

одночасного

державності,

впровадження

демократизації

та

зовнішньоекономічної лібералізації, про що нами було відзначено як в
наукових працях так в публічній пресі. Наш прогноз 20-річної давності про те,
що коли «державної власності не стане, а монопольний власник - купка осіб –
підтримуватиме ту владу, яка гарантуватиме йому збереження власності»[1]
сьогодні наочно підтверджується складною політико-економічною ситуацією
в Україні: зрощенням олігархічної економічної влади з політичною владою,
монополізацією економічного середовища та локалізацією малого та
середнього бізнесу, відсутністю захисту прав приватного підприємництва,
прав та майна громадян.
Сьогодні не можна зупинятись на задекларованих Урядом, Верховною
Радою та Президентом України реформах складових публічного сектору:
освіти, охорони здоровя, виконавчої та судової влад, пенсійної реформи та
інших, які не тільки є методами виходу з кризи а й започатковують процес
формування механізму захисту територіальної цілісності та державного
устрою. Першою засадною умовою конкурентоспроможності вітчизняних
підприємств є гарантія національної безпеки з відповідними її складовими., що
якраз й відображає функціонування публічного сектору.
Третьою теоретично помилкою є недооцінка функціональної ролі
державного сектору в реструктуризації та модернізації економіки України.
Досвід соціально - орієнтованих економік Німеччини, Швеції, Норвегії, Китаю
та багатьох інших країн свідчить про велику питому вагу економіки
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державного сектору у ВВВ країни. В Україні державна власність складає
менше 10 %, що не можливо пояснити з позицій не тільки фундаментальних
теорій

кейнсіанства

та

неокейнсіанства,

теорій

суспільного

вибору

(Д.Бюккенен, Г.Таллок) та колективних дій (М.Олсон), інституційної теорії
держави (Д.Норт), та навіть з позицій сьогоденного макроекономічного та
інституційного середовища в Україні. Домінування в українському політику
мі тверджень про збитковість підприємств державного сектору свідчить якраз
про низьку ефективність управління з боку держави, про злодійство та
корупцію. Ефективність використання ресурсів, по В.Ойкену, залежить не від
форми власності, а від інноваційних методів управління. В Україні
сформувався

досить

масштабний

приватний

сектор,

який

не

конкурентоспроможний на глобальному ринку. Сьогоденне продовження
приватизації суперечить теоретичним поглядам та практичним тенденціям
другої світової війни та інших локальних війн. Під час ведення війни в першу
чергу здійснюється одержавлення не тільки національного доходу, що
сьогодні частково має місце в Україні за рахунок гарантованих державою
доходів громадян, а й досить «дивні» та суперечливі процеси приватизації, що
відволікають політиків від питань національної безпеки та підвищення
добробуту

громадян.

За

таких

умов

подавляється

конкуренція

та

підприємливість суб’єктів господарювання.
Українське суспільство попало в інституційну пастку: практика
реформування економічних та політичних інститутів випереджала й
випереджає її наукове обґрунтування та інформаційну просвітницьку
діяльність, а відсутність цільової політики та прогнозованих очікуваних
результатів перетворили процес здійснення реформ як самоціль та спосіб
існування суспільства.
Застосування принципу верифікації до оцінювання публічного сектору
економіки в Україні дозволяє зробити висновок про наукову невизначеність
цілей та способів його результативного управління в реальному вимірі
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українського
суперечить

державотворення.
формуванню

Так,

інститутів

зокрема

тотальна

державності

Україні,

приватизація
фінансово-

економічною базою розвитку яких є функціонування державного сектору
економіки. Невизначеність в Конституції України цілей та соціальноекономічної моделі розвитку суспільства складає одну із важливих теоретикопрактичних проблем управління. Необхідною передумовою результативності
започаткованих на сьогодні програм економічної модернізації в Україні є
визнання науки, освіти та просвітницької діяльності в якості відправного
пункту формування цінностей, переконань, довіри та поведінки громадян, їх
верифікації шляхом активної реальної участі кожного громадянина в
управлінні державою задля забезпечення конкурентоспроможності економіки
України, а за умов формування громадянського суспільства й зростанню
добробуту громадян.
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Мних О.Б., д.е.н., професор,
Далик В.П., к.е.н., доцент,
Національний універсистет «Львівська політехніка»
АКТУАЛЬНІ МАРКЕТИНГОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА І ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС І ДАЛЕКОГО ЗАРУБІЖЖЯ
В сучасних умовах монополізації промислових ринків в Україні,
поглиблення фінансової кризи і затягування часу на впровадження
економічної реформи, яка би стала орієнтиром у процесі формування
конкурентних стратегій товаровиробників, створюються істотні бар’єри для
суб’єктів міжнародного бізнесу стосовно доступу до нових ринків і знань, до
інтелектуальних ресурсів, послаблюються стимули для трансформації
інтелектуальних ресурсів у вагомі активи конкурентоспроможної економіки.
Дезорієнтація бізнесу у виборі пріоритетів та іноземних партнерів в умовах
збільшення простору дії кризових ситуацій погіршує якість бізнес-планів
міжнародних компаній і невизначеним стає часовий горизонт їх планування.
Актуальність проблем маркетингового та фінансово-економічного
характеру у розвитку конкурентного середовища і ділових торговельних
відносин України з країнами ЄС і далекого зарубіжжя пояснюється сучасними
викликами:
✓ вступом України у зону вільної торгівлі (ЗВТ, формально- з 1 вереесня
2017р., фактично- з 01.01.2016р.), що засвідчило про технологічну та
компетентнісну неготовність українського бізнесу щодо масштабного
впровадження євростандартів у різних секторах економіки;
✓ низькою капіталізацією української економіки при позитивній динаміці
обсягів зовнішньої торгівлі товарами і послугами і стійкій динаміці
від’ємного сальдо у зовнішній торгівлі товарами та домінуванні експорту
традиційних послуг – транспортних і послуг з переробки матеріальних
ресурсів;
✓ погіршенням іміджу держави в інноваційній та інвестиційній сферах;
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✓ сильним тиском політичного і приватного олігархічного капіталу на
управлінські рішення суб’єктів міжнародного малого бізнесу;
✓ поглибленням фінансової та енергетичної кризи експорторієнтованих
підприємств, що істотно знижує вартість їх власного капіталу і ринкову
вартість акцій; тиском зі сторони критичних факторів виробництва і
минулих боргів із загрозою погіршення чи повного призупинення ділових
відносин багатьох українських підприємств з іноземними партнерами;
✓ зростаючою

прірвою

між

задекларованими

цілями

розбудови

конкурентної економіки України і реальною структурою зовнішньої
торгівлі товарами і послугами; розбалансування цілей та реальних
можливостей міжнародних компаній через міграцію інтелектуальних
ресурсів, в тому числі, людських;
✓ поглибленням проблеми імпортозаміщення при відсутності дієвого
механізму стимулювання розвитку інноваційної економіки, власних
технологічних та сировинних інновацій;
✓ ризиками зростання фінансових спекулятивних операцій на фондових
ринках, що відображає статистика міграції фінансового капіталу;
✓ розривом цілей розвитку реального та фінансового секторів економіки, що
збільшує ризики при впровадженні конкурентних стратегій у виробничому
секторі та унеможливлює якісну структурну зміну економіки;
✓ зростанням частки приватного капіталу , в т.ч., ПІІ в Україну , з правом
контролю економіки України, посилення в умовах кризи операцій з викупу
і контролю (M&A), втратою важелів державного регулювання діяльності
стратегічно важливих підприємств при високій відкритості вітчизняної
економіки.
До основних джерел походження маркетингових і фінансових проблем
у діяльності підприємств на внутрішньому і зовнішніх ринках можна віднести:
✓

корупція на різних етапах реалізації експортно-імпортних операцій і
відсутність прозорості при розподілі квот;

✓

політика імітації реформ у реальному та фінансовому секторах
економіки, що гальмує перспективи розвитку зовнішніх ринків;
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✓

малі обсяги квот для експорту українських товарів в ЄС;

✓

відсутність

фінансового

забезпечення

прогресивних

експортоорієнтованих компаній, що презентують готову продукцію;
✓

відсутність реального механізму взаємодії державного і приватного
капіталу для створення інноваційної готової продукції та її просування на
зовнішніх ринках;

✓

низький рівень інформаційної відкритості в міжнародному маркетингу;

✓

незадовільний рівень якості інституційного середовища, зокрема,
діяльності

Антимонопольного

комітету,

і

непрозорість

політики

Міністерства економічного розвитку і торгівлі у виборі пріоритетів
зовнішньої торгівлі України;
✓

пасивність

влади

щодо

контролю

рівня

якості

електронної

системи публічних закупівельProZorro;
✓

низький рівень адаптації українських технічних регламентів до
європейських для отримання необхідних дозволів на експорт української
продукції до ЄС;

✓

відсутність системного державного підходу у формуванні пакету
розвитку на рівні економіки і галузей на тривалу перспективу;

✓

недотримання міжнародних правил цінової політики при здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності.
На основі розроблення регресійної моделі отримано тренд, що

відображає динаміку експорту послуг України в країни ЄС за 2010-16рр. ( в
млн.дол. США) : y = -111,7x2 + 847,7x + 2344, R² = 0,735.
Зростання вартості експортних послуг в країни ЄС за 2015-16рр. від
2927,9 млн.дол. до 3004,9 млн.дол. було забезпечено домінуванням
традиційних послуг – транспортних і послуг з переробки матеріальних
ресурсів. Така тенденція відображає низький рівень індустріалізації економіки
з неповним циклом технологічної готовності товарів і не може бути
фундаментом для її інноваційного прориву. За статистичними даними у
зовнішній торгівлі у сфері послуг України з країнами ЄС найбільше позитивне
сальдо в розмірі 842,8 млн.дол. було отримано в 2014р. – початку військової
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агресії Росії проти України. Такий «прорив» повинен знайти пояснення в
контексті зміни маркетингової географії суб’єктів господарювання у 201417рр. та адекватне об’єктивне відображення у публічній фінансовій
інформації, в тому числі і в системі розкриття публічної інформації емітентів.
У сфері торгівлі товарами за 2010-16рр. побудований тренд має вигляд:
y = -435,0x2 + 3171,x + 11498; R² = 0,648. За цей період стійкою динамікою є
домінування імпорту товарів над експортом: негативне сальдо за 2016р. склало
3644,558 млн.дол. Це актуалізує вирішення проблеми імпортозаміщення в
умовах знецінення української гривні за останні роки ( проект державного
бюджету України на 2018р. побудований на прогнозних оцінках курсу 30,1
грн/дол.!). Проте Міністерством економічного розвитку і торгівлі до цього
часу не запропоновано цілісну стратегію розвитку інноваційної економіки в
контексті зменшення залежності виробника від імпорту як сировинних
ресурсів, так і готової продукції.
Основними причинами неповного використання експортних квот
вітчизняними виробниками є: відсутність сертифікованого виробництва;
невідповідність

ціни

товарів

їх

якості

на

європейських

ринках;

непідготовленість логістичних мереж експортувати продукцію; відсутність
моделей оцінки потреб перспективних закордонних ринків в розрізі товарних
груп; недостатній рівень компетенцій менеджменту у сфері міжнародного
маркетингу; складні умови ведення бізнесу (у рейтингу «Doing Business-2016»,
опублікованому 27 жовтня 2015 року, Україна зайняла 83-е місце серед 189
країн, опинившись в середині списку поруч з Фіджі та Брунеєм; у сфері
міжнародної торгівлі – на 109 місці).
Формування конкурентного середовища на внутрішньому ринку і
підвищення ефективності міжнародного маркетингу вимагають покращення
якості аналізу динамічних аспектів маркетингової діяльності бізнес-структур ,
який повинен охоплювати:переміщення підприємницької діяльності з
європейських країн, особливо нових членів ЄС, в Україну, що потенційно
супроводжується

структурними

змінами

інвестиційного

попиту

та

інвестиційної пропозиції; міжнародний технологічний обмін і трансформацію
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України із об’єкта у суб’єкт глобальної економіки; вектори розвитку
міжнародного маркетингового і логістичного аутсорсингу та активізацію
діяльності українських компаній, які займаються професійною, науковою і
технічною діяльністю (їх позитивний фінансовий результат за перше півріччя
2016р. склав 29,9 млрд грн.); транскордонний рух виробничих потужностей,
які згортаються в країнах ЄС через обмеженість матеріальних ресурсів, які
практично не прив’язані до місцевих ринків, та їх відкриттям в Україні (це
потенційно збільшує кількість учасників трансакцій у конкурентному
середовищі на промислових і споживчих ринках); зміну інвестиційних планів
на основі порівняльних переваг, що стимулює зростання прямих іноземних
інвестицій (ПІІ) в Україну; формування внутрішніх і зовнішніх сфер ринку і
створення нових стимулів і мотивації до НДДКР (D&R); заохочення щодо
використання високоякісного людського фактору-інтелектуальної праці для
зміцнення конкурентних нецінових переваг вітчизняних компаній; ефективну
диверсифікацію діяльності і ринків та обслуговування потреб внутрішнього
місцевого ринку в умовах кризи, розширення сфери маркетингового та
логістичного обслуговування для збільшення обсягів доданої вартості; зміну
вектору руху економіки в сторону формування національної безпеки країни.
Зростає цінність різних моделей бізнесу для розвитку інтелектуального
капіталу у сфері міжнародного маркетингу, де вагому роль відіграють
інформаційні маркетингові ресурси як стратегічні активи міжнародних
компаній.
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Молдаван Л.В., д.е.н., професор,
заслужений економіст України,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ ЯК ЧИННИК
ФОРМУВАННЯ РІВНОСПРИЯТЛИВИХ УМОВ ЇЇ РОЗВИТКУ
Світовий досвід доводить: підтримка сільськогосподарських виробників
є обов’язковим елементом державної аграрної політики стосовно як
сільськогосподарської галузі, так і розвитку сільської місцевості і людського
капіталу у тій частині, яка стосується діяльності сільськогосподарських
товаровиробників. Агроекономічна наука обґрунтовує дві теоретичні
підвалини на яких ця політика базується.
В

основі

неспроможності

першої
сільського

лежить

визнання

господарства

об’єктивно

через

свої

обумовленої

особливості

до

самостійного нагромадження і відтворення, що потребує економічного
втручання держави з метою вирівнювання умов господарювання з іншими
галузями.
Сільськогосподарські товаровиробники не в змозі захиститися від
негативних наслідків несприятливих природно-кліматичних умов, від яких
залежить половина загальної амплітуди коливань урожайності, валових зборів
і цін, а значить, і доходів. Також нестабільність цін і доходів взаємопов'язана
із

специфікою

проявлення

законів

попиту

і

пропозиції

на

сільськогосподарському ринку [1, с. 725–730]. Попит на сільськогосподарську
продукцію визначається як нееластичний, оскільки відношення процентної
зміни величини попиту на сільськогосподарський товар до процентної зміни
його ціни є досить низьким і коливається, як правило, в межах до 1.
Низька

оцінка

споживачами

додаткового

виробництва

сільськогосподарської продукції порівняно з іншими товарами пояснюється з
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позицій теорії зниження граничної корисності, в основі якої лежать медичні
норми споживання різних видів продовольчих товарів. Людина через
фізіологічні обмеження не збільшує споживання їжі у 2-3 рази, як би не
здешевіли продовольчі товари, тоді як щодо товарів та послуг інших галузей
поведінка її протилежна.
У сільському господарстві застосовується значно більше матеріальних
активів (машин, споруд) у розрахунку на одного працівника, ніж в економіці в
цілому. У нестабільних умовах сезонного виробництва власних коштів, як
правило, не вистачає, а підвищене закредитування може привести до збитків
або банкрутства сільськогосподарських товаровиробників.
Засоби

виробництва

сільськогосподарські

товаровиробники

придбавають у кампаніях, що займають монопольне становище на ринку.
Багаточисельні суб’єкти сільськогосподарської діяльності, розосереджені у
просторі, завжди знаходиться в економічній залежності від промисловоторгового капіталу, ціни на послуги якого, на відміну від цін на
сільськогосподарську продукцію, мають постійну тенденцію до збільшення.
На практиці паритету цін у сільському господарстві практично не існує навіть
в найбільш економічно розвинутих країнах. У США, наприклад, відношення
індексу цін на продукцію сільськогосподарських товаровиробників до індексу
цін на товари, що придбавають сільськогосподарськими товаровиробниками
(індекс паритету), упродовж століття не було позитивним для аграріїв [2, c.9–
38; 3, с. 570].
Вищенаведені й інші особливості аграрної галузі у сукупності
об’єктивно обумовлюють неспроможність сільського господарства в умовах
індустріального суспільства до стабільного самостійного нагромадження і
відтворення на рівні з суміжними й іншими галузями, що вимагає втручання з
боку держави. Звідси основою аграрної політики виступає реалізація концепції
паритету цін з метою підтримки доходності сільськогосподарського
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виробництва і забезпечення розширеного відтворення на рівні інших
життєзабезпечуючих галузей.
На стабілізацію цін спрямовані механізми збалансування попиту та
пропозиції: програми державних фінансових та товарних інтервенцій; заходи
з обмеження виробництва сільськогосподарської продукції шляхом його
квотування, виведення земель з обробітку, обмеження посівних площ,
зменшення поголів’я худоби на одиницю угідь; програм, спрямованих на
збільшення споживання сільськогосподарської продукції (використання на
непродовольчі товари; продовольчі талони для сімей з найбільш низькими
доходами; програми типу "Продовольство в ім’я миру" (США), що дозволяє
найменш розвиненим країнам купувати надлишки сільськогосподарської
продукції за свої національні валюти).
Під впливом нових викликів зарубіжна наука і практика значно
розширили сфери впливу держави, сформували цілий комплекс заходів, які,
доповнюючи один одного, у сукупності значно наблизили одержання доходів
у сільському господарстві на вкладений капітал до рівня інших сфер
підприємницької діяльності.
На

підтримку

доходів

фермерських

господарств,

зокрема,

спрямовуються заходи, що сприяють зниженню собівартості придбання
засобів виробництва і послуг:
•

участь держави у формуванні систем сільськогосподарської

кредитної кооперації, яка відіграє значну роль у здешевленні кредитного
обслуговування фермерів (у США, наприклад, Farm Credit System
сформувалася за рішенням Конгресу США відповідно до Федерального акта
про кредитування сільського господарства. Стартові урядові субсидії
становили 125 млн дол., що на той час було значною сумою [4, с. 148].
Аналогічно створювалася кооперативна система в Японії, Центральна каса
кооперативів Пруссії);

58

•
(техніки,

компенсація частки вартості придбаних фермерами основних
обладнання)

та

оборотних

(паливно-мастильні

матеріали,

електроенергія) засобів; субсидування первинного капіталу на створення
продуктивних культурних пасовищ: компенсація частки витрат на тимчасове
виведення з ринку сільськогосподарської продукції з метою стабілізації цін,
витрат на проведення агрохімічної меліорації тощо;
•

підтримка

виробників

розвитку

кооперативних

сільськогосподарської

продукції

й
як

ін¬ших

об’єднань

чинника

усунення

багаточисельних посередників, регулювання надходження продукції на ринки,
що посилює вплив фермерів на формування цін, знижує витрати на реалізацію
продукції та значно покращує результати господарської діяльності, підвищує
доходи, розширює можливості відтворення;
Другою теоретичною підвалиною політики підтримки аграрного сектора
слугує визнання концепції багатофункціональності сільського господарства,
згідно якої сільське господарство, крім економічних, виконує ніким незамінні
соціально-екологічні функції щодо всього суспільства, які не оплачуються
ринком і обумовлюють необхідність державної участі. У цьому контексті
держава підтримує:
•

заходи з підтримки створення додаткових робочих місць і джерел

доходів ( програми диверсифікації виробництва, розвитку інфраструктури
агротуризму,

місцевих

сільськогосподарських

промислів);

територій

фінансування

(агроекологічні

облаштування

заходи,

підтримка

виробництва в несприятливих зонах тощо);
•

заходи

природоохоронного

та

екологічного

спрямування

(програми підтримки родючості сільськогосподарських земель; підтримка
розвитку

органічного

фінансування

заходів

землеробства;
збереження

заліснення

еродованих

біорізноманітності

і

земель;

природних

заповідників, що розташовані на сільськогосподарських територіях).
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У вітчизняній науці і практиці вироблення політики підтримки
сільського господарства в ринкових умовах з урахуванням особливостей
відтворення

в

галузі

багатофункціонального

характеру

перебуває

в

зародковому стані, що негативно відбивається на відтворювальних процесах.
Легалізовані інтервенційні функції держави, покладені на Аграрний
Фонд, не відповідають загальноприйнятим у світовій практиці нормам, у
результаті його діяльність практично не впливає на стабілізацію цін на ринку.
Підтримка кредитування сільськогосподарських виробників шляхом
здешевлення

кредитних

ставок

комерційних

банків

доступна

лише

агрохолдингам, на малі і середні господарства вона не поширюється. Стаття 8
Закону України «Про банки і банківську діяльність», що стосується
формування місцевих кооперативних банків, не працює. Сільським кредитним
спілкам підтримка не передбачена. Недоступним для широких мас виробників
залишається державний лізинг. Не відповідають сутності товарного кредиту
заставні операції.
Поза увагою держави залишається підтримка кооперативних й інших
некомерційних об’єднань товаровиробників, мета яких – забезпечення
спільного

виведення

на

ринки

великотоварних

партій

якісної

і

стандартизованої сільськогосподарської продукції чи продуктів її переробки,
що в умовах розвитку зон вільної торгівлі з ЄС та іншими країнами приведе
до витіснення з ринку малого і середнього агробізнесу, який сьогодні
забезпечує половину виробництва валової сільськогосподарської продукції.
Практично відсутня підтримка соціальних та екологічних функцій
сільського господарства (підвищення ефективної зайнятості; компенсаційні
виплати сільськогосподарським товаровиробникам за органічне землеробство;
виплати на деградовані угіддя, виведені з обігу та залужені або заліснені;
виплати на формування та утримання польових лісосмуг; виплати на
агрохімічну меліорацію ґрунтів).
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Бюджетна

підтримка

сільського

господарства

не

пов’язана

з

ефективністю використання природного ресурсу галузі. У світовій практиці
для підвищення ефективності використання державних коштів досить
поширені розробки своєрідних кодексів (правил) правильного ведення
господарства,

які

включають

ряд

вимог,

що

стимулюють

сільськогосподарських товаровиробників до виробництва якісно продукції,
економії витрат, вимог щодо підвищення родючості угідь, захисту водних
ресурсів й інш. Встановлені вимоги є обов’язковими для виконання
учасниками програм підтримки сільського господарства.
У ЄС ці вимоги формують систему "cross compliance" (систему "взаємної
згоди", "взаємного погодження"), сутність якої полягає в узгодженні
діяльності фермерських господарств із встановленими у відповідності з
суспільними

інтересами

вимогами

щодо

оточуючого

середовища,

продовольчої безпеки, здоров’я тварин та екології. Порушення встановлених
вимог тягне за собою право держави знизити або відмінити повністю виплати,
що здійснюються в межах програм прямої державної підтримки.
Імплементація у правове поле України західноєвропейських механізмів
спонукання аграріїв до дотримання вимог "cross compliance" – шлях до
підвищення ефективності і окупності державної підтримки вітчизняного
сільського господарства.
Література:
1. Макконел К.Р., Брю С.Л. – Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с 13-го
англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2001 – ХХХIV.
2. Agricultural statistics 2006, Washington 2006.
3. Quest LLC. ProQuest Statistical Abstract of the United States, 2017. (5th ed.) Bethesda, MD,
2016.
4. Виклики і шляхи агропродовольчого розвитку / [Пасхавер Б.Й., Шубравська О.В.,
Молдаван Л.В. та ін.] ; за ред. акад. УААН Б.Й.Пасхавера ; НАН України ; Ін-т екон. та
прогнозув. – К., 2009. – 432 с.
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Небрат В.В., д.е.н.,
завідувач відділу економічної історії
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
ІНСТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК
РЕЗУЛЬТАТ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
З огляду на сучасні глобалізаційні процеси та суперечливі тенденції
взаємодії національних економік, ТНК, міжнародних фінансових торговельноекономічних інституцій актуалізується потреба в системному дослідженні
попередньої

траєкторії

включення

господарства

України

в

систему

міжнародних економічних зв’язків, зокрема, історичній реконструкції
формування та функціонування товарних потоків і ринків, чинників
конкурентоспроможності вітчизняної продукції та детермінант структури
українського експорту. Важливість історико-економічного розроблення
проблематики міжнародної економічної взаємодії та участі в цих процесах
України обумовлена складністю та неоднозначністю динамічних процесів
трансформації сучасного глобалізованого економічного простору; зміною
пріоритетів, напрямів та механізмів інтеграції України у світове господарство,
необхідністю розширення та якісного оновлення її зовнішньоекономічних
зв’язків; активного пошуку доступних світових ринків та зміцнення
конкурентних позицій на них нашої країни. Потребують уваги та наукового
розроблення такі детермінанти та чинники сучасного економічного розвитку:
вплив зовнішніх чинників на національне господарство, його галузеву та
інституційну структуру; виклики для України, обумовлені підвищенням
ступеня

мобільності

економічних

ресурсів

з

переходом

до

вищих

технологічних укладів; глобальні інституційні перетворення як причина зміни
конфігурації взаємодії національної економічної системи та наднаціональних
структур; включеність національного господарства в систему міжнародних
економічних відносин як передумова й основа економічного розвитку.
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Інституційні зміни господарського середовища як результат зовнішніх
політико-економічних і культурних впливів отримали висвітлення в межах
тематики досліджень відділу економічної історії, зокрема, в частині
ретроспективного аналізу ґенези ринкових інститутів у господарстві
України [1], та при вивченні історії підприємництва [2–6]. Результати
попередніх досліджень засвідчили необхідність вивчення процесів соціальноекономічної

трансформації

національного

господарства

в

контексті

структурних зрушень у світовій економіці; діалектичної взаємодії місцевого
господарства, регіональних, національних і глобальної економічних систем;
єдності соціальної, політичної, господарської, історико-культурної та інших
складових інституційної динаміки в планетарному масштабі; ролі держави у
визначенні форм і ефективності міжнародної економічної взаємодії;
характеристики процесів та оцінки результатів трансформації економічної
системи України за критерієм зміни конкурентних позицій у світовому
господарстві.
Актуальними проблемами, вирішення яких визначатиме перспективи
участі

та

розвитку

України

в

світовій

економіці,

є

посилення

імпортозалежності національного господарства, домінування виробництва з
низькою часткою доданої вартості та аграрно-сировинний характер експорту,
збільшення

інтенсивності

та

зміна

структури

міграційних

потоків.

Технологічна та фінансово-інвестиційна залежність від Заходу, екзогенний
характер модернізаційних перетворень та інституційна слабкість держави
також мають історичні корені, що посилює важливість ретроспективного
дослідження міжнародних зв’язків українського господарства в їхній
історичній тяглості та багатоманітності форм.
З’ясування ролі, місця, тенденцій зовнішньоекономічної діяльності
важливе також з огляду на актуалізацію питання про континуїтет економічних,
політичних, соціальних і правових інститутів державності України. Потребує
історико-економічного розроблення проблема виключення України з прямих
взаємовигідних міжнародних зв’язків на конкурентній основі впродовж
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тривалого історичного періоду, характер централізованого впливу на
міжнародні

коопераційні

відносини

та

специфіку

інтернаціоналізації

відтворювальних механізмів господарства України в складі інших держав у
різні історичні періоди.
У контексті сучасних тенденцій впливу механізму диспропорційного
розвитку світової економіки на конкурентоспроможність та відтворювальний
потенціал

національного

господарства,

деструктивних

наслідків

асиметричного режиму лібералізації міжнародної торгівлі актуальним і
важливим є обґрунтування наукових засад вироблення державної стратегії
міжнародного співробітництва, в тому числі євроінтеграції, з урахуванням
попередньої траєкторії розвитку, національних пріоритетів та інституційних
детермінант зовнішнього середовища.
Вивчення впливу міжнародної економічної взаємодії на інституційні
зміни національного господарства проводилося із застосуванням якісно
нового в українській науковій літературі підходу до вивчення історії
господарства на основі методів еволюційної економічної теорії та
інституційної історії. У результаті дослідження історичного процесу еволюції
господарства на українських теренах в аспекті контексті інституційних
перетворень виявлено дискретний характер формування та розвитку ринкових
відносин, обумовлений низкою інституційних зламів [6, с.9–10]. Вже на ранніх
етапах становлення приватно-підприємницького конкурентного середовища
як основи техніко-технологічного прогресу та ендогенного розвитку
національного

господарства

було

перервано

суспільно-політичними

зрушеннями. Втрата політичної суб'єктності та підпорядкований статус
українських земель призвели до інституційного реверсу – зворотного процесу
витіснення приватновласницьких основ господарювання системою особистої
залежності безпосередніх виробників та концентрації власності у формі
магнатського землеволодіння. Це, своєю чергою, закріплювало аграрносировинну спеціалізацію українського господарства; визначало ієрархічноавторитарну модель суспільного устрою як основу системи економічних
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інститутів, орієнтованих на вилучення продукції й неекономічний примус до
праці [7, с.150].
Становий поділ населення українських земель у XVI–XVII ст. був
обумовлений зовнішньополітичними та економічними чинниками, а саме:
входженням до складу Речі Посполитої за умовами Люблінської унії 1569 р.;
завершенням оформлення правового статусу шляхти; традиційно-аграрною
структурою господарства та абсолютним переважанням селянства у
соціальній

структурі

європейський

ринок

населення;
та

втягуванням

комерціалізації

українських

шляхетського

земель

у

господарства,

запровадженням поміщицько-кріпосницького ладу; урбанізації та розвитку
економіки міст, що супроводжувалося поширенням на українських теренах
магдебурзького права. Зміна системи відносин залежності внаслідок
закріпачення

населення

та

розширення

привілеїв

шляхти

означали

перетворення в структурі власності та локалізацію економічної влади, що
суперечили загальноєвропейській тенденції до формування національних
ринків на основі розвитку торгово-виробничого підприємництва.
У контексті загальноєвропейського процесу формування національних
ринків і держав інституційними детермінантами національної структури
підприємницького стану в Україні впродовж XVIІ–XVIII ст. слугували:
1) релігійні та політичні обмеження щодо господарської активності українців
за відсутності національної держави; 2) феномен «другого рабства» –
повторного закріпачення селян та впровадження станових обмежень щодо
власності та видів економічної діяльності; 3) господарський розвиток в умовах
постійної військової загрози та збройного протистояння зі Степом, що
обумовлено, з одного боку, географічним місцерозташуванням українських
етнічних територій, а з іншого, – геополітичною роллю буферної зони між
східною та західною Цивілізаціями, що становить як перевагу (для розвитку
міжнародних економічних зв'язків і торгівлі), так і небезпеку (територіального
захоплення, зовнішньоекономічної та політичної експансії з метою фінансовоекономічної інкорпорації господарства та ресурсного потенціалу). Упродовж
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XVIII ст. динаміка національної структури підприємницького стану
характеризується подальшим витісненням українського етнічного елементу та
послідовним зростанням частки казенного виробництва, підпорядкованого
Російській державі, поширенням відкупів та оренд як квазіринкових форм
економічної діяльності, спрямованих на конвертацію привілеїв, наданих
казною. Це, своєю чергою призвело до зниження інноваційного потенціалу та
соціальної

відповідальності

підприємницької

діяльності,

ослаблення

мотиваційних механізмів економічної активності загалом та укорінення
моделі господарської поведінки, орієнтованої на рентоотримання.
Проведений історико-економічний аналіз інституційної взаємодії
держави

та

підприємницьких

структур

на

доіндустріальному

етапі

господарської еволюції дозволив виокремити два якісно відмінні етапи, –
якщо у XVII ст. формувалися інститути української національно-економічної
системи, то впродовж XVIII ст. було втрачено політичну та економічну
автономію України, її господарство було інкорпоровано до фінансової та
торговельної системи Російської імперії, що призвело до укорінення
неекономічної залежності та втрати суб’єктності Української держави в
економічному розвитку, насадження чужорідних соціально-економічних
інститутів. Провідними формами розвитку промисловості стали посесійна
(державна) та кріпосна мануфактура (у поміщицьких маєтках).
Вплив

екзогенних

чинників

на

трансформацію

господарського

середовища виразно простежується в період ринково-ліберальних реформ
другої половини ХІХ ст., коли під дією урядових заходів Російської та
Австрійської імперій, до складу яких входили українські землі, розгорнулася
інституційна та технологічна модернізація. Поєднання прогресивних форм
організації господарства та архаїчної системи політичних інститутів,
форсований розвиток корпоративного сектора економіки внаслідок притоку
іноземного капіталу та, водночас, збереження і відтворення інститутів владивласності обумовили суперечливий характер економічного розвитку та
зростання соціальної напруги.
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Під дією домінуючих інститутів влади-власності чинниками розвитку
господарського середовища стали: надмірна централізація та бюрократизація
господарського життя; концентрація в руках держави фінансових потоків і
прибуткових видів діяльності; перетворення держави на головного інвестора,
залежність утворення великих капіталів від держави; слабкість інституційних
механізмів капіталізації активів; відсутність визначеного правового поля
підприємницької діяльності; нестабільне, залежне від волі чиновників,
становище підприємців; переважання персоніфікованих форм угод над
універсальними контрактами; домінуюче положення у господарському та
підприємницькому середовищі неукраїнців за походженням (росіян, поляків,
євреїв, німців та ін.); раннє зародження та форсований розвиток
монополістичних

тенденцій,

обумовлених

слабкістю

конкурентного

середовища та урядовим заступництвом щодо великих підприємств.
Низький рівень нагромадження капіталу на внутрішньому ринку
спричинив потребу в залученні іноземних інвестицій, що визначило
залежність підприємницького процесу від обсягів та об’єктів зовнішнього
інвестування. Зосередження іноземного капіталу переважно у нових,
технологічно прогресивних галузях української промисловості, що мали
найвищу норму прибутку – металургійній, вугільній, машинобудівній, –
обумовило структурні перекоси та суперечності в розвитку економіки та
наростання кризових явищ, загальної фінансово-економічної нестабільності.
Упродовж радянського періоду розвитку економіки України в складі єдиного
народногосподарського комплексу СРСР було зміцнено

екстрактивні

інститути та механізми, що характеризують систему державного монополізму
з

її

директивно-централізованим

управлінням

та

редистрибутивним

характером розподілу.
У контексті завдань історико-економічного осмислення природи та
характеру сучасних суспільних трансформацій виявлено їхню залежність від
попередньої траєкторії розвитку господарства України, а саме: інститут
підприємництва у вітчизняній економіці на різних етапах становлення та
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деструкції ринкового середовища зазнав деформації під дією державного
протекціонізму, іноземного капіталу, становлення та зростаючого впливу
фінансово-промислових

та

фінансово-політичних

груп,

державного

монополізму. Результати ретроспективного аналізу інституційних змін
економіки

засвідчують

залежність

між

становленням

національного

підприємництва та формуванням національної держави на основі консолідації
господарського середовища, розвитку економічних інститутів державності та
утвердження суб’єктності національного господарського елемента, що
виявляється на всіх етапах господарської еволюції від доіндустріального до
постіндустріального

суспільства

й

становить

істотну

передумову

конкурентоспроможності економіки України та її успішної інтеграції у світове
господарство на симетричних умовах та засадах пріоритетності національних
інтересів.
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ДВНЗ Київський коледж легкої промисловості
СУЧАСНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ НА
ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ КРАЇНИ
У сучасних умовах рівень розвитку конкуренції на внутрішньому ринку
залежить не тільки від економічних, політичних, соціальних та інших
факторів, які сформувалися в національній економіці, але й, значною мірою,
від характеру та масштабів зовнішніх загроз та викликів, які виникають під
впливом прогресуючої глобалізації. Відкритість національної економіки
посилює

вразливість

внутрішнього

ринку

від

коливань

зовнішньої

кон’юнктури. Відтак, виникає потреба зниження імпорту на внутрішньому
товарному ринку, забезпечення позитивного впливу імпорту на виробництво,
зміцнення на цій основі конкурентоспроможності вітчизняної економіки .
Теоретичні та практичні аспекти проблеми розвитку внутрішнього
ринку є об’єктом досліджень вітчизняних науковців – В. Базилевич, Г. Філюк,
В. Точилін , які відводять ключову ролі внутрішньому ринку для
довгострокової економічної стабілізації України в контексті розвитку світової
економіки. Дослідженню місткості внутрішнього ринку та її імпортної
складової

присвячено праці

М. Скрипниченко,

Л. Стрижкової, М.

Якубовського.
Питання впливу лібералізації торгівлі в глобалізованій економіці на
розвиток національного ринку залишається дискусійним. З одного боку,
лібералізація здійснює позитивний вплив на розвиток національних ринків,
оскільки сприяє:
1)

ліквідації різниці між внутрішнім виробництвом та споживанням,

що дозволяє виробляти найрентабельніші для економіки певної країни товари,
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а певну частку споживчих потреб країни задовольняти на основі зовнішнього
ринку;
2)

загостренню конкуренції між національними та зарубіжними

товаровиробниками, активному освоєнню національного ринку іноземними
компаніями з великим досвідом ефективної маркетингової діяльності.
Наявний на внутрішньому ринку імпорт створює певну конкуренцію для
вітчизняних товаровиробників, спонукаючи їх виробляти продукцію більш
якісну, з меншими витратами. Асортимент продукції оптимізується відповідно
до запитів споживачів;
3)

зниженню цін (тарифів) на товари та послуги (вільний імпорт

таких товарів і послуг означає, що ціни на них в середньому є нижчими від
тих, які були за умов виробництва всіх товарів і послуг всередині країни);
4)

зниженню ризиків чутливості внутрішнього ринку до коливань

вітчизняного виробництва товарів і послуг (на основі збільшення імпорту,
обсяг споживання цих товарів і послуг коливатиметься не так помітно, як їх
виробництво);
Разом з тим, лібералізація зумовлює значні проблеми в умовах
глобалізації для розвитку конкуренції на внутрішньому ринку, оскільки
сприяє безперешкодному просуванню на внутрішній ринок імпортної
продукції та зростанням її частки у структурі імпорту. Особливої актуальності
це набуває з огляду на підписання у березні 2014 р. політичної частини, а у
червні 2014 р. економічної частини Угоди про асоціацію з Європейським
Союзом, що вимагатиме від українських товаровиробників підвищення якості
та конкурентоспроможності вітчизняних товарів з метою виходу на нові
європейські ринки. Саме на ринках непродовольчих товарів спостерігається
значне переважання імпортної складової. У цьому сегменті споживчого ринку
тенденція збільшення імпортованої продукції спостерігається за більшістю
товарних позицій не тільки високотехнологічних, але й практично за всіма
видами продукції легкої промисловості. Аналіз чинників, які впливають на
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конкурентоспроможність вітчизняних товарів свідчить, що підприємства
працюють з імпортною сировиною, матеріалами та устаткуванням, які
формують 65–80 відсотків собівартості продукції. Водночас, витрати на
оплату праці становлять лише 10–20 відсотків у собівартості продукції.
Вітчизняне

виробництво

переважно

не

в

змозі

випускати

конкурентоспроможну за якістю продукцію, а відтак, має місце ситуація, коли
за рахунок імпортованої продукції задовольняється 94,3 % внутрішнього
попиту в одязі та 96,9 % у взутті [1].
Водночас розширення споживчого попиту на товари є об’єктивним
явищем і повинно сприяти розвитку внутрішнього ринку країни, а не розвитку
інших

країн.

У

доповіді

Всесвітнього

економічного

форуму

про

конкурентоспроможність національних економік у 2015–2016 рр. виділено
такі причини: корупція, обтяжливе податкове законодавство, високий рівень
зовнішніх запозичень та інфляція. До цих чинників вітчизняні науковці
додають: високий обмінний курс гривні та невигідні умови вступу до СОТ, що
стимулює надходження імпортної продукції на внутрішній ринок і стримує
внутрішнє товарне виробництво. В Україні продовжує відбуватися поступова
втрата вітчизняними виробниками багатьох сегментів внутрішнього ринку
товарів, що пов'язано не лише із воєнними діями, а з значними структурними
деформаціями в національній економіці та низькою конкурентоспроможністю
підприємств в умовах відкритості економіки та вступу до СОТ. Низька
ефективність інституційних компонент у системі регулювання імпорту товарів
поступово

призводить

до

втрати

окремими

галузями

економіки

конкурентоспроможності навіть на внутрішньому ринку [2, c. 143;154].
Так, протягом останніх років на національних ринках країн, які
розвиваються,

вагомою

загрозою

є

ввезення

контрабандної

та

фальсифікованої імпортної продукції, що створює нерівні умови конкуренції
для тих вітчизняних виробників, які працюють відкрито і прозоро. За даними
експертів частка контрабандної продукції на внутрішньому ринку складає біля
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70% ринку. До країн, що здійснюють найбільш агресивну політику щодо
експорту власних товарів належать країни Південно-Східної Азії, особливо
Китайська Народна Республіка [3].
Ще одна проблема – це торгівля товарами «секонд-хенду». На території
України завезення уживаного одягу набуває дедалі більшого поширення.
Масове ввезення з країн ЄС в Україну товарів так званої групи «секонд-хенд»
майже без оподаткування та в якості гуманітарної допомоги призвели до
поглиблення «тінізації» ринку України. Найчастіше, такий одяг ввозиться як
гуманітарна допомога країнами «донорами». Незважаючи на зміну механізму
визнання товарів гуманітарною допомогою відповідно до внесених змін до
Закону України «Про гуманітарну допомогу» обсяги імпорту цих товарів
залишаються значними [4]. Найбільшими країнами–імпортерами цієї групи
товарів виступають: Велика Британія – 45-55%, Німеччина – 13-20%,
Нідерланди – 8-13%, Польща, Швейцарія та ін. Так, протягом 2015 року у зоні
діяльності лише Чопської митниці Міндоходів у вільний обіг оформлено 1100
тон одягу та інших виробів, що використовувалися загальною вартістю 964
тис. грн. [5].Значні обсяги «секунд-хенду» та контрабанда товарів відомих
фірм створює неконкурентні умови для вітчизняних товаровиробників.
Крім того, трапляються випадки, коли імпортні товари за якістю є
гіршими від вітчизняних, але за ціною значно дешевші, тому успішно
конкурують з українською продукцією. Проблема підтримання оптимальних
співвідношень між обсягами вітчизняних та імпортних споживчих товарів на
ринках країн з транзитивною економікою, у тому числі і України, залишається
гострою і невирішеною.
З огляду на це, необхідною умовою розвитку сфери товарного обігу є
ефективний захист внутрішнього ринку від неофіційного імпорту. Такий
підхід слід погоджувати з участю України в СОТ, основною вимогою якої є
лібералізація зовнішньої торгівлі.
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Структура товарної пропозиції внутрішнього товарного ринку України
відображає суттєвий тиск з боку імпорту. У цій ситуації національним
державам слід реалізувати активну торговельну політику, спрямовану на
реалізацію

завдань

імпортозаміщення.

Розвиток,

побудований

на

імпортозаміщенні, вимагає розширеного відтворення виробництва тих
споживчих товарів та сировини для їх виготовлення, що раніше ввозилися в
країну. А для цього необхідно модернізувати виробництво, зменшити вплив
коливань валютного курсу на фінансові показники діяльності підприємства,
створити додаткові робочі місця. Основою розвитку конкуренції на
внутрішньому ринку повинна стати конкурентоспроможна вітчизняна
продукція.
Залежність внутрішнього ринку від зовнішньої торгівлі підкреслює
необхідність державного регулювання експортно-імпортних операцій. При
цьому передбачається достатньо високий рівень захищеності внутрішнього
ринку, зокрема за допомогою тарифних і нетарифних засобів, що дозволить
скористатися перевагами і запобігти недолікам впливу глобалізаційних
процесів на внутрішньому ринку.
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Девадзе А.Х., к.э.н., профессор,
руководитель департамента туризма,
Батумский государственный университет им. Ш. Руставели
ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ИНДУСТРИИ ГРУЗИИ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
Постановка проблемы. В настоящее время, когда в условиях
глобализации характер конкуренции приобретает международные масштабы,
первоочередное значение приобретает обеспечение устойчивого роста
экономики Грузии, что в значительной степени создает объективные
предпосылки для поиска и формирования конкурентных преимуществ и
наиболее совершенных путей создания конкурентоспособной туристической
индустрии.
Исходя из вышеизложенного, актуальность исследования обоснована
объективной необходимостью устойчивого развития и эффективного
использования туристических ресурсов Грузии, что будет способствовать
значительному росту конкурентоспособности туристической индустрии
страны.
Целью работы является разработка комплекса мероприятий для
повышения конкурентоспособности туристической индустрии Грузии на
мировом рынке туристических услуг.
Методология

исследования.

В

процессе

работы

применялись

общенаучные методы: методы индукции и дедукции, статистические методы,
диалектический подход, принцип логического и системного анализа и синтеза,
методы

сравнительного

международные

сборники

анализа,
и

аналитические

публикации

и

всемирной

статистические
туристической

организации.
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Практическая значимость работы заключается в разработке комплекса
мероприятий,

обеспечивающих

повышение

конкурентоспособности

туристской индустрии, направленной на совершенствование, устойчивое
развитие и функционирование в рыночных условиях.
За последние годы в Грузии наблюдается резкое увеличение количества
иностранных туристов и доходов от международного туризма. В 2016 году
количество международных туристов достигло 6 350 825 человек (рост по
сравнению с 2015 годом составил 7.6% ). Так же впервые за 2016 год доходы
от международного туризма превысили 2 млрд. долларов США [6].
Следует так же отметить, что удельный вес доходов от международного
туризма составил 7,3% от ВВП Грузии за 2016 год, а в объеме экспорта сервиса
его удельный вес составил 65,3%[6].
По состоянию на 2016 год в базе национальной администрации
зарегистрировано 1 765 средств размещения, с 57 049 спальными местами, а
за 2017-2019 намечено строительство 28 новых гостиниц.
По данным МВД Грузии. за 2016 год процентное соотношение
международных въездов в Грузию по типам границ, дал следующую картину:
сухопутным транспортом въезд в Грузию составил 81%, воздушным
транспортом 17%, а железнодорожным и морским по 1% соответственно [6].
Что касается рынка авиаперевозок, согласно сводным данным за 2016
год, количество международных рейсов составило 15 318, рост по сравнению
с 2015 годом составил 12%. Количество пассажиров составил 2 840 455
человек, рост по сравнению с прошлым годом составил 26%. За 2016 год
открыты авиарейсы по 19 новым направлениям [6].
Туристский продукт или услуга конкурентоспособны лишь тогда, когда
происходит

постоянный

процесс

повышения

качества

сервиса

при

предоставлении услуги, оптимизация цены услуги, ресурсов в сфере
эксплуатации или потребления туристского продукта [2].
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Конкурентоспособность туристской отрасли зависит, в частности, от
государственной

политики

в

сфере

туризма.

Конкурентоспособность

туристской отрасли на туристском рынке является проявлением внутренних
социально-экономических условий, которые реализуются в товарах и услугах,
что позволяет успешно конкурировать с аналогичным продуктом других
государств [5].
Вместе

с

тем,

необходимо

учитывать,

что

главная

причина

недостаточного использования туристского потенциала страны заключается в
слабо развитой инфраструктуре туризма [1].
Необходимо отметить, что за последние годы (2008-2016) в сфере
зарубежного туризма цены выросли приблизительно на 7,5 %, в то время как
стоимость внутреннего условного турпакета к 2016 г. увеличилась почти на
треть. При такой динамике цен спрос на поездки в Грузию сохраняется
главным образом благодаря действительно уникальному природному и
культурному наследию.
Для обеспечения высокой конкурентоспособности туристической
индустрии представляется необходимым составление системы стратегических
планов, каждый из которых должен содержать цели, стратегии и мероприятия
их достижения, основные этапы реализации с указанием конкретного
временного периода, оценку вероятности их реализации [7].
Для повышения конкурентоспособности туристической индустрии
Грузии

и

достижения

путешественникам

намеченных

разнообразные

целей,

необходимо

туристические

продукты

предложить
высокого

качества с целью получения наилучшие впечатления ]8].
С целью повышения конкурентоспособности туристической индустрии
Грузии на мировом рынке, необходимо решение следующих стратегических
задач [8]:
- рост государственных и частных инвестиции в сфере туризма;
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- совершенствование бизнес среды с целью увеличения иностранных и
местных инвестиции;
- с помощью эффективного маркетинга и информационной компании
привлечение визитеров с туристических рынков с высоко платежной
способностью;
- рост конкурентоспособности с помощью предложения туристического
обслуживания на мировом уровне;
- уважение, охрана и продвижение на мировых туристических рынках
природного и культурного наследия Грузии.
Для решения перечисленных выше стратегических задач с разработкой
определенных активностей представляется необходимым формирование
партнерских

взаимоотношении

между

государством,

представителями

туристической индустрии, неправительственными организациями и местным
населением.
Успешное решение отмеченных выше стратегических задач будет
способствовать резкому повышению узнаваемости Грузии на мировом
туристическом рынке и поднятию конкурентоспособности ее туристической
индустрии на качественно новый уровень.
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ПЛАНУВАННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Управлiння

якiстю

продукцiї

передбачає

застосування

функцiй

управлiння як одну iз складових системи управлiння. Вони виражають види
органiзацiйної дiяльностi, що утворилися внаслiдок розподiлу i спецiалiзацiї
працi в сферi управлiння, сукупнiсть взаємозв’язкiв та взаємодiю суб’єктiв i
об’єктiв. Основою системи на пiдприємствах є орган управлiння якiстю
продукцiї, який здiйснює планування, контроль, облiк якостi продукцiї та iншi
функцiї, спираючись на принципи управлiння якiстю, методи контролю та
аналiзу якостi на основi стандартiв і iншої нормативно-технiчної документацiї.
Вагомою складовою в системi управлiння якiстю продукцiї є
планування, так як на цiй стадiї утворюються основи для забезпечення якостi
готової продукцiї та її постiйне вдосконалення.
При плануваннi якостi продукцiї на пiдприємствi необхiдно розробляти
заходи для усунення впливу негативних чинникiв на неї. Це – планування
органiзацiйно-технiчних заходів впровадження нових технологiй та досягнень
науково-технiчного прогресу, своєчасне вiдновлення матерiально-технiчної
бази, прийняття попереджуючих дiй для усунення появи несправностей в
обладнаннi i забезпечення безперебiйностi його роботи й т. д. В сукупностi
заходи зумовлюють високий технiчний, ергономiчний, естетичний рiвень
продукцiї, органiзацiї виробництва й контролю якостi, зменшують рiвень
дефектностi та витрати виробництва, оскiльки вiд цього залежить пiдвищення
цiнової конкурентоспроможностi продукцiї й резерви зменшення цiн.
Для планування рiвня якостi продукцiї важливо враховувати її
конкурентоспроможнiсть на ринку. Через це процес повинен проводитися
пiсля аналiзу чинникiв, що впливають на якiсть i конкурентоспроможнiсть
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продукцiї, основними серед яких є технiчний рiвень виробництва,
стимулювання та просування збуту продукції, а також її цiна i фактори, що її
зумовлюють (зменшення витрат виробництва, вдосконалення упаковки,
маркування, фасування вiдповiдно до вимог ринку, що забезпечують попит на
продукцiю).
Для вирiшення вищезазначених органiзацiйних та економiчних питань,
пов’язаних iз встановленням цiлей з управління якістю, потрiбно звернути
увагу на плани пiдвищення якостi продукцiї, в основi яких - показники.
Планування є поточне (пiдтримка необхiдного рiвня якостi), короткострокове
та довгострокове (забезпечення вiдновлення матерiально-технiчної бази
пiдприємства та розробка нових видiв продукцiї).
Довгострокове планування направлене на пошук нових i розвиток
дiючих ринкiв продажу товарiв, змiцнення матерiально-технiчної бази, випуск
нових видiв продукцiї, впровадження комплексного управлiння якiстю на
основi процесного та системного пiдходів.
Поточне, або оперативне планування здiйснюється з метою вирiшення
«щоденних» завдань:
•

посилення вхiдного контрою якостi сировини та матерiалiв, що особливо

важливо для пiдприємств, тому що вiд цього фактора залежить майже 70%
готової продукції;
•

проведення попереджувальних заходiв з налагодження та ремонту

обладнання для забезпечення безперебiйностi його роботи;
•

забезпечення систематичного контролю якостi виконання робiт, процесу

виробництва та попередження виявлення дефектів і як наслідок, браку;
•

впровадження

органiзацiйно-технiчних

заходiв,

направлених

на

усунення причин появи дефектів і в кінцевому результаті – браку продукції;
•

прийняття

заходiв

з

пiдвищення

якостi

продукції

та

її

конкурентоспроможностi;
•

вiдновлення

асортименту

продукції

та

впровадження

нових

безвiдходних технологiй виробництва.
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Важливо пов’язувати встановлення поточних цiлей з перспективними
завданнями,

що

на

пiдприємствах

харчової

промисловості

України

реалiзовано мало, та в кiнцевому результатi вiдображається на якостi кiнцевих
виробiв. Тому їх необхiдно зводити в єдиний план i визначати термiни
виконання поставлених завдань, джерела й розмiри фiнансування. Пiд час
процесу планування пропонуємо використати схему розробки плану, в якiй
спостерiгався б взаємозв’язок основних факторiв i показникiв. В основі схеми
планування якостi повинно бути визначення цiлей, пошук засобiв i
становлення органiзацiйно-технiчних заходiв для їхнього досягнення, а також
пошук ресурсiв, необхiдних для їх реалiзацiї, за умови тiсного взаємозв’язку
поточного та стратегiчного планувань вiдповiдно до загальної мiсiї
пiдприємства. В результатi повинен бути розроблений план з якостi, який є
одним iз основних документiв пiд час управлiння якiстю продукції на
підприємстві.
Особливої уваги потребує обґрунтування показників, адже актуальною
проблемою є вiдсутнiсть єдиного пiдходу до їхнього визначення для оцiнки
рiвня якостi продукцiї, вiдповiдно, не має установленого пiдходу до
формування зразку плану з якостi. Серед предметiв планування видiляють
рiзнi показники, що вiдображають як окремi властивостi продукцiї, так i
рiзностороннi характеристики системи i процеси управлiння якiстю.
Видiляють рiзнi методи планування:
1) розрахунково-аналiтичний, заснований на розподiлi виконуючих
робiт i групуваннi використаних ресурсiв за елементами i взаємозв’язками,
аналiзi умов найбiльш ефективної їхньої взаємодiї та розробки на цiй основi
планiв;
2) експериментальний (дослiдний) – проектування норм, нормативiв i
моделей пiдсистем управлiння пiдприємством на основi проведення i вивчення
дослiдiв та вимiрювань, а також облiку досвiду менеджерiв, плановикiв та
iнших спецiальностей;
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3) звiтно-статистичний – розробка проектiв планiв на основi звiтiв,
статистики та iншої фактичної iнформацiї, що характеризує реальний стан
рiвня якостi продукції та змiни характеристик пiдсистем управлiння.
На наш погляд, в основу розробки плану з якостi продукції для
пiдприємств необхiдно покласти розрахунково-аналiтичний метод, який
дозволяє розробляти вказаний документ за допомогою аналiзу факторiв, що
впливають на якiсть продукцiї. Проаналізуємо їх склад.
Фактор №1 – рівень матеріально – технічної бази. Цей фактор
характеризується технічною готовністю обладнання до роботи, технологічною
оснащеністю та рівнем обслуговування виробництва, а також ступенем його
автоматизації. Фактор №2 – якість роботи працівників, який включає перш за
все, рівень кваліфікації персоналу задіяного в виробництві продукції, досвід
роботи, професійну майстерність кадрів, а також загальне відношення до
роботи і зацікавленість у високих результатах, підвищення рівня кваліфікації.
Фактор №3 – рівень організації виробництва. Фактор, який характеризує
ефективну організацію виробничого процесу в цілому, включаючи структуру
виробництва, умови праці, своєчасне надходження сировини та матеріалів,
безперебійність роботи обладнання, а також методи матеріального та
морального стимулювання праці.
Фактор №4 – якість сировини. Додамо, що сировина для виробництва
харчової продукції на підприємствах, на 70% визначає якість готової продукції.
Фактор №5 – інші фактори. Остання група факторів об’єднує випадки, які
не ввійшли в попередні групи та пов’язані в основному з виробництвом
випробуваних партій нової продукції або апробацією нових видів сировини.
Це забезпечить зменшення витрат планування

у поєднаннi з

використанням таких видiв робiт, як аналiз вимог споживачiв, вивчення
попиту, аналiз рекламацiй, облiк вимог перспективних стандартiв i результатiв
науково-дослiдних робiт, зв’язок планових показникiв iз загальною стратегiєю
органiзацiї. Виходячи iз цих напрямкiв план з якостi повинен включати 2
роздiли: перший – показники для оцiнки впровадження у виробництво нового
обладнання, прогресивних технологiй, методiв контролю якостi, способiв
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управлiння, тобто план органiзацiйно-технiчних та економiчних заходiв, що
зменшать витрати й додатковi витрати на брак i збiльшать ефективнiсть цих
заходiв, другий – показники, для пiдтвердження достовiрностi змiни рiвня
якостi продукцiї внаслiдок запланованих заходiв.
У першому роздiлi плану рекомендуємо такi показники: розрахунок
ефективностi заходiв, внутрiшнi втрати вiд браку, додатковi витрати на
виправлення внутрiшнього браку, а в другому роздiл: змiна обсягiв продукцiї,
абсолютна змiна фондомiсткостi, фондовiддачi, чисельностi працiвникiв,
продуктивностi працi, величини прибутку, рентабельностi виробництва
внаслiдок змiни рiвня якостi продукцiї. Враховуючи, що змiна рiвня якостi
продукцiї впливає на прибутковiсть пiдприємства, то вона впливає
безпосередньо на прийняття планових рiшень з приводу розширення частки
ринку, що вiдбувається шляхом появи нових споживачiв продукцiї на пiдставi
пiдвищення рiвня якостi продукцiї та збiльшення попиту на неї вже iснуючими
споживачами, пiдвищення цiни на продукцiю, зменшення собiвартостi
внаслiдок пiдвищення ефективностi виробництва i зменшення втрат вiд
випуску неякiсної продукцiї.
Важливим при плануванні є врахування оцiнки ефекту вiд впровадження
заходiв щодо пiдвищення рiвня якостi продукцiї. Зауважимо, що ефект за своїм
змiстом може бути як кiлькiсним, так i якiсним, що не має грошового
вираження. На нашу думку, необхiдно вказувати два види ефекту, тому що
процес управлiння якiстю продукції спрямований не тiльки на кiлькiсний рiст
економiчних показникiв дiяльностi пiдприємства, але й на покращення
управлiння

якiстю,

забезпечення

узгодженостi

роботи

пiдприємства,

вдосконалення системи управлiння, збiльшення задоволення споживачiв
продукцiї i персоналу пiдприємства в результатах своєї працi.
Цей

пiдхiд

дозволяє

тiсно

пов’язати

функцiю

планування

з

регулюванням, прогнозуванням, координацiєю, органiзацiєю та регулюванням
якостi продукцiї в єдиному плановому документi. На основi нього можна
комплексно впливати на процес управлiння якiстю пiдприємства, що
спрямовано на лiквiдацiю дефектiв, браку й появу їх у майбутньому.
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ГЛОБАЛЬНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ РЕЙТИНГ УКРАЇНИ ТА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
У наш час інновації відіграють важливу роль у розвитку національної
економіки та у забезпеченні її конкурентоспроможності. Тому активізація та
стимулювання інноваційної діяльності національної економіки є стратегічним
завданням держави.
Нові

знання,

інновації

стають

головним

фактором

конкурентоспроможності не лише окремих виробників, а й цілих країн,
оскільки досвід зарубіжних країн свідчить, що успішнішими є саме ті
національні економіки, в яких сформовані найбільш сприятливі умови для
розробки та реалізації інновацій.
Для

активізації

та

стимулювання

інноваційної

діяльності,

високорозвинені країни застосовують різні специфічних підходи та методи,
що в результаті стає фундаментом національної інноваційної моделі.
Підвищення рівня інноваційної спроможності вітчизняної економіки є не лише
способом активного розвитку, а й важелем забезпечення незалежності країни,
її конкурентоспроможності у сучасному мінливому середовищі.
Україна у рейтингу 2017 року країн з найбільш інноваційною
економікою посіла 42-ге місце (всього у рейтингу 50 позицій), втративши одну
позицію порівняно з 2016 роком. Даний рейтинг має назву Індекс інновацій
Bloomberg, який складався на основі оцінок семи показників: витрати на
НДДКР, продуктивність, присутність в економіці високотехнологічних
підприємств, поширеність вищої освіти, додана вартість товарів, кількість
зареєстрованих патентів і кількість дослідників [1].
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Згідно з рейтингом, обсяг коштів у відсотковому відношенні до ВВП,
який Україна витрачає на дослідження і розробки має коефіцієнт 44;
продуктивність 50; присутність в економіці високотехнологічних компаній 34;
кількість зареєстрованих патентів і число дослідників – 27.
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Рис. 1. Рейтинг десяти країн з найбільш інноваційною економікою.
Джерело: [1].
У 2017 році, на першому місці незмінно залишається Південна Корея,
Швеція піднялася на другу позицію, третє місце посіла Німеччина (2016-го
року була на другому місці), четверте – Швейцарія, Фінляндія закрила першу
п’ятірку 2017 року [1, 2].
Південна Корея очолює рейтинг завдяки найбільшим витратам на
наукові дослідження і розробки, патентній активності, виробництву з доданою
вартістю і рівню вищої освіти.
Швеція та Фінляндія піднялися вгору завдяки значному зростанню
високотехнологічних підприємств у країні.
До десятки країн з найбільш інноваційною економікою також потрапили
Сінгапур (6 місце), Японія (7), Данія (8), США (9) та Ізраїль (10). При цьому
Сінгапур не змінив рейтинг порівняно з минулим роком. Японія втратила три
сходинки у рейтингу порівняно з 2016 роком, а США – 1. Данія та Ізраїль
піднялися на одну сходинку у рейтингу [1].
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Польща за рік піднялася з 23 на 22 сходинку, а Угорщина з 30 позиції
піднялася на 27. Також, Естонія – на 33 місці, Словаччина – 36, Латвія – 39,
Мальта – 40, а Казахстан з 50 сходинки піднявся на 48.
Росія втратила відразу 14 позицій у рейтингу і посіла 26 місце. Це
більше, ніж будь-яка інша країна. Автори рейтингу вважають, що таке стрімке
падіння Російської Федерації пов’язане з санкціями і наслідками падіння цін
на енергоносії.
Глобальний інноваційний індекс складений Всесвітньою організацією
інтелектуальної власності, Корнелльського університету та міжнародної
бізнес-школою «Insead». Глобальний інноваційний індекс (Global Innovation
Index) складається з двох підгрупи (вхідний під-індекс і вихідний під-індекс)
Ці підгрупи охоплюють 7 ключових елементів дослідження: інститути,
людський капітал і дослідження, інфраструктура, ринковий досвід, досвід з
ведення бізнесу (бізнесовий досвід), отриманні знання та технології (науковопрактичні результати), результати творчої діяльності. Ключові елементи
поділяються на окремі показники.
Рейтинг інноваційного індексу у 2017 році представлено 127 країнами
світу. Україна зайняла 50 місце, набравши 37,6 балів із 100 можливих,
покращивши свої позиції на 6 сходинок порівняно з 2016 роком (56 місце) [3].
Лідерами «Глобального індексу інновацій – 2017» стали Швейцарія,
Швеція та Нідерланди. В першу десятку також змогли потрапити США (4
місце), Велика Британія (5), Данія (6), Сінгапур (7), Фінляндія (8), Німеччина
(10). Польща знаходиться на 38-й позиції, Росія – 45, Молдова – 54, Білорусь
– на 88 місці [3].
За методикою розрахованою європейським Інститутом менеджменту
(Institute of Management Development, IMD), який знаходиться в Лозанні
(Швейцарія)

Україна

посіла

60-те

місце

у

рейтингу

найбільш

конкурентоспроможних економік за 2017 рік. У 2016 Україна займала 59
сходинку. У 2017 році на 59 позиції опинилася Хорватія, а на 61 – Бразилія [4].
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На першому місці рейтингу опинився спеціальний адміністративний
район Китаю Гонконг. На другому місці – Швейцарія, а замикає трійку лідерів
Сінгапур. До десятки найконкурентоспроможніших країн світу входять США,
Нідерланди, Ірландія, Данія, Люксембург, Швеція. Замикають першу десятку
Арабські емірати. Росія зайняла в рейтингу 46 місце [4].
Кожна держава в дослідженні оцінюється на основі аналізу 333 критеріїв
за чотирма основними показниками ключових аспектів економічного життя
країни: стан економіки, ефективність уряду, стан ділового середовища, стан
інфраструктури.
Головним чинником, що сприяють низькому рейтингу України серед
інших країн світу, стали невдалі економічні реформи, що проводяться владою,
в рамках розвитку національної економіки. При цьому нові технології для
просування інновацій не освоюють. Іншим вагомим чинником стали високi
податки. Третім чинником став низький рівень фінансування науководослідних і дослідно-конструкторських робіт. В Україні на дослідження
виділяються 90 доларів на особу.
Для порівняння, перше місце в Центральній і Східній Європі зайняла
Словенія, в якій витрати на технологічні дослідження в 17 разів більше, ніж
України – понад 1,5 тисячі доларів на особу.
Важливим фактором низьких позицій України в рейтингу став також
низький рівень витрат на освіту.
Особливістю українського інноваційного середовища є, з одного боку,
наявність у країні значного інтелектуального потенціалу, а з іншого боку –
дефіцит умов для його повноцінної реалізації. У цьому зв’язку нагальним
завданням державних органів управління стає приведення у відповідність
економічних, організаційних, політичних, правових умов для розвитку
національної інноваційної системи, що має стати основою забезпечення
високої конкурентоспроможності економіки в найближчій та віддаленій
перспективі.
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Отже, позиції нашої держави в різних міжнародних рейтингах свідчать
про те, що зростання конкурентоспроможності економіки країни можливо
лише за умов проведення цілеспрямованої інноваційної політики, приведення
у відповідність до неї підприємницької діяльності, здійснення реальних кроків
у напрямі реалізації необхідних структурних змін в економіці та технологічної
модернізації виробництва.
Література:
1. Економіка України опустилася у глобальному рейтингу інновацій Bloomberg.
Інфографіка.
Режим
доступу:
https://tsn.ua/groshi/ekonomika-ukrayini-opustilasya-uglobalnomu-reytingu-innovaciy-bloomberg-infografika-864394.html
2. These Are the World's Most Innovative Economies. Retrived from:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-17/sweden-gains-south-korea-reigns-asworld-s-most-innovative-economies
3. Explore the interactive database of the GII 2017 indicators. Retrived from
https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator
4.
The
2017
IMD
World
Competitiveness
Ranking.
Retrived
from
https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/release-2017/2017world_competitiveness_ranking.pdf
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Нікитенко Д.В., к.е.н., доцент,
Національний університет водного господарства та природокористування
ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ КОНКУРЕНЦІЇ В
УКРАЇНІ
Основою конкурентоспроможності національної продукції на світовому
ринку є розвиток власного виробництва, диверсифікація його структури,
впровадження інноваційних підходів в організаційній та технологічній
сферах, що може бути досягнуто завдяки конструктивній співпраці суб’єктів
підприємництва та державних інституцій. Серед багатьох засобів зростання
інвестиційної активності виділяють наступний: адекватне інституційне
середовище функціонування конкурентного внутрішнього ринку.
На нашу думку, основною суперечністю конкуренції є суперечність між
об’єктивно високою економічною та суспільною значущістю її ролі у
формуванні ринкової економіки та зростанні суспільного добробуту та тим,
що їй не характерні риси самоорганізації та стійкості. Вона не може бути ані
результатом взаємоузгоджених дій господарюючих суб'єктів, ні наслідком дій
окремих із них. Якщо суб’єкт підприємництва є монополістом, то його
поведінка логічна: він буде користуватися монопольним становищем і
намагатись зберегти

це становище якнайдовше. Основною формою

розв’язання основної суперечності конкуренції є постійна та цілеспрямована
державна політика підтримки конкурентного середовища, яке не може
утворитися самостійно, а є наслідком реалізації державної політики щодо
інституціональної лібералізації економіки, яка проявляється через відсутність
правових, організаційних та адміністративних обмежень на «вхід» до галузі.
Політика захисту конкуренції не є статичною, адже вона повинна
реагувати на виклики та загрози, які або виникають нові, або мутують діючі, і
тим самим створюють небезпеку для досягнення національних інтересів, серед
яких життєво-важливим в економічній сфері є забезпечення сталого
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економічного

розвитку.

Можливість

його

досягнення

залежить

від

інституційного середовища у сфері захисту конкуренції, де основну роль
відіграє Антимонопольний комітет України як незалежний орган. Саме
вдосконалення

інституціоналізованої

системи

забезпечення

захисту

конкуренції є передумовою зростання залучення інвестицій, які є основним
чинником економічного зростання.
Сучасний стан економічної конкуренції, співвідношення конкурентного
та монопольного секторів так само як і на початку 2000-х років, за даними
«Аналітичній доповіді щодо стану, тенденцій і проблем розвитку економічної
конкуренції в Україні у 2000 – 2005 роках», відповідає «структурі економіки
індустріальних країн середини ХХ століття» [1, с. 13]. Протягом 2000-них
років частка конкурентних ринків постійно зростала, проте виключенням були
кризові роки (2009, 2014-16 рр.), коли мала місце реверсна динаміка. Якщо у
2009 р. скорочення частки конкурентних ринків відбувалося за рахунок
розширення олігопольних ринків, на яких конкуренція за певних умов
можлива, то з 2010 року відбувається поступове зростання часток ринків з
ознаками індивідуального домінування чи монополізованих ринків, на яких
конкуренція практично виключається. У 2015 році рівень конкуренції на
товарних ринках скоротився до історичного мінімуму за останні 15 років –
42,7%. Загострення конкурентної боротьби на тлі загального спаду
виробництва змінює інституціональне середовище і стимулює суб'єктів
господарської діяльності не тільки до підвищення власної ефективності,
розширення асортименту продукції, зниження собівартості та цін на власну
продукцію, але й до застосування «правил гри», які суперечать етичним
принципам чесної конкуренції.
Серед найгостріших проблем – нерівність умов конкуренції – виступає
як один із серйозних негативних чинників розвитку інвестиційної активності
в Україні. Її формами прояву є встановлення різного роду економічних
обмежень (відсутність єдиного підходу до режиму оподатковування, надання
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субсидій і привілеїв з боку центральної чи місцевої влади), адміністративних
обмежень (пільговий доступ до земельних ділянок, інфраструктури тощо),
вибіркова підтримка державою підприємств державного і корпоративного
секторів у відкритій та прихованій формах та практика селективної
дискримінації суб'єктів господарювання органами влади. Так, якщо у 19941998 рр. середньорічна кількість зафіксованих Антимонопольним комітетом
України (АМКУ) антиконкурентних дій органів влади становила 220, то у
1999-2003 рр. - 451, у 2004-2008 рр. - 737, у 2009-2010 рр. – 648, а у 2016 році
- 782 (26% від загальної кількості порушень антимонопольного законодавства)
[2, с. 187]. У результаті цього неефективні підприємства часто процвітають, а
їхні більш продуктивні конкуренти зазнають труднощів та, усупереч логіці
ринкової економіки, не мають можливості витиснути чи поглинути менш
ефективних суперників.
Інституційні обмеження конкуренції існують у багатьох галузях. Так,
якщо нещодавно конкуренцію на вітчизняному агропродовольчому ринку
можна було визначити як досконалу, тому що вона характеризувалася
наявністю значної кількості виробників, кожен з яких не мав достатнього
обсягу пропозиції для впливу на ринок і ціни, то сучасні тенденції розвитку
агробізнесу руйнують класичну природу цього ринку і призводять до того, що
в якості суб'єктів конкуренції доволі часто виступають не окремі
підприємства, а консолідовані на основі загальних інтересів групи компаній,
які вже мають суттєву владу на агропродовольчих ринках [3, с. 17]. Процеси
надконцентрації призвели до створення мегаагрохолдингів, які постачають
економіці важливу для макроекономічної стабільності валютну виручку,
отримуючи у відповідь м’яку реакцію держави на явні порушення у правилах
землекористування, що призводить до виснаження землі, яка їм не належить і
плата за яку є мінімальна знову ж таки через брак конкуренції.
Серед проблем, які обмежують ефективність функціонування головного
органу у сфері захисту конкуренції та потребують реформування, за оцінками
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Організації економічного співробітництва та розвитку, виділяють [4, с. 6]:
найгірше серед усіх органів центральної влади фінансування АМКУ, що не
дозволяє утримувати в штаті кваліфіковані кадри та ефективно виконувати
функціональні обов’язки; політична залежність та залежність від впливу
зацікавлених

осіб;

потреби

покращення

системи

законодавства

й

запровадження суворих покарань за створення картелів і змови учасників
тендерів; усунення суперечностей із Господарським кодексом; чітка та
прозора процедура визначення пріоритетів і процесів діяльності АМКУ.
Тому

забезпечення

незалежності,

процесуальної

визначеності,

достатнього фінансування для найму кваліфікованих незалежних кадрів з
гідною оплатою їх праці зроблять з АМКУ адвоката конкуренції на товарних
ринках, а не інструмента розправи та тиску. Це в свою чергу також створить
позитивний імідж АМКУ як в країні, так і за її межами.
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Мартинюк Л.А., к.е.н., доцент,
КНУ імені Тараса Шевченка
ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ
КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНИ
На сучасному етапі розвитку економіки України суттєвий вплив на
підвищення ефективності функціонування реального сектора економіки
здійснює належне фінансове забезпечення інвестиційного процесу. Важлива
роль в такому процесі належить прямим іноземним інвестиціям. Залучення
іноземного капіталу особливо необхідним є в тих галузях, розвиток яких
здійснює мультиплікативний ефект на економіку в цілому та дає змогу вийти
державі на шлях реальних структурних перетворень.
Поглиблення глобалізаційних процесів у світі спричиняє посилення між
державами конкуренції за інвестиційні ресурси. Для України отримання
перемоги в такій боротьбі є надзвичайно важливим, оскільки активізація
інвестиційної діяльності та нарощування обсягів інвестицій дає змогу
збільшити вартість реального капіталу, оновити техніко-технологічну базу,
реально підвищити ефективність впровадження та використання досягнень
науково-технічного

прогресу.

При

цьому,

першочерговим

завданням

державної політики у сфері інвестування повинно стати створення однакових
умов для ведення бізнесу та інвестування суб’єктами господарювання різних
організаційно-правових форм та форм власності, здійснення інвестиційного
процесу на прозорих та цивілізованих умовах, покращення структури
інвестиційних джерел [1, с.2].
Про важливість залучення іноземних інвестицій в економіку держави
почали

говорити

відразу

після

здобуття

Україною

незалежності.

Представники експертного середовища, стверджували, що для розбудови
країни на ринкових засадах потрібно отримати не менше 40 млрд. дол.
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іноземних інвестиційних ресурсів. Пройшло 26 років. Що зроблено у цьому
напрямку? Які проблеми потребують нагального вирішення?
За даними Державної служби статистики, станом на 1 липня 2017 року
обсяг прямих державних інвестицій в Україну становить 38981, 5 млн. дол. За
півроку абсолютний приріст склав – 1656, 5 млн. дол. [2] Багато це чи мало?
Відповідь є очевидною, виходячи з наступного твердження: іноземні
інвестиції на душу населення в Україні є у 14 разів меншими, аніж у кращої
країни у цій групі (досліджувалось 11 країн Східної Європи та Туреччина) Естонії, яка за роки своєї незалежності отримала понад 14,6 тис. доларів
інвестицій на кожного громадянина [3] .
Останнім часом конкуренція за світові інвестиційні ресурси суттєво
посилюється. Адже серед країн з потужним економічним потенціалом, які
потребують таких інвестицій можна назвати Китай, Індію, В'єтнам, деякі
країни Африки. Україні як державі, вітчизняним представникам реального
сектору економіки для отримання певних преференцій в такій боротьбі
потрібно

суттєво

підвищити

свою

інвестиційну

привабливість

та

інвестиційний клімат.
За останні два роки для досягнення макроекономічної стабілізації та
покращення інвестиційного клімату зроблено наступні позитивні кроки:
-

на території України до іноземних інвесторів застосовується

національний режим інвестиційної діяльності, тобто надано рівні умови
діяльності з вітчизняними інвесторами. Іноземні інвестиції в Україні не
підлягають націоналізації;
-

підписано та ратифіковано Верховною Радою України міжурядові

угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій з більше ніж 70 країнами
світу;
- з метою спрощення порядку залучення іноземних інвестицій та
унеможливлення прояву ознак корупції при їх державній реєстрації 31.05.2016
прийнято Закон України № 1390-VIII «Про внесення змін до деяких
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законодавчих актів України щодо скасування обов’язковості державної
реєстрації іноземних інвестицій»;
- 1 квітня 2017 року Міністерство фінансів запустило електронний
реєстр відшкодування ПДВ;
- вперше з 2010 року здійснено успішний вихід на зовнішні ринки
капіталу; це дало змогу випустити та розмістити євробонди на суму 3 млрд.
дол.;
- запроваджено систему електронних закупівель ProZorro.
Однак, незважаючи на вищезазначене, іноземні інвестори, відзначаючи
покращення економічної ситуації та підвищення платоспроможного попиту,
вказують на ті проблеми, вирішення яких є найбільш нагальним для них.
Підтвердженням цьому є проведене вкінці серпня опитування іноземних
інвесторів [4]. Дослідження проводили Європейська бізнес-асоціація,
інвестиційна компанія Dragon Capital та Центр економічної стратегії. 92%
респондентів є діючими інвесторами на теперішній час або здійснювали
інвестування в минулому. Представники міжнародних компаній чітко
визначили

за

якими

параметрами

інвестиційний

клімат

України

є

неконкурентним. Головними перешкодами для іноземних інвесторів є
розповсюдженість корупції та недовіра до судової системи (середня оцінка –
8 та 7 балів з 10 можливих відповідно). Військовий конфлікт є менш
загрозливим для них, ніж монополізація ринків та функціонування
олігархічного капіталу.
Проте, чітко усвідомлюючи реальність перешкод на шляху розвитку
бізнесу в Україні, 40% опитаних все ж виявили намір найближчим часом
інвестувати у вітчизняний реальний сектор економіки.
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Широко розповсюджена корупція

8,5

Недовіра до судової системи

7,5

Монополізація ринків та захоплення …

5,9

Військовий конфлікт з Росією

5,6

Нестабільна валюта і фінансова система

5,6

Репресивні дії правоохоронних органів
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Обтяжливе та мінливе законодавство
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Складне податкове адміністрування
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Рис. 1. Оцініть наступні перешкоди до інвестування в Україну за
рівнем їх важливості (10 – найважливіші)
Таким чином, для вирішення вищезазначених проблем необхідною є
розбудова таких економічних та правових інституцій, які підтримують та
захищають права власності, створюють рівні конкурентні умови та
заохочують до інвестування в нові технології та знання, а отже, сприяють
економічному розвитку.
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Овчар П.А., к. н. з держ. упр.,
в.о. завідувача кафедри транспортних технологій та засобів у АПК,
Національний університет біоресурсів і природокористування України
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА
РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Динаміка розвитку ринкових відносин в Україні та вимоги суспільного
розвитку ставлять на порядок денний необхідність зміни тенденцій щодо
розбудови ринку пасажирських автомобільних послуг. При цьому особливого
значення відіграє конкуренція, яка є важливою та невід’ємною умовою
ефективного розвитку будь-якого ринку. Слід також відзначити, що
незважаючи на ринкові засади розвитку економіки, особлива роль належить і
державі, яка є важливим регулятором впливу на конкурентні відносини. Адже,
як вважає Т.О. Дяченко «підвищення конкурентоспроможності підприємства
належить розглядати в постійному зв’язку із загальною системою заходів,
спрямованих на успішний перехід до ринкової економіки. До таких заходів,
насамперед, відноситься державна політика та відповідні законодавчі акти» [1,
с.7].
На сучасному етані розвитку національної економіки, підвищення
конкурентоспроможності, зокрема автомобільного транспорту – це, в першу
чергу, підвищення якості послуг.
Ми погоджуємось з тими авторами, які розглядаючи зміст
конкурентоспроможності

підприємств

ринку

автомобільних

послуг,

зосереджують свою увагу на необхідності враховувати специфіку цієї сфери.
Зокрема,

О.І.

Зоріна

та

О.В.

Сиволовскька

вважають,

що

«конкурентоспроможність транспортного підприємства можна визначити
як спроможність забезпечувати пропозицію транспортних послуг найкращим
чином, у порівнянні з конкурентами, задовольняти вимоги різних сегментів
транспортного ринку за умови дотримання стандартів якості підприємства та
стандартів галузі» [2]. При цьому вони звертають увагу і на характерні ознаки
конкурентоспроможності транспортних послуг, виділяючи при цьому:
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технічні (параметри відповідності призначенню, нормативні параметри,
екологічні

параметри);

економічні (рівень тарифів, система скидок,

рентабельність) та організаційні (своєчасність надання послуг, збереження
вантажів, безпека перевезень) [2]. Більшість з цих ознак, зокрема рівень
безпеки, показники якості та ефективності перевезень пасажирів і вантажів,
енергоефективності, техногенного навантаження на навколишнє природне
середовище не відповідають сучасним вимогам, а разом з тим і більшість
автопідприємств є не конкурентоздатними. Як зазначено у транспортній
стратегії України на період до 2020 року «Серйозними проблемами галузі
транспорту є значний знос основних виробничих фондів, зокрема рухомого
складу, недостатній обсяг інвестицій, необхідних для оновлення та
забезпечення інноваційного розвитку матеріально-технічної бази галузі,
обмеженість бюджетного фінансування та амортизаційних відрахувань,
недосконалість

механізму

лізингу,

низький

рівень

використання

транзитного потенціалу держави» [3]. Подолання такого стану речей,
стратегічне завдання, що стоїть перед національною економікою і державою.
Адже, нагального вирішення «потребують питання технічного переоснащення
та модернізації об'єктів інфраструктури залізниць, аеропортів та морських
портів, забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг загального
користування відповідно до темпів автомобілізації країни», без розв’язання
яких не може йти мова, не тільки про внутрішню, але й зовнішню
конкурентоспроможність національної транспортної галузі. До того ж,
можливості успішних економічних перетворень в Україні суттєво залежать від
розвитку ринку транспортних послуг, транспорту, як однією з базових галузей
національної економіки.
Література:
1. Дяченко Т. О. Визначення конкурентоспроможності автотранспортних підприємств та
стратегії її підвищення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук: спец.
08.07.04 – економіка транспорту і зв’язку / Т. О. Дяченко. – Київ, 2002. – 19 с.
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доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2174-2010-%D1%80
97

Редич О.В., к.е.н., доцент,
Романенко В.В., м.н.с,
Університет державної фіскальної служби України
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОДАТКОВИХ ВТРАТ НА ЕКОНОМІЧНУ
БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ
З погляду держави проблематика управління податковими ризиками у
контексті забезпечення економічної безпеки полягає у необхідності розуміння
причинно-наслідкових зв’язків між результатами здійснення податкової
політики та їх впливом на економічні процеси загалом.[1-2].
Податкові втрати – це сума податкових надходжень, яку недоотримає
держава у зв’язку з неефективністю реалізації податкової політики та
порушенням суб’єктами господарювання норм податкового законодавства.
Широко застосовується і таке поняття як «податковий розрив» («tax gap») –
різниця між податками і зборами, що повинні сплатити платники, і тими
платежами, які фактично надійшли до бюджету. У подальшому будемо
використовувати узагальнюючий показник - податкові втрати.
Для дослідження впливу податкових втрат на ЕБ були використані
результати

розрахунку

ключових

показників

досягнення

прогресу

впровадження проекту модернізації державної податкової служби України-1
за 2010 рік [8] та показники тіньової економіки [6,7]. Відповідно до
запропонованої методики 2007 року добровільність виконання податкових
зобов’язань оцінювалась мірою суб’єктивного сприйняття платниками
податків

оптимальності

податкового

навантаження.

Даний

показник

приведений в [8] і обчислювався як відсоток відповідей «оптимальний» на
питання: «Згадайте всі податки і збори, які сплачує Ваше підприємство. На
Вашу думку, яким є чинний рівень податкового навантаження Вашого
підприємства

порівняно

з

оптимальним

(прийнятним

для

Вашого

підприємства)?». Базою для розрахунку були всі відповіді, за виключенням
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відповіді «Важко сказати». Щоб уточнити, який рівень оподаткування
платники податків вважають для себе оптимальним, респондентам ставилось
запитання: «Який відсоток податків і зборів від валового річного доходу
Вашого підприємства є, на Вашу думку, оптимальним (прийнятним) рівнем
оподаткування
респондентів

для

Вашого

(близько

80%)

підприємства?».
найбільш

Переважна

прийнятним

більшість

вважали

рівень

оподаткування у межах 20% валової річної виручки. Найбільша частка
прихильників ставки оподаткування, що не перевищує 10% валового річного
доходу, спостерігалась серед представників великих підприємств (майже
70%); більше того, 53,7% підприємств цієї групи вважають оптимальним
рівень оподаткування у межах 5%, що значимо більше, ніж у 2009 році.
Незважаючи

на

очевидну

суб’єктивність,

нечіткість

поняття

«оптимальний», автори спробували провести аналіз наявності кореляції між
даним показником і питомою вагою податкових втрат у ВВП, а також його
вкладом у інтегральний показником економічної безпеки. Наявність
вищезазначених кореляцій буде вказувати, що показник добровільності
виконання податкових зобов’язань, в основі якого лежить оцінювання
платниками податкового тиску, є фактором податкового ризику держави, і для
управління яким потрібно шукати відповідні підходи [3-5].
Значення податкових втрат розраховувалось авторами за формулою (1):
ПВ = ПБ + ПВТЕ , (1)
де:
ПВ – податкові втрати держави;
ПБ – податковий борг платників, що подають звіти ;
ПВТЕ – податкові втрати держави від неоподаткованого ВВП (тіновий сектор
економіки).
Податковий борг звітуючих платників розраховувався на основі даних ДПС
України , приведених в [11] за формулою (2).
ПБ = НП – СП,

(2)
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де:
НП - сума нарахованих податків ;
СП – сплачені податки та збори до державних цільових фондів.
Податкові втрати від тіньової економіки розраховувались за формулою (3):
ПВТЕ = ПТЕ * ВВП * ЕС, (3)
де:
ПТЕ – показник тіньової економіки у % ВВП (за даними МЕРТ);
ВВП – обсяг валового внутрішнього продукту України (за даними ДКМУ);
ЕС - ефективна ставка оподатквання ВВП (за даними ДКМУ).
Результати дослідження показані на рис.1-3.
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Рис.1. Кореляція питомої ваги ПВВВП і ДВПЗ у 2001-2010 рр.
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Рис.3. Кореляція показника економічної безпеки (ЕБ) рівня
тіньової економіки (ТЕ) і у 2007-2014
Отже отримані параметри лінійних рівнянь рис.1-3, вказують на тісний
зв’язок показника добровільної сплати податкових зобов’язань, а точніше
показника податкового тиску на економіку із економічною безпекою держави.
Наприклад із лінійної моделі рис.1 можна зробити висновок, що при
покращенні показника ДВПЗ на 1 відсоток питома вага податкових втрат у
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ВВП знижується в середньому на 0,31 відсотка, що в абсолютних величинах
від ВВП за 2015 рік складає біля 6136 млн. грн, а за 2016 рік – 7388 млн.грн.
Коефіцієнт детермінації R2 = 0,94 означає, що 94% варіації ПВВВП пояснюється
варіацією фактора ДВПЗ, а 6% - дією інших чинників, які не включені в
модель.
Отримані моделі можуть застосовуватись для управління податковими
ризиками держави у контексті регулювання податкового тиску на економіку,
що, у свою чергу, приведе до покращення економічної безпеки держави.
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ДонНУ імені Василя Стуса
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ В
ТУРИЗМІ
Розвиток конкуренції в сфері туризму розпочався з 90-х років
двадцятого століття, коли в туризмі закінчився монополізм найбільших
компаній, таких як «Интурист», «Спутник», що існували багато років ще за
часів

Радянського

Союзу.

Можливість

займатися

підприємницькою

діяльністю в туризмі сприяла створенню великої кількості турфірм, однак на
швидко зростаючому ринку при величезному незадоволеному туристичному
попиті конкуренція була незначною.
Більшість турфірм перебувало практично в рівних конкурентних
умовах, коли не існувало економічних бар'єрів для виходу на туристичний
ринок, всі турфірми починали свою діяльність практично не маючи досвіду
роботи в цій сфері, українські громадяни, не розбещені закордонними
подорожами, були невибагливими туристами і не шкодували грошей на свої
перші подорожі за кордон. Турфірми досить легко знаходили свою нішу і
завойовували нових клієнтів. Таким чином, на нових ринках, яким був в ці
роки український туристичний ринок, конкуренція не була істотним
чинником, що впливав на підприємницьку діяльність. Платоспроможний
попит населення на туристичні послуги був настільки великий, що турфірми,
як правило, не зазнавали серйозного конкурентного тиску.
Сьогодні український туристичний ринок досить розвинений і слід
приділяти серйозну увагу проблемі розвитку конкуренції, стимулюванню
внутрішніх механізмів саморозвитку конкурентного середовища в туризмі.
Для туристичного ринку важливість конкуренції визначається тим, що в
результаті

дії

її

механізмів

здійснюється

перерозподіл

обмежених

туристичних ресурсів в залежності від економічних переваг і потреб суб'єктів
ринку, забезпечується виробництво і розподіл достатньої кількості якісних
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туристських продуктів, що реалізуються за рівноважною ціною.
Туристична індустрія являє собою цілісну відтворювальну систему, що
володіє інтегральним ефектом. Тільки в сукупності і тісному взаємозв'язку
підприємства, що входять в туристичну індустрію, можуть забезпечити
існування такого явища як туризм.
При аналізі конкуренції в туризмі, насамперед, слід визначитися з
основними поняттями. Стосовно туризму широке розповсюдження отримав
термін «галузь туризму», який зустрічається як в спеціальній науковій
літературі, так і в офіційних документах і виступах. Слід уточнити, що
класичне визначення галузі включає сукупність підприємств і організацій, для
яких характерною є спільність продукції, що випускається, технології
виробництва, основних фондів і професійних навичок працівників [1].
М. Портер у своїх наукових працях по конкуренції визначає галузь як
групу компаній, які виробляють продукти, які є близькими субстітутами [2,
с. 54].
У роботах, присвячених вивченню галузевої конкуренції, поняття
галузі, як правило, передбачає сукупність підприємств (організацій), які
об'єднує

спільність

виробленої

продукції

(продукти-субститути),

однорідність технічної і технологічної бази виробництва, специфічність
професійного складу кадрів.
В даний час відбувається посилення конкуренції на рівні туристичних
дестинацій, що обумовлює важливість і необхідність більш глибокого і
всебічного вивчення конкуренції на макро- і мезорівні. Особливо це важливо
з точки зору розвитку в'їзного туризму, тому що на світовому туристичному
ринку

Україна

повинна

конкурентоспроможної

виступати

туристичної

в

якості

дестинації,

привабливої

здатної

і

сформувати

туристичну привабливість як країни в цілому, так і окремих дестинацій
всередині країни.
Конкурентоспроможність в туризмі являє собою складне багаторівневе
поняття. Для того, щоб туристична індустрія була конкурентоспроможною в
дестинації, необхідно, щоб були конкурентоспроможними не тільки окремі
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підприємства туристичної індустрії, а й рівень розвитку туристичної індустрії
був збалансований. Це означає, що на мікро-, мезо- і макрорівні туристичної
індустрії повинен проявлятися синергетичний ефект, тобто повинні
формуватися нові системні властивості туріндустрії. Якщо в дестинації
існують привабливі туристичні ресурси і є необхідні місця розміщення, але
немає якісних засобів доставки туристів, немає доріг, то така дестинації буде
неконкурентоспроможною

і

неможливо

буде

забезпечити

достатній

туристський потік.
Існує об'єктивна ієрархічна залежність конкурентоспроможності в
туризмі, яка виражається в тому, що конкурентоспроможність підприємства
туріндустрії може бути забезпечена тільки в тому випадку, якщо сформована
конкурентоспроможна туристична індустрія на мезо- і макрорівні. Така
особливість є характерною для промислових підприємств, тому що існує
багато

прикладів

того,

що

промислове

підприємство

є

конкурентоспроможним на світовому рівні, але розташоване в дотаційному
регіоні. Синергетичний ефект конкурентоспроможності туристичної системи
з'являється тоді, коли конкурентоспроможність забезпечується на всіх рівнях.
Таким чином, в туризмі існує сильна залежність між процесами
формування конкурентомспроможності, що відбуваються на мезо- і
макрорівні, і їх прямий вплив на мікрорівень.
У туризмі безпосередньо конкурують між собою ті підприємства
туріндустрії, які виробляють аналогічні туристські продукти або продуктисубститути (готелі, авіакомпанії, туроператори тощо). У зв'язку з тим, що
турпродукт

являє

собою

сукупність

послуг,

які

пропонують

різні

підприємства туріндустрії, то поряд з конкуренцією в сфері туризму слід
говорити і про систему економічної координації діяльності суб'єктів
туристичного ринку (між туроператорами і готелями, туроператорами та
авіакомпаніями). Таким чином, можна зробити висновок про те, що в рамках
туристичної індустрії між суб'єктами туристичного ринку існують як чітко
виражена конкуренція, так і економічна координація діяльності.
Зараз посилюється конкуренція на світовому туристичному ринку на
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всіх рівнях. Це пояснюється багатьма причинами, в тому числі: фінансовоекономічною кризою, яка сприяє загальному зниженню світових туристичних
потоків; появою на ринку нових учасників-туристичних дестинацій, які
активно просувають себе як привабливі туристичні напрямки і перетягують
на себе істотну частку туристичних потоків, наприклад, країни ПівденноСхідної Азії, Африки; виникненням нових форм проведення дозвілля, які
з'являються в місцях постійного проживання потенційних туристів і тим
самим зменшують потребу в традиційних подорожах, що веде до скорочення
туристичних потоків і посилення конкуренції за споживача; зниженням
темпів зростання туристичних потоків, що викликає посилення конкурентної
боротьби за ринкову частку; зростанням кількості однотипних порівнянних за
споживчими якостями туристичних продуктів (субститутів), що призводить
до насичення пропозиції на туристичному ринку.
Таким чином, специфіка та особливості конкуренції в туризмі
обумовлені тісним взаємозв'язком і взаємозалежністю між різними рівнями
конкуренції в туризмі. Синергетичний ефект конкурентоспроможності
туристичної системи з'являється тоді, коли конкурентоспроможність
забезпечується на всіх рівнях. При розробці концепцій підвищення
конкурентоспроможності

на

будь-якому

рівні

туризму

необхідно

використовувати системний підхід і координувати конкурентоспроможність
суб'єктів туристичного ринку на всіх рівнях. При правильній організації
координації між суб'єктами туристичного ринку можна суттєво підвищити
конкурентоспроможність туристичної системи в цілому.
При подальшому вивченні конкуренції в туризмі необхідно виявити та
систематизувати основні підходи до оцінки конкурентоспроможності на
різних рівнях.
Література:
1. Краткий экономический словарь : 7500 терминов / [ авторы и сост. : А.Н. Азрилиян, О.М.
Азрилиян, Е.В. Калашникова и др. ] ; под ред. А.Н. Азрилияна. – Изд. 4-е, доп. – Москва :
Институт новой экономики, 2008. – 1088 с.
2. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / М.
Портер; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 454 с.
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ ЕЛЕВАТОРНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ
В умовах значного зростання обсягів експорту зерна та зниження цін на
світових ринках (порівняно із 2011 р. на сьогодні ціни знизились майже
наполовину) для вітчизняних виробників, зернотрейдерів все більш гострою
стає проблема високих логістичних витрат. На думку експертів, високі
логістичні витрати зумовлені не лише дефіцитом відповідних ресурсів, але й
низькою ефективністю зернової (елеваторної) логістики. Відповідно до
інтегрального показника Світового банку Logisics Performance Index (LPI), за
яким вимірюється порівняльна ефективність логістики у різних країнах світу,
Україна у 2016 р. знаходилась лише на 80-му місці та на третину поступалась
лідерові цього рейтингу – Німеччині.
У

вимірі

додаткових

витрат

виробників,

експортерів

зерна

неефективність логістики може бути проілюстрована такими цифрами.
Транспортування зерна на внутрішньому ринку обходиться виробникам і
трейдерам в середньому на 20 дол./т дорожче, порівняно з аналогічними
послугами в європейських країнах, що як наслідок приводить до щорічних
втрат у розмірі близько 600 млн. дол. У нинішніх умовах витрати на
переміщення зерна від лінійних елеваторів до портів Чорного моря приблизно
на 40% перевищують подібні витрати у Франції та Німеччині, на 30% – такі ж
витрати у США [1].
Проблеми зернової логістики, з якими стикаються підприємства
елеваторного господарства України, і які впливають на ефективність їх
роботи, можуть бути представлені двобічно: як проблеми, що виникають з
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боку зовнішньої логістичної мережі, та такі, що виникають з боку
безпосередньо елеваторного підприємства.
Найбільш гостро на сьогодні стоять проблеми зовнішньої логістичної
мережі, проте ефективність підприємств елеваторного господарства значною
мірою залежить і від так званих «вузьких місць» самих елеваторних
комплексів [2, c. 32 – 33]. Зернова (елеваторна) логістика є однією з найбільш
витратних складових, оскільки включає в себе комплекс заходів із
відвантаження на елеваторний комплекс, проходженням приймання (в т.ч.
взяття проб, лабораторний аналіз), переробки (сушіння, очищення), зберігання
продукції та відвантаження на залізничний, автомобільний, річковий,
морський транспорт. Високі витрати пов’язані не лише з прямими витратами
на енергоносії та ефективністю їх використання, а й зі значними часовими
втратами у зв’язку зі здійсненням основних операцій, в разі, якщо обладнання
елеватора застаріло. «Вузькими місцями» елеваторних підприємств, що
можуть знижувати їх оборотність та ефективність роботи в загальному
випадку є: 1) під’їзні шляхи; 2) місця для стоянки автотранспорту; 3) відбір
проб; 4) система зважування; 5) лабораторна база; 6) завальна яма; 7) система
норій; 8) сушка; 9) силоси; 10) технічні засоби відвантаження/ приймання
декількох культур; 11) система відвантаження на автомобільний/ залізничний
транспорт.
Стосовно до основних проблем зернової логістики в національній
економіці в цілому, то вони пов’язані із наступними ключовими аспектами:
1) недостатність потужностей зі зберігання зерна (кількісний та якісний
дефіцит); 2) обмеженість потужностей з перевалки зерна у портах;
3) невідповідність

потребам

внутрішнього

ринку

транспортної

інфраструктури [3]. Кожна із вказаних проблем, у свою чергу, багатопланова.
Так, зокрема, незадовільний стан транспортної інфраструктури проявляється
через: 1) малу потужність елеваторів, що викликає затримку обробки зернових
та зростання черг автотранспорту на елеваторах; 2) дефіцит рухомого складу,
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який призводить до затримки вивезення і псування продукції, сприяє
посиленому зношуванню транспортних засобів; 3) поганий стан автодоріг,
під’їзних шляхів та інфраструктури трас, що як наслідок, зумовлює
формування транспортних тарифів за умов запланованого перевантаження
транспортних засобів [4]. Вирішення перерахованих вище проблем створить
підгрунтя для підвищення ефективності елеваторного господарства та більш
повного

використання

експортного

потенціалу

аграрно-промислового

комплексу.
Література:
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МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ЕВОЛЮЦІЯ
БАНКІВСЬКОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
Зміст, основні форми та особливості міжнародної та національної
банківської конкуренції необхідно розглядати з урахуванням суттєвих змін
сучасного економічного середовища, суперечливих процесів і тенденцій
глобальної економіки та світових фінансів, специфіки окремих країн.
Середовище та фактори еволюції банківської конкуренції формуються
на міжнародному, регіональному та національному рівнях.
Глобальні економічні та фінансові тенденції останньої декади були
суперечливими, вони суттєво впливають на стан та перспективи банківської та
фінансової діяльності як розвинутих, так і зростаючих економік. Світова
економіка зараз знаходиться в стані переходу від стагнації темпів зростання та
міжнародної торгівлі до їх пожвавлення, в розвинутих країнах переважає
низька інфляція, центральні банки довгий час підтримують мінімальні
процентні ставки, постійно зростає надмірна зовнішня заборгованість,
зберігається нестабільності банків в розвинутих та зростаючих економіках. Це
призвело до низки дисбалансів та ризиків, певної системної еволюції
міжнародної та національної банківської діяльності.
Основними міжнародними економічними процесами, що мають
середньо- та довгостроковий вплив на світову та національні економіки,
аконкуренцію, фінансові та банківські системи, доступ до фінансів, зайнятість,
інвестиції, виступають:
- посилення суперечностей економічної та фінансової глобалізації,
поширення процесів регіоналізації, дезінтеграції та протекціонізму.
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- відносно низькі темпи світового економічного зростання та
міжнародної торгівлі, нестабільність цін на ринках, посилення протекціонізму.
- суперечності міжнародних та регіональних інтеграційних процесів,
невизначеність наслідків можливого виходу Великої Британії з ЄС.
- довгий період історично низьких процентних ставок центральних
банків розвинутих країн та проведення ними політики «кількісного
пом’якшення грошей» обумовили зниження маржі банків та їх доходів від
кредитування, можливостей кредитування малого бізнесу.
- волатильність валютних курсів, особливо зростаючих економік та
країн, що розвиваються, посилення валютних ризиків банківської діяльності.
- світові дисбаланси та періодичні міжнародні фінансові кризи, вплив
глобальної фінансової кризи 2008-2009 рр. на зовнішні шоки для національних
економік і банківських систем, а також національні кризи з суттєвим
міжнародним впливом, як наприклад фінансова криза в Греції в 2012-2015 рр.
Наслідками криз є збільшення зовнішнього боргу та стагнація, що негативно
впливає на банківські системи та фінансову стабільність.
- нагромадження фінансових боргів у світі: за розрахунками МВФ,
загальний обсяг боргів нефінансових корпорацій (держави, домогосподарства
та компанії) у світі досяг 152 трлн.дол США у 2016 р., що складає 225 %
світового ВВП, зросли суверенні та корпоративні борги розвинутих країн,
рівень кредитної заборгованості в Китаї досяг критичної межі. [1, p.12]
- європейська боргова криза 2012-2013 років, коли виник перед
дефолтний стан в Греції та під питанням стала стабільність євро, загострилися
суверенні боргові проблеми Ірландії, Італії, Іспанії, Кіпру, Латвії, а відносна
стабілізація в Греції та інших країнах була досягнута завдяки спільним
програмам допомоги МВФ та Євросоюзу.
- банківська нестабільність або кризи в ряді європейських країн
(Ісландія, Ірландія, Іспанія, Італія) в 2008 - 2015 рр. в силу нагромадження
«токсичних» фінансових активів та втрати ліквідності.
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Наслідками вказаних процесів є декапіталізація, втрата ліквідності,
зменшення процентних ставок по кредитам, скорочення банківської маржі,
зростання ризиків та збільщення витрат банків на підтримання діяльності та
додаткову капіталізацію відповідно до вимог Базелю ІІІ. Все це демотивує
банки та фінансові інститути надавати кредити та інші форми фінансування
тим позичальникам, які мають вищі ризики. Це стосується перш за все
приватних підприємців, малих та середніх фірм, інноваційних та соціальноорієнтованих проектів.
Національне

середовище

та

фактори

банківської

конкуренції

формується та охоплюють зовнішні, макроекономічні, мікроекономічні та
структурні характеристики. Середовище міжнародної та національної
конкуренції на банківському ринку можна охарактеризувати за основним
парамерами:
- структура економіки, зокрема частка експорту, послуг, галузей, малого
та середнього бізнесу, у валовому внутрішньому продукті;
- зростання зайнятості, в тому числі у малому та середньому бізнесі,
інноваційних та інформаційних фірмах, приватних підприємців, що є
основними джерелами створення нових робочих місць;
- частка зайнятості в інформаційному та високотехнологічному
секторах;
- зростання та диференціація середнього наявного доходу та середніх
заощаджень на душу населення;
- доларизація економіки та фінансової сфери у зростаючих країнах
(emerging markets) та економіках, що розвиваються;
- суттєві відмінності у поширенні банківських послуг у розвинутих та
інших економіках: банківські кредити до ВВП, активи, кредити та депозити на
душу населення, кількість відділень банків в розрахунку на 100 тис населення,
кількість банкоматів на 100 тис населення, частка банківських послуг з
використанням Інтернету;
112

- еволюція фінансової освіти населення;
- рівень поширення мобільного зв’язку та Інтернету.
Вказані параметри доцільно комплексно враховувати при оцінці умов та
середовища банківської конкуренції в країні. Ці параметри впливають на
доступ до фінансів, формування попиту на банківські послуги з боку
домогосподарств, фермерів, корпорацій, малого та середнього бізнесу,
інноваційних підприємців.
Сучасні міжнародні банківські послуги та світові фінансові ринки
зорієнтовані у першу чергу на обслуговування корпорацій та інвестиційних
операцій. Така діяльність не адекватна потребам розширення доступу до
фінансів, забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку. Тому
поряд з заходами щодо стабілізації банківських систем необхідно посилювати
регуляторні стимули розвитку традиційних та інноваційних конкурентних
засад фінансування, розширення ефективного доступу економічних агентів до
національних і міжнародних банківських послуг.
Міжнародні процеси впливають на стан і поведінку європейських
банків, експорт і імпорт, валютний курс і відповідно на стан банківської
системи і конкуренцію. Найбільші європейські банки в останні роки провели
оптимізацію своєї діяльності у Центральні та Східній Європі шляхом продажу
бізнес-сегментів, скорочення філій або виходу з ринку.
Модифікація міжнародної конкуренції у національній банківській
системі України також пов’язана з її структурною трансформацією у 20152017 роках, основними складовими якої були:
1) Припинення діяльності та закриття неліквідних та нестійких банків.
2) Націоналізація найбільшого приватного системного банку «Приватбанку»,
що

мав 32% активів банківської системи

та більше половини

індивідуальних клієнтів, в результаті високої частки прострочених і
пов’язаних кредитів, втрати ліквідності. Рекапіталізація банку та державні
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гарантії депозитів дозволили стабілізувати банк та зберегти конкурентні
позиції.
Таблиця 1
Кількість діючих банків в Україні
12.2014
147
7
25

12.2015
117
7
25

12.2016
96
6
25

Діючі банків
Державні
З іноземним
капіталом
Приватні
115
85
65
Джерело: розрахунки автора на основі даних НБУ [3].

03.2017
90
6
25
59

3) Націоналізація та закриття проблемних приватних банків привели до
зростання частки активів державних банків з 18,7% в 2015 р. до 55,1 % в
2017 р. [3]. Збільшення ролі державних банків та гарантії депозитів посилило
їх конкурентні позиції на ринку. Банківська система залишається вразливою в
силу надзвичайно високої частки прострочених кредитів у 55 % в 2017 р. [3]
та відсутності економічних механізмів їх оздоровлення або вилучення.
В результаті реструктуризації системи змінився характер конкуренції у
напрямку домінування державних та найбільших банків, а домінантою стало
управляння зовнішніми та внутрішніми ризиками.
В найближчі роки основними чинниками конкуренції можуть стати
альтернативні та небанківські фінансові послуги, поширення електронних
послуг та «оцифрування» фінансів, розвиток прямого доступу економічних
агентів до міжнародних фінансових ринків.
Література:
1. Debt: Use it Wisely. Fiscal Monitor. October 2016. [Текст]/ - Washington, International
Monetary
Fund
–
111p.
–
Mode
of
access:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2016/02/pdf/fm1602.pdf
2. Global Financial Stability Report 2016 IMF[Текст]/ - Washington, International Monetary
Fund – Mode of access: http://www.imf.org/imf/
3. Огляд банківського сектору. Травень 2017. [Текст ]/ - К., Національний банк України –
12 с.
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TEN YEARS AFTER THE CRASH, THE POTENTIAL RISKS OF A
FUTURE FINANCIAL CRISIS: FOCUS ON THE UNITED STATES OF
AMERICA AND CHINA

Ten years after the global economic and financial crisis, world financial
stability is not assured and international institutions, such as the IMF, stay vigilant
to global financial risks, notably in the cases of the two largest economies in the
world: the United States of America and China.
As a result, we propose to analyze first the regulation mode of the American
and Chinese economies [1]. We focus notably on some stylized facts then the
financial accounts of the main economic agents (households, firms, banks, rest of
the world) in these two countries by using the Keynes-Kalecki identity.
Second, we analyze the potential forms of crisis in these two countries. On the
one hand, the USA are characterized by various potential risks of financial crisis,
namely the bankruptcy of some pension funds, the burst of the stock market bubble
or the non-repayment of credits (for instance, student and car). On the other hand,
China suffers from a problem of excessive private debt resulting from the size of the
Chinese Shadow-banking system and some Chinese multinational conglomerate
company.

References:
1. Boyer R. (2017), «Les théories économiques contemporaines à l’épreuve de la trajectoire
chinoise», Revue de la régulation, vol. 21, 2017.
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ГАРМОНІЗАЦІЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ
Перехід розвинутих країн до економіки знань, четверта промислова
революція та загострення конкурентної боротьби як на національному, так і на
глобальному рівнях актуалізують питання щодо захисту прав інтелектуальної
власності (ПІВ) та створення умов для добросовісного економічного
суперництва між суб’єктами господарювання. У країнах, що розвиваються,
доволі часто ці цілі суперечать одна одній, оскільки ПІВ можуть стати
суттєвою перешкодою для входу нових підприємств на товарний ринок і таким
чином, обмежувати конкуренцію на ньому. Це негативно відображається як на
рівні економічного розвитку країни

в цілому, так і на рівні її

конкурентоспроможності зокрема. Зазначена проблема актуальна і для
України, а тому пріоритетним завданням для вітчизняної економіки стає
збалансування конкуренції та рівня ринкової влади на ринках, пов’язаних з
обігом об’єктів інтелектальної власності (ОІВ), що передбачає необхідність
гармонізації конкурентної політики та політики у сфері захисту ПІВ.
Досвід розвинутих країн показує, що в сучасних умовах компанії можуть
перемогти у конкурентній боротьбі лише шляхом впровадження інновацій, які
є результатом інтелектуальної діяльності. У використанні таких способів
економічного

суперництва

зацікавлена

й

держава,

яка

стимулючи

підприємства до здійснення інновацій, захищає їх ПІВ, що дають змогу
розробнику обмежити використання новітньої продукції чи технологій
третіми особами. В цілому ж завданням державної політики у сфері захисту
ПІВ є підвищення ефективності функціонування галузевих ринків та
економіки в цілому.
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На досягнення зазначеної мети спрямована також і конкурентна
політика держави. Однак якщо захист ПІВ виступає засобом впливу на рівень
ринкової конкуренції до зайняття підприємством певної ринкової ніші в
результаті застосування інновацій, то заходи конкурентної політики дієві у
випадку вже сформованої ринкової структури.
ПІВ надають їх держателям ексклюзивний доступ до результатів
інтелектуальної

діяльності,

а

тому

конкурентні

регуляторні

органи

розглядають їх не стільки як стимул до впровадження інновацій, а й як шлях
набуття ринкової влади через створення бар’єрів входу на товарні ринки. Саме
тому ринки продуктів інтелектуальної діяльності часто виступають об’єктом
регулювання конкурентних органів. В цьому аспекті можуть виникати
суперечності між конкурентною політикою та політикою у сфері захисту прав
інтелектуальної власності.
Стратегічні пріоритети держави визначають те, заходам якої з
зазначених політик буде віддаватися перевага. Якщо завданням держави
виступає висока ринкова ефективність або забезпечення максимальної
економічної свободи, то усі зусилля будуть спрямовуватися на досягнення
цілей конкурентної політики. Якщо ж основною ціллю виступає підвищення
добробуту населення чи досягнення високих темпів розвитку економіки, то
пріоритет надаватиметься створенню стимулів до інноваційної діяльності
суб’єктів господарювання, а отже сильному захисту ПІВ, навіть якщо це
призведе до зниження ринкового суперництва.
Специфікація ПІВ забезпечує істотну перевагу власнику цих прав
порівняно з конкурентами, і в умовах відсутності замінників він може зайняти
монопольне становище. Така ситуація можлива в умовах, коли результат
інтелектуальної діяльності є унікальним, або ж коли ПІВ є настільки
широкими, що ввійти на ринок неможливо без їх порушення. У такому
випадку завданням конкурентної політики є згладжування можливих
антиконкурентних ефектів.
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Однак така ситуація є скоріше винятком, аніж правилом, оскільки доволі
часто в обігу перебувають численні товари-субститути, які знаходяться у
вільному доступі. Це означає, що ПІВ надають їх власнику контроль лише над
певними ринковим сегментом, а не над цілим товарним ринком.
Разом з тим, у країнах з трансформаційною економікою, які
характеризуються низьким рівнем технологічного розвитку, замінників для
законодавчо захищених ОІВ може бути або недостатня кількість, або ж вони
можуть бути взагалі відсутні. Більше того, у таких країнах виникає ще одна
проблема: споживачі в якості замінника оригінального ОІВ розглядають
контрафактну продукцію, оскільки вважають, що вони мають приблизно
однакову корисність. Зазвичай споживачі готові задовольнитися нижчою
якістю, але отримати контрафактний товар за нижчою ціною. Незважаючи на
на це, конкурентні органи не розглядають виробників контрафакту як
конкурентів для виробників оригінального ОІВ, оскільки їх діяльність є
незаконною і не має правового визначення. Такий підхід є некоректним,
оскільки діяльність зазначених підприємств суттєво підриває ринкові позиції
компаній, що займаються інтелектуальною, інноваційною діяльністю через
використання небросовісної конкуренції, а отже і впливає на ринкову
структуру.
Варто також відзначити, що різні права інтелектуальної власності порізному впливають на рівень ринкової конкуренції. Доволі часто домінантні
фірми використовують ліцензування як спосіб недопущення конкурентів до
важливої технічної інформації чи технологій в цілому. Саме тому в ЄС стаття
102 Договору про функціонування Європейського Союзу зобов’язує
домінантну фірму за певних умов надати доступ конкурентам до об’єктів,
захищених ПІВ, якщо це не призведе до обмеження чи усунення конкуренції,
тобто фактично запроваджується процедура примусового ліцензування. Це є
обов’язковим у випадках, якщо ОІВ, щодо якого видається ліцензія, є
необхідним для ведення конкурентної боротьби; фірма, яка хоче отримати
ліцензію, пропонуватиме товари та послуги, які не надаються власником ПІВ
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і на які існує потенційний попит; відмова резервує для власника ПІВ
вторинний ринок, шляхом усунення конкуренції на даному ринку; відмова не
ґрунтується на об’єктивних обставинах. В цілому ж, можна зробити висновок,
що на європейських ринках примусове ліцензування застосовується в тих
випадках, коли його негативний вплив на стимули домінантної фірми до
здійснення інновацій менший за позитивний вплив на інноваційний клімат на
ринку в цілому.
Подібна практика застосовується і в Австралії, де примусове
ліцензування є обов’язковим тоді, коли власник патенту не може довести, що
у наданні доступу до ОІВ було б відмовлено навіть за умов існування жорсткої
конкуренції.
У США використовується дещо інший підхід. Зокрема, відповідно до
доктрини про основні засоби (essential facilities doctrine), фірми не зобов’язані
мати

справу

зі

своїми

конкурентами,

оскільки

це

суперечить

антитрестівському законодавству, метою якого є перешкоджання укладанню
угод між конкурентами.
В цілому ж можна зробити висновок, що розвинуті країни докладають
значних зусиль для гармонізації конкурентної політики та політики у сфері
захисту прав інтелектуальної власності на законодавчому рівні.
У країнах з трансформаційною економікою конкурентна політика та
політика у сфері захисту ПІВ не гармонізовані, що можна пояснити незрілістю
їх законодавства у цих сферах. Ця проблема існує і в Україні, що позначається
на низьких показниках конкурентоспроможності вітчизняної економіки у
світових

рейтингах.

Так,

відповідно

до

Звіту

про

глобальну

конкурентоспроможність у 2016-2017 рр. Україна займала 85 місце за
значення індексу конкурентоспросоможності серед 138 країн. При цьому вона
посіла 125-у позицію за субпоказником «Захист інтелектуальної власності» (і
131-е за показником «Права власності» в цілому) та 136-е місце за
ефективністю антимонопольної політики [1, с. 351]. У зв’язку з цим постає
гостра необхідність пошуку оптимального варіанту поєднання заходів
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конкурентної політики та політики у сфері захисту прав інтелектуальної
власності, які б враховували особливості розвитку вітчизняної економіки та
правової системи.
Основними напрямами гармонізації конкурентної політики та захисту
ПІВ в Україні, результатом реалізації яких може стати одночасне посилення
інтенсивності конкурентної боротьби між суб’єктами господарювання та
активізація їх інноваційної діяльності, можуть стати: 1) розробка спеціальних
конкурентних

регуляторних

норм

для

ринків

високотехнологічної,

інноваційної продукції, що будуть враховувати специфіку їх функціонування;
2) удосконалення процедури розгляду та надання патентів шляхом розробки
жорсткіших критеріїв відбору виробів, які вважаються інноваційними та
можуть бути захищені відповідними ПІВ; 3) розробка механізму оцінки
впливу захисту ПІВ на інтенсивність ринкової конкуренції; 4) запровадження
механізму обов’язкового ліцензування з чітким переліком умов, в яких він
повинен застосовуватися; 5) врахування діяльності виробників контрафактної
продукції при проведенні конкурентними органами економічного аналізу
галузевих ринків; 6) залучення Антимонопольного комітету України до
боротьби з розповсюдженням контрафактної продукції шляхом включення до
Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» норм, які
визначатимуть виробництво та поширення «піратської» продукції як спосіб
ведення

нечесної

конкурентної

боротьби

та

встановлюватимуть

адміністративну та кримінальну відповідальність за його здійснення.
Усі ці заходи сприятимуть формуванню та розвитку національної
інноваційної системи, підвищать ефективність ринкової конкуренції, а отже
сприятимуть зростанню конкурентоспроможності вітчизняної економіки.
Література:
1. The global competitiveness report 2016-2017 [Electronic source] / World economic forum //
Available
at:
http://www3.weforum.org/docs/GCR20162017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
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РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Сучасний стан економічної безпеки України вимагає постійної уваги та
контролю. Для будь-якої країни світу глобалізація є випробуванням
економічної безпеки, оскільки вона робить економіку більш відкритою. А в
умовах, коли в країні не розроблено чіткий мехіназм протидії внутрішнім
негативним процесам, глобалізація призводить до ще більш серйозних
наслідків. Протягом 2014-2016 рр. рівень економічної безпеки України значно
знизився.
Для аналізу ролі економічної безпеки в умовах глобалізації важливо
визначити основні складові елементи економічної безпеки. Сучасні
економісти не дійшли спільної думки щодо структури економічної безпеки.
Так, В.М. Геєць в якості основних структурних складових елементів
економічної безпеки виділяє енергетичну, фінансову, соціальну, інноваційнотехнологічну,

продовольчу,

зовнішньоекономічну,

демографічну

та

екологічну безпеку, а З.С. Варналій зазначає, що економічна безпека містить
такі основні складові, як фінансова, енергетична, науково-технологічна
продовольча,

соціальна,

трудоресурсна

та

зовнішньо-

економічна безпека країни [1, с. 34].
На нашу думку, ці елементи можна розширювати та удосконалювати
залежно від країни та рівня розвитку її економіки. Останнім часом для України
великого значення набула політична та військова безпека.
В якості показника оцінки рівня економічної безпеки можна
використовувати індекс економічної свободи, який The Heritage Foundation за
сприяння газети Wall Street Journal щороку складає та публікує.
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Україна в цьому рейтингу (Index of Economic Freedom) 2017 року
збільшила свій показник із 46,8 до 48,1 бала зі 100 можливих, але загалом
опустилася зі 162-го на 166-те місце серед 180 країн-учасниць (рис. 1).

Рис. 1. Місце України у рейтингу країн за індексом економічної свободи,
2017 рік.
Джерело: http://www.heritage.org/index/ranking
Згідно з ними, Україну випереджають Ліберія, Чад, Афганістан, Судан
та Ангола (з показниками від 49,1 до 48,5 бала), слідом за нею йдуть Суринам,
Болівія, Гвінея і Туркменістан (із показниками від 48 до 47,4 бала), а всі разом
ці країни потрапили до групи депресивних економік із показником індексу
нижче 50.
Крім того, якщо розглядати економічну безпеку як системну категорію,
тобто як сукупність елементів, що утворюють певну цілісність, то слід
зазначити, що головна системна вимога економічної безпеки полягає у
забезпеченні

розвитку

економіки

країни

та

підвищенні

її

конкурентоспроможності, а Україна на сучасному етапі розвитку не в змозі
забезпечити цього. І глобалізація за таких умов ще більше знижує рівень
економічної безпеки.
Література:
1.
Варналій З.
С.,
Буркальцева
Д.
Д.,
Наєнко
О.
С. Економічна безпека України: проблеми та пріоритетизміцнення: Монографія / За заг.
ред. проф. З. С. Варналія.– К.: Знання України, 2011. – 299 с.
2.
Економічна безпека України в умовах гібридної агресії: аналіт. доп. / Я. Б. Базилюк,
С. В. Давиденко, Д. Ю. Венцковський та ін. – К. : НІСД, 2017. – 84 с.
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ФРАНЧАЙЗИНГ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
ПІДПРИЄМСТВА
Сучасний розвиток підприємницьких відносин в Україні відзначається
посиленням інтеграційних відносин між суб’єктами господарювання. На
ринку активно з’являються нові форми та методи реалізації підприємницької
діяльності. Зростає концентрація іноземних учасників підприємницьких
відносин, діяльність яких забезпечує обмін досвідом господарювання, з
одного боку, а також визначає напрям розвитку конкурентних відносин на
ринку,

з

іншого.

Франчайзингова

діяльність

–

сучасна

форма

підприємницьких відносин, яка виступає одним з чинників формування
конкурентних переваг підприємств. Основні учасники франчайзингової угоди
– франчайзер та франчайзі – стають автоматично як партнерами, так і
конкурентами. Саме ця ознака впливає на формування як позитивних, так і
негативних основних рис франчайзингу. На наш погляд, переваги
франчайзингу у науковій літературі висвітлені достатньо, а недоліки
потребують

більш

поглибленого

вивчення.

Відповідно,

недоліки

франчайзингової діяльності ми пропонуємо згрупувати і виділити їх окремо як
для франчайзера, так і франчайзі. Зокрема, недоліками франчайзингової
співпраці для франчайзера, на наш погляд, виступають такі: витрати на
розробку бізнес-пакету (франшизи); витрати на формування концепції
франчайзингвої діяльності; труднощі зі збереженням комерційної таємниці;
безпосередній вплив діяльності франчайзі на ділову репутацію; додаткові
витрати на пошук франчайзі, який відповідає всім вимогам; певні проблеми
при здійснені контролю за діяльністю франчайзі; складність оцінки
фінансових результатів діяльності франчайзі; порушення умов договору з боку
франчайзі; порушення терміну виплати роялті; додаткові витрати на
тестування пілотного проекту; юридична відповідальність за наслідки
123

підприємницької діяльності франчайзі. Для франчайзі, у свою чергу, є
актуальним

такий

необхідність

ряд

недоліків:

співпрацювати

з

надмірний

конкретно

контроль

визначеними

франчайзера;
франчайзером

постачальниками сировини та продукції; висока вартість франшизи; обмежена
свобода дій при прийнятті рішень; необхідність значної суми початкових
інвестицій; ускладнена процедура виходу з мережі та розірвання договору;
залежність від фінансової стабільності франчайзера; наявність достовірної
інформації щодо досвіду та економічних показників діяльності мережі; висока
конкуренція з боку франчайзера та інших франчайзі; неякісне надання
франчайзером

інформаційно-консультаційних

послуг;

відсутність

індивідуальних, відмінних рис підприємця-франчайзі.
Варто звернути увагу на те, що розвиток франчайзингової співпраці в
Україні відбувається значно повільнішими темпами, ніж за кордоном. Однією
з основних причин є недосконале вивчення механізму формування і реалізації
франчайзингу. Як правило, франчайзингова співпраця досліджується через
призму взаємовідносин франчайзера та франчайзі. Франчайзі, якого
задовольняють умови договору (підприємницькі та особисті здібності якого
відповідають критеріям франчайзера), приймає рішення щодо купівлі
франшизи і саме з цього моменту розпочинається тісна співпраця суб’єктів
господарювання. Франчайзі розгортає і розвиває свій бізнес згідно правил та
вимог, розроблених франчайзером, здійснюючи при цьому регулярні грошові
виплати на його користь, тобто дотримується умов, визначених контрактом.
Франчайзер,

у

свою

чергу,

визначає

організаційне

забезпечення

підприємницької діяльності франчайзі та здійснює моніторинг рівня його
юридичної та економічної відповідальності.
Ефективна співпраця франчайзера та франчайзі визначається розвитком
ділових відносин між ними, впливом на співпрацю внутрішніх та зовнішніх
факторів, а також рівнем виконання сторонами своїх обов’язків та реалізації
прав. Крім того, діяльність учасників франчайзингу повинна відповідати
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положенням франчайзингової концепції, яку розробляє власник бренду, і
передає інформацію своїм франчайзі з метою подальшого розвитку
франчайзингової мережі.
Отже, франчайзер та франчайзі – ключові особи франчайзингових
відносин, однак, окрім них розвиток франчайзингової діяльності забезпечують
й інші учасники, перелік яких подано на рис. 1.1.
управляючі
компанії
консультуючі
структури

асоціації,
федерації

франчайзер,
франчайзі
навчальні
заклади

інвестори
фінансовокредитні
установи

Рис. 1.1.Учасники франчайзингових відносин
Джерело. Сформовано на основі матеріалів авторських досліджень
Таким

чином,

франчайзингова

діяльність

–

це

систематична,

взаємозалежна підприємницька співпраця, яка здійснюється згідно положень
франчайзингового договору та за участі прямих (франчайзера і франчайзі) та
опосередкованих учасників (банківські установи, державні структури,
громадські організації, консультуючі органи та ін.). Зрозуміла на перший
погляд та доступна для вітчизняних суб’єктів господарювання форма
підприємницької

діяльності

потребує

безперервного

вивчення

та

вдосконалення. Франчайзингова співпраця одночасно може забезпечувати як
вигоди, так і ризики учасникам франчайзингових відносин. Саме з метою їх
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уникнення всім сторонам франчайзингової угоди ще на підготовчому етапі
співпраці необхідно усвідомити сутність та специфіку підприємницької
діяльності на умовах франчайзингу.
Література:
1. Филюк Г.М., Магомедова А.М. Організаційно-економічний механізм формування
франчайзингових партнерських відносин між підприємствами в Україні / Г. М. Филюк,
А. М. Магомедова // Зб. наук. праць заг. ред. проф. А.В. Шегди, проф. Ю.І. Єханурова
«Теоретичні та прикладні питання економіки». Київ: ВПЦ «Київський університет». – 2015.
– № 1(30). – С.7 – 14.
2. Delaney L. International Franchising: A Global Strategic Initiative // The balance: [Electronic
resource]. – Access mode: https://www.thebalance.com/international-franchising-a-globalstrategic-initiative-1953329
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ:
ДОСВІД ПОЛЬЩІ
В

умовах

переходу

сільського

господарства

до

сталого

самовідновлювального розвитку актуальним постає питання щодо вибору
раціональної, економічно вигідної форми господарювання для України, яка
забезпечувала би збалансоване поєднання економічних, соціальних та
екологічних показників. Забезпечення ефективного функціонування форм
господарювання в сільському господарстві в контексті сталого розвитку
потребує значної підтримки з боку держави. Важливого значення у цьому
контексті набуває вивчення світового досвіду ведення сільського господарства
та державної підтримки агарного сектору, зокрема Польщі, з метою виявлення
можливостей його застосування в Україні.
Сталий розвиток в сільському господарстві – це розвиток, який
відображає окремі важливі економіко-екологічні та соціальні аспекти (рис.1),
а саме:
- розвиток, який не створює додаткових витрат наступним поколінням;
- розвиток,

який

забезпечує

раціональне

та

екологобезпечне

господарювання й високоефективне використання природних ресурсів;
- розвиток, який забезпечує просте відтворення виробничого потенціалу
на перспективу;
- розвиток, при якому людство живе тільки на проценти з природного
капіталу( коли розумна людина намагається зберегти основний капітал та
жити на проценти з нього);
- розвиток, який забезпечує матеріальний, соціальний та духовний
прогрес суспільства;
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- розвиток,

який

забезпечує

економічне

зростання

галузі

без

виснаження, деградації та забруднення довкілля.

Рис. 1. Трикутник збалансованості економічної, соціальної та екологічної
складових сільськогосподарської діяльності
Джерело: Складено автором самостійно: [2].
Досвід розвинених країн світу, зокрема Польщі, Франції та Німеччини
свідчить, що в сільському господарстві найраціональнішими і ефективними
вважаються такі форми господарювання, що зберігають робочі місця для
селян, виступають одночасно і власниками і працівниками, упереджують
надмірну експлуатацію природних ресурсів та антропогенне навантаження на
ґрунти, не допускають істотного зниження їх відновлювальних та
відтворювальних можливостей. Тому законодавство цих країн жорстко
контролює концентрацію великих масивів сільськогосподарських угідь та не
допускає таких форм господарювання у сільському господарстві, які не
забезпечують

збалансованого

дотримання

економічної,

соціальної

та

екологічної складових. У цьому зв’язку офіційна політика Уряду зорієнтована
на підтримку фермерського типу господарювання, який виконує економічні,
соціальні та екологічні функції, що й забезпечує сталий розвиток сільського
господарства.
Дослідження польського досвіду ведення сільського господарства на
засадах сталого розвитку показало, що саме державна підтримка в Польщі
використовується як один з найбільш ефективних методів регулювання
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сільського господарства та спрямована на ефективне управління фермерських
господарством, що включає в себе (рис. 2):
- збереження та охорону водних ресурсів, флори та фауни;
- охорону повітря, зокрема попередження забруднення повітря,
застосування та використання аміаку, застосування парникових газів в
сільському господарстві;
- охорону рослин, зокрема дотримання вимог щодо обробки ґрунту
азотними добривами, дотримання вимог щодо зберігання рідких добрив,
твердого гною та силосу, впровадження обмежень щодо використання
пестицидів, дотримання інших вимог щодо захисту рослин;
- захист сільськогосподарських земель та попередження ерозії ґрунту[1].
Охорона води

Управління господарством

Охорона
повітря

Управління
мінеральними
добавками

Система
охорони
рослин

Система
сівозмін

Охорона
повітря

Охорона землі

Рис. 2. Управління фермерським господарством на засадах сталого
розвитку
Джерело: [1].
Як бачимо, в Польщі застосовується така система державної підтримки
сільського господарства, яка дозволяє комплексно вирішувати проблеми
сільського господарства на засадах сталого розвитку, зокрема ефективного
використання сільськогосподарських земель, водних ресурсів, а також
створення конкурентного середовища на ринку сільськогосподарської
продукції. Аграрні відносини в Польщі регулюються різними законодавчими
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актами, зокрема Конституцією Річі Посполита Польщі, Кодексом доброї
сільськогосподарської практики, міжнародними конвенціями (Конвенція про
охорону морського середовища Балтійського моря від 9 квітня 1992 р.,
Конвенція про різнорідність біологічну, підписана в Ріо де Женейро 5 червня
1992 р., Європейська конвенція про охорону селекційних тварин), іншими
уставами та розпорядженнями щодо охорони сільськогосподарських земель та
навколишнього середовища, детективами та розпорядженнями Європейського
Союзу щодо охорони водних ресурсів, флори та фауни, охорони птахів, а
також державної підтримки розвитку фермерських господарств та сільських
територій.
Отже, дослідження польського досвіду ведення сільського господарства
на засадах сталого розвитку показало, що саме державна підтримка
використовується,

з

одного

боку

як

фінансово-економічний

важіль

державного регулювання сільського господарства, а з іншого – як комплекс
законодавчо

та

організаційно

визначених

довгострокових

заходів,

спрямований на соціо-еколого-екномічний розвиток сільського господарства.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗПОДІЛУ ПРАЦІ ЯК ОСНОВИ
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНИХ
ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР
Сучасний

етап

соціально-економічного

розвитку

України

супроводжується поширенням інтеграційних процесів, які виникають як
результат диференціації та поглиблення розподілу праці. Світовий досвід
засвідчує, що формування стратегічних конкурентних переваг підприємства
може відбуватися саме в цій площині.
Наукові основи дослідження поняття «розподіл праці» та визначення
його ролі в підприємницькій діяльності на одиничному рівні заклали ще
фундатори класичної економіки А. Сміт та Д. Рікардо. Наприклад, у своїй
роботі «Дослідження про природу і причини багатства народів» А. Сміт
сформулював індустріальну модель розвитку суспільства, в якій «двигуном»
виступає розподіл праці [3, с.18]. За А. Смітом розподіл праці є джерелом
продуктивності. На його думку, він сприяє розвитку спеціалізації з
використанням

машин

та

створенню

якісно

нового

механізованого

виробництва. Ці процеси є взаємопов’язаними, оскільки збільшують потенціал
продуктивності. Він вважав, що поглиблення розподілу праці та зростання
продуктивності можуть бути обмежені розмірами ринку.
Теорію А. Сміта щодо розподілу праці доповнив Д. Рікардо. Він показав
взаємозв’язок розподілу праці з процесом розширення ринків та довів
необхідність формування нової організації виробництва з відповідними
соціально-економічними наслідками. Безумовно, не менш важливу роль у
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розкритті сутності розподілу праці та шляхів усунення негативних соціальноекономічних наслідків даного процесу відіграли і роботи соціал-утопістів.
Найбільш повно та ґрунтовно в концептуальному плані категорію
«розподіл праці» розглянули К. Маркс та Ф. Енгельс. Сутність цієї категорії
дані представники класичної школи економіки пов’язували із процесом
суспільного відтворення і створенням сукупного суспільного продукту,
виокремлюючи загальний, частковий та одиничний рівень його прояву.
Так, К. Маркс вважав, що розподіл праці є основним показником стану
розвитку продуктивних сил і виробничих відносин в усіх соціальноекономічних системах [2]. Представники класичної школи економіки
стверджували, що найбільший рівень розвитку продуктивних сил нації
проявляється при високому рівні розподілу праці. Власне, і процес виникнення
приватної власності у К. Маркса та Ф. Енгельса також пов’язаний із
розподілом праці.
Не дивлячись на те, що у сучасній економічній літературі науковці
концептуально відійшли від класового підходу в тлумаченні економічної
системи суспільства, але класичні ідеї розшарування суспільства залишаються
актуальними й у сьогоденні.
Розподіл праці, фактично, проникає у процес суспільного виробництва
та сприяє економічному відокремленню суб’єктів господарювання на різних
рівнях, а в подальшому – їх інтеграції відповідно до потреб розвитку товарного
обміну та формування конкурентного ринкового середовища.
Таким чином, розподіл праці представники класичної школи економіки
аналізували в трьох взаємопов’язаних суспільних напрямках. По-перше, з
точки зору цілісності елементів системи, їх структури і співвідношення, а
також

функціональності

розподілу

праці;

по-друге

–

визначення

горизонтального та вертикального розподілу праці в суспільстві в умовах
мануфактурного та індустріального розвитку виробництва; по-третє – пошуку
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специфіки прояву розподілу праці на рівні конкретного виду економічної
діяльності підприємства.
У сучасній економічній літературі процес розподілу праці розглядається
різноаспектно. Аналіз літературних джерел дозволяє виділити різні методичні
підходи до визначення сутності терміну «розподіл праці», а також сучасних
форм його прояву, чинників подальшого розвитку та ролі у формуванні
інтегрованих структур. Подібна багатоаспектність досліджень стосовно
проблем розподілу праці дозволяє виокремити його сучасний економічний
зміст.
Наприклад, більшість українських науковців поняття «поділ праці»
пов’язують із процесом, який передбачає відокремлення різних видів обробки
продуктів, що сприяє створенню нових виробництв та галузей. Разом з тим,
дане поняття за змістом вужче категорії «суспільний поділ праці». Остання, це
складне економічне явище.
У такому контексті на загальному рівні доречніше використовувати
категорію «суспільний поділ праці», а на частковому і одиничному – «поділ
праці». Це стосується і поняття «розподіл праці».
Розподіл праці у суспільному розумінні історично безперервно
змінюється під впливом розвитку продуктивних сил. Не викликає заперечень,
що саме він є однією із причин виникнення та еволюції товарного
виробництва, а в подальшому і типів економічних систем, породжуючи
суперечності між виробниками як власниками засобів виробництва, що
економічно відокремлені за своїми інтересами, а також виступає стимулом
розв’язання

суперечності

між

безмежними

потребами

суб’єктів

господарювання та обмеженністю їх виробничих ресурсів.
На наш погляд, економічними формами прояву даного явища можуть
бути його історичні етапи, організаційні форми праці, а також соціальні
наслідки праці. Вони безпосередньо залежать від системи виробничих
відносин, що склалися в країні, або типу економічної ситеми. У свою чергу,
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матерільно-речовинний зміст розподілу праці доцільно пов’язувати із
процесами спеціалізації, кооперації та інтеграції на мікро, макро та
міжнародному рівнях. Зауважимо, що, відповідно до діалектичного
взаємозв’язку між матеріально-речовинним змістом та формою, динаміка
розвитку змісту економічного явища, через його залежність від рівня розвитку
продуктивних сил, йде більш швидше у порівнянні із проявами соціальноекономічної форми праці. Тобто, процеси спеціалізації, кооперації та
інтеграції за своїм динамізмом зміни випереджають розвиток соціальноекономічних форм організації праці та її наслідків.
У контексті сучасної теорії економіки праці та соціально-трудових
відносих, поділ праці на підприємстві (одиничний рівень прояву розподілу
праці) за замістом виступає як відокремлення окремих трудових процесів, що
має на меті скорочення виробничого циклу «…за умови одночасного
виконання різних робіт, а також для підвищення продуктивності праці, що
досягається завдяки більш швидкому набуттю виробничих навичок
робітниками за спеціалізації робіт» [1, с.425].
Отже, сучасний розподіл праці – це детермінований вид економічної
діяльності, що обумовлений диференціацією, інтеграцією, інформатизацією та
глобалізацією

трудових

процесів

на

локальному,

національному

та

міжнародному рівнях. Такий різнорівневий сучасний тип розподілу праці
визначає процес формування нових функціональних форм господарювання,
що здійснюють свою діяльність у рамках нової системи ринкових відносин.
Вона побудована на базі синергетичної раціональності виробництва.
Фактично,

формується

новий

інтеграційний

рівень

взаємодії

форм

господарювання в процесі глобалізації.
Огляд літературних джерел показав, що в умовах нестійкості ринкового
середовища та зовнішніх загроз, інтегровані структури через свої стратегії
управління є найбільш адаптивними до змін. Саме ці суб’єкти господарювання
використовують не лише загальноприйняті маркетингові складові, а і
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впроваджують конкурентні соціально-орієнтовані програми. Більшість із цих
програм розробляються на основі таких принципів як пропорційність,
гармонійність, неперервність, довготерміновий, сталий ефект тощо.
Можна стверджувати, що у світовій практиці розподіл праці у
виробничій діяльності інтегрованих структур трансформується в систему їх
партнерських відносин, інституційних відносин з органами влади конкретної
території, соціальної відповідальності перед територіальною громадою і
доведенням стандартів управління конкретному суспільству.
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КНУ імені Тараса Шевченка
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Політика Європейського Союзу (ЄС) щодо розвитку сільських територій
постійно змінюється з урахуванням нових потреб у сільських регіонах. Поряд
із стратегією зростання ЄС-2020, Європейський Союз впроваджує нову
програму розвитку аграрного сектору економіки «Інноваційний союз» тобто
ініціативу, спрямовану на те, щоб допомогти країнам ЄС забезпечити своїх
громадян більш конкурентноздатною економікою, підвищити якість життя
населення та продуктивність праці в агарному секторі економіки.
Соціальні потреби і очікування громадян ЄС щодо виробництва
продуктів харчування та відновлюваної сировини постійно підвищуються.
Отже це створює необхідність адаптації інноваційних виробничих процесів та
організаційних процесів відповідно до цих потреб.
ЄС сприяє розвитку та поширенню інновацій у сільському та лісовому
господарстві через Європейське інноваційне партнерство (EIP-Agri). "EIPAGRI" - це новий інструмент фінансування Європейського Союзу, який
повинен сприяти підвищенню продуктивності виробництва в агарному секторі
економіки в умовах сталого розвитку.
Це здійснюється за допомогою реалізації інноваційних проектів в яких
головною метою є ідентифікація проблем сільськогосподарських підприємств
та створення рішення для конкретної проблеми або розробка конкретної
можливості, що реалізується через тісну співпрацю між фермерами, вченими,
консультантами та асоціаціями в рамках так званої оперативної групи. Саме в
цих оперативних групах і з'являться нові ідеї та підходи до розв’язання
проблем сільськогосподарських виробників, які швидко реалізуються на
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практиці. Такий підхід стимулює розвиток інновацій з усіх сторін та
впровадженню дослідницьких програм в агарному секторі.
У той же час реалізація цих проектах спрямована на їх практичне
втілення. Тому робота над проектами реалізовується завдяки покращеній і
швидкій співпраці між наукою та практикою, а їх результати доступні для
фермерів в адаптованій формі.
Європейська комісія створила мережу EIP-Cервіс (EIP AGRI Service
point). Метою якої є сприяння формуванню оперативних груп, надання
інформації про можливості для виробників сільськогосподарської продукції,
що існують в рамках політики ЄС, стимулювання їх діяльності на
європейському, національному, регіональному та місцевому рівнях та
сприяння обміну досвідом між зацікавленими сторонами. Крім того, мережа
EIP-сервіс зв'язує EIP-AGRI з європейськими дослідницькими ініціативами в
галузі сільського господарства.
Мережа EIP-сервіс займається створенням фокус-груп, що складаються
з 20 експертів, які аналізують конкретні теми, пов'язані з EIP-AGRI. Їх цінність
полягає у створенні мережі для сільськогосподарських виробників, спільній
розробці проектів в агарному секторі економіки та наданні інформаційних
матеріалів та звітів за результатами проведених досліджень.
EIP-AGRI складається з керівного комітету високого рівня, що включає
в себе керівну група з обраних представників держав-членів ЄС та інших
зацікавлених сторін. До завдань керівної групи входять:
-

розробити стратегічний план впровадження проекту;

-

провести стратегічний консалтинг;

-

здійснити керування проектом.

EIP-AGRI здійснює фінансування проектів за наступними напрямками:
-

формування

конкурентоспроможного,

продуктивного,
екологічно-чистого

економічно-ефективного,
сільського

та

лісового

господарства;
137

- безпечне та стійке постачання продуктів харчування, кормів та біоматеріалів;
- вдосконалення процесів збереження навколишнього середовища та
пом'якшення наслідків зміни клімату;
- співробітництво між провідними дослідниками, які пропонують
найсучасніші

технології

представниками

лісового

для

сільськогосподарських

господарства,

сільськими

виробників,
громадами,

сільськогосподарськими підприємствами, неурядовими та консультаційними
організаціями.
Впровадження

EIP-Agri

на

рівні

окремих

країн

здійснюється

затвердженням програм розвитку сільських територій 2014-2020 по кожній
окремій країні.
Наприклад, у Німеччині було виділене фінансування дослідницьких
проектів, які тісно пов’язані з сільськогосподарською практикою на загальну
суму 148 млн. євро. В рамках цих проектів розробляються підходи до
ресурсозберігаючого, екологічно чистого сільського та лісового господарства
в умовах забезпечення сталого постачання продуктів харчування, кормів,
біоматеріалів,тощо.
На європейському рівні впровадження і надання фінансової підтримки
EIP-Agri здійснюється зокрема в рамках дослідницької програми для
досліджень та інновацій «Горизонт-2020».
Фінансування аграрного сектору економіки в рамках програми
підтримки «Горизонт-2020» здійснюється за наступними напрямками:
продовольча безпека, сталий розвиток сільського та лісового господарства,
охорона та збереження водних ресурсів, біоекономіка, інші дослідницькі та
інноваційні

проекти,

що

включають

можливості

підтримувати

транснаціональні інноваційні проекти в сільському господарстві з різними
учасниками, такими як: фермери, консультанти, дослідники, представники
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агробізнесу тощо. Ці проекти забезпечують легкодоступний матеріал для
кінцевого споживача, який доступний через мережу EIP-AGRI.
Інновації відіграють ключову роль у оснащенні та підтримці сільського
господарства та сільських територій. Основною метою фінансування
вищезгаданих проектів є те щоб інновації дійсно впроваджувались на практиці
і поширювались не тільки на регіональному, але й на міжнародному рівні.
Саме тому Європейський Союз виділяє кошти на підвищення продуктивності
виробництва в сільському господарстві в умовах сталого розвитку.
Література:
1. Європейське інноваційне партнерство "Продуктивність та сталість сільського
господарства" EIP-Agri. Сайт інтитуту сталого розвитку HNE Eberswalde. / [Електронний
ресурс]: http://www.hnee.de/de/Forschung/EIP-AGRI/Europaeische-InnovationspartnerschaftLandwirtschaftliche-Produktivitaet-und-Nachhaltigkeit-EIP-Agri-E9234.htm
2. Інформаційний буклет “EIP-AGRI Network”. / [Електронний ресурс]:
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eipagri_brochure_network_2015_en_web.pdf
3. Інноваційне партнерство "Продуктивність та сталість сільського господарства" (EIPAGRI).
Сайт
Міністерства
якості
життя
в
Австрії.
/
[Електронний
ресурс]:https://www.bmlfuw.gv.at/land/laendl_entwicklung/weitere_programminhalte/EIPInnovation/eipaustria.html
4. Прес-повідомлення державного секретаря Німеччини доктора Роберта Клоос. Сайт
Федерального міністерства продовольства та сільського господарства у Німечинні. /
[Електронний ресурс]: http://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/2014/153-KLEuropaeische-Partnerschaft-Agrar.html
5.
Сайт
EIP-AGRI
agricultureandinnovation.
/
[Електронний
ресурс]:
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about/thematic-networks-–-closing-research-and
6. Сайт Федерального міністерства продовольства та сільського господарства у Німечинні.
Розділ: Політика ЄС щодо розвитку сільських районів. / [Електронний ресурс]:
https://www.bmlfuw.gv.at/land/laendl_entwicklung/weitere_programminhalte/EIPInnovation/eipaustria.html
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Альошина І.В., аспірант,
КНУ імені Тараса Шевченка
МІЖНАРОДНІ КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ БАНКІВ НА
ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ УКРАЇНИ: ЗАГРОЗИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Лібералізація руху капіталу та дерегулювання банківської діяльності
надали нові можливості провідним банкам для реалізації своїх конкурентних
переваг на нових перспективних ринках за допомогою широкого спектру
стратегій та підходів [3, С.56-69]: 1) Використання інтернет-технологій для
розвитку фінансових послуг і виходу на нові ринки; 2) Консолідація активів
шляхом злиття чи поглинання, що забезпечує банку глобальну присутність на
ринку, його виходу на нові сегменти, що створює міцну базу їхнього розвитку
завдяки отримання більш високого прибутку за умови прийнятного ризику; 3)
Використання послуги офшорного аутсорсингу, передаючи окремі бізнеспроцеси на обслуговування спеціалізованій компанії; 4) Консолідація
інтересів шляхом формування стратегічних альянсів, що допомагає банкамконкурентам співпрацювати у глобальних фінансових процесах.
Вагоме значення у таких конкурентних стратегіях провідних банків має
вихід на фінансові ринки країн трансформаційних економік Центральної та
Східної Європи, СНД, з одного боку зміцнюючи ринкову конкуренцію та
створюючи інтегровану модель фінансового ринку, а з іншого – створює певні
загрози. Так, банківський сектор України один із перших у країні розпочав
процес інтеграції в міжнародний фінансовий ринок та проходив наступні
етапи:
І

Організаційно-технологічний

етап:

встановлення

кореспондентських

відносин із зарубіжними банками;
ІІ Фінансовий ринок України став складовою світового фінансового ринку
шляхом розширення присутності іноземного капіталу;
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ІІІ Сучасний етап (входження України у 2008 р. до Світової Організації
Торгівлі та підписання у 2014р. Угоди про асоціацію між Україною та ЄС):
- розширення присутності банків, стрімке впровадження високотехнологічних
фінансових послуг на основі пластикових карток;
- підвищення капіталізації банків, посилення міжбанківської конкуренції та
впровадження високих стандартів обслуговування шляхом залучення
іноземних інвестицій у результаті чого частка іноземного капіталу в
статутному капіталі банківської системи країни стрімко зросла до
максимального рівня 41,9% у 2011р. (Див.Рис.1.).
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Рис. 1. Динаміка зміни кількості банків та частки іноземного капіталу у
статутному капіталі банків України
Джерело: Складено та розраховано автором за даними [6, 7]
Проте загострення у 2008р. світової фінансової кризи та поширення її
негативних ефектів на економіку України, а також військово-політична агресія
у 2014р., що призвела до втрати частини територій та економічного
потенціалу, зумовило призупинення припливу довгострокового капіталу,
зниження експортних надходжень та відплив короткострокових ресурсів, що
суттєво послабило курс гривні. Це стало причиною виведення іноземних
інвестицій з банківського сектору, знизивши частку іноземного капіталу у
статутному капіталі з 41,9% у 2011 році до 32,5% у 2015 році, що становить
9%. Однак, внаслідок виконання вимог НБУ щодо докапіталізації банків та
виходу з ринку значної кількості банків вітчизняного походження частка
іноземного капіталу зросла до 54,1% у 2016 р., що свідчить про відновлення
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капіталізації банківської системи за рахунок іноземних банківських груп
(див.Рис.1). Більше того, іноземні банки залишаються лідерами на ринку
України за кредитним портфелем, займаючи 45% даного ринку у 2016 р.,
маючи частку у активах 35%, що забезпечує їм домінуючу позицію у сфері
кредитування населення та вагомий рівень присутності в інших сегментах
банківського ринку [8].
Таблиця 1.
Провідні банки іноземних банківських груп України, станом на
01.07.2017

Назва банку

ПАТ «Промінвестбанк»
ПАТ «ВТБ Банк»
ПАТ «Сбербанк»
АТ «БМ Банк»
ПАТ «ВіЕс Банк»
ПАТ «Банк Форвард»
ПАТ «Укрсоцбанк»
ПАТКБ «Правекс-банк»
ПАТ «Альфа-банк»
ПАТ «Марфін Банк»
АТ «Райффайзен Банк
Аваль»
АТ «ОТП Банк»
АТ «УкрСиббанк»
ПАТ «Креді Агріколь
Банк»
АТ «Піреус Банк МКБ»
ПАТ «Універсал Банк»
ПАТ «БТА Банк»
Інші
Разом банки іноземних
банківських груп
Разом по банківській
системі

Статутний капітал
Країна
Частка у Частка у
походженбанк.
банк.
млн.
ня
системі
системі
грн.
2017р.,
2016р., інвестицій
%
%
40617
9,0
14,8
34216
7,6
12,9
12465
2,8
4,7
Росія
3281
0,7
0,6
420
0,1
0,2
541
0,1
0,1
16673
3,7
6,3
Італія
1038
0,2
0,4
12180
2,7
2,8
Кіпр
462
0,1
0,2
Австрія,
6155
1,4
2,3
ЄБРР
6186
1,4
2,3
Угорщина
Франція,
5069
1,1
1,9
ЄБРР
1223

0,3

2531
0,6
виведено із групи
іноземних
1500
0,3

0,5

Частка
країни у
банк.
системі
України, %

20,3

3,9
2,8
1,4
1,4
1,4

Франція

1,0
1,2
1,9

Греція

0,6

Казахстан
Інші
країни

0,3

5325

1,2

1,2

149882

33,3

54,1

33,3

451566

100

100

100

Джерело: Складено та розраховано автором за даними [9; 10, С. 8; 10]
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Найбільшими за розміром сплаченого статутного капіталу інвесторами
у банківську систему України є банки Росії (20,3%), Італії (3,9%), Кіпру (2,8%),
Австрії (1,4%), Франції (1,4%), Угорщини (1,4%) та Греції (0,6%). Розмір
інвестицій з боку інших країн є незначним та становить разом 1,2%. Одним із
провідних інвесторів у банківську систему України також є Європейський
Банк Реконструкції та Розвитку (30 % у АТ «Райффайзен банк Аваль» та 40 %
у АТ «Укрсиббанк») та загалом забезпечує його частку у банківської системи
України на рівні 1,5 %. Однак, зростає частка збитку іноземних банківських
груп у загальному збитку банківської системи з 19% у 2014 р. до 94% у 2016
р. А тому у разі виведення цих банків на рівень беззбитковості банківська
система України в цілому в 2016р. також була б прибутковою [10].
Таким чином, активне входження економіки України у глобальний
фінансовий простір шляхом освоєння важливих новітніх технологій та
встановлення ефективних економічних взаємовідносин з іноземними банками
підвищило конкурентоспроможність її банківської системи, однак у той же час
зробило її уразливою до глобальних фінансових шоків.
Через обмеженість внутрішніх фінансових ресурсів та загострення
конкуренції на національному і міжнародному ринках необхідною умовою
подальшого розвитку банківського сектору України як головної складової її
фінансового ринку є підвищення якісних показників ефективної діяльності
банків та їхньої інтенсифікації, а також підвищення стабільності національної
банківської системи. Обмеженість фінансових ресурсів можливо подолати
шляхом

стратегічного

партнерства

національного

банківського

та

промислового капіталу шляхом створення потужної фінансово-промислової
структури, здатної надавати конкурентоспроможні фінансові послуги
клієнтам в умовах глобалізації. А підвищити ефективність банків можливо
шляхом створення інтернет-систем обслуговування, які діятимуть за
принципами фінансових супермаркетів, що забезпечить якісно новий рівень
обслуговування клієнтів та зменшить витрати на залучення та утримання
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клієнтів, розширить географію присутності банків на традиційних ринках,
сприятиме виходу на нові сегменти фінансового ринку. [3, С.108-109, 122].
Література:
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University Press. — 2009. — Access regime: http://www.accf.nl/uploads/boot-thakor-OUPHandbookbanking-rev-jan30-2009%20_2_.pdf;
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—
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Каюкін В.О., здобувач,
Київський національний торговельно-економічний університет
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА (НА
ПРИКЛАДІ ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»)
Постійні зміни макросередовища призвели до докорінних змін як
зовнішніх, так і внутрішніх економічних умов господарювання вітчизняних
підприємств. Це створило нову економічну систему господарювання, що
змушує ПАТ «Укрзалізниця» гнучко адаптуватися до нестабільного розвитку
ринкової

кон’юнктури.

Недостатність

нових

теоретичних

розробок

спрямованих на вирішення проблем формування конкурентної стратегії для
ПАТ «Укрзалізниця» з урахуванням їх потенційних можливостей та
ресурсного забезпечення зумовлює необхідність та актуальність системного
дослідження даної проблеми.
На сьогодні теоретичні основи формування конкурентної стратегії та
стратегічного управління на підприємстві є досить розповсюдженими, їм
присвячена ціла низка праць за авторством: О. Виханського [1], І.Ансоффа [2],
Б. Шифріна [3], В. Диканя, В. Зубенко, О. Маковоз, І. Токмакової, О.
Шраменко [4], F.R. David [5], R.D. Stacey [6] та ін.
Підходи щодо розвитку залізничного транспорту України представлені
в роботах: О.Б. Чернеги, В.С. Белозубенка, А.С. Расторгуєва [7], М.
Макаренка, М. Цвєтова [8] та в існуючих програмних документах: Концепція
розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на середньостроковий
період до 2020 року [9], Комплексна програма затвердження України як
транзитної держави в 2002-2010 роках [10] та ін.
Конкурентна стратегія являє собою основу конкурентної поведінки
підприємства на ринку і описує схему забезпечення переваг над конкурентами,
є центральним ланцюгом у стратегічному орієнтирі підприємства. Від її
правильного вибору залежать всі подальші виробничі, маркетингові, фінансові
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та інші дії підприємства [3]. Ця обставина визначає необхідність ретельного
обґрунтування даної процедури. Однак, останнім часом на ринку залізничних
перевезень сформувались деякі стереотипи щодо того, як необхідно
конкурувати на транспортному ринку, вони значною мірою заважають
системно підійти до вирішення даної задачі.
Саме тому, теоретичного осмислення проблеми ефективності діяльності
ПАТ «Укрзалізниця» в сучасних умовах господарювання, виділимо ключові
аспекти формування конкурентної стратегії.
Одним із вирішальних етапів є аналіз зовнішнього середовища, оскільки
розробку конкурентної стратегії необхідно починати з аналізу факторів, які
знаходяться поза зоною постійного контролю керівництва та диктують умови
щодо діяльності підприємства ПАТ «Укрзалізниця».
Слід також зазначити, що сьогодні ПАТ «Укрзалізниця» повинна бути
готова до повного відкриття ринку транспортних послуг через кілька років, і
керівництво підприємства повинно розуміти, що ці зміни будуть означати не
тільки для самого підприємства, але й для економіки держави в цілому.
Наступним вирішальним етапом у формуванні ефективної конкурентної
стратегії для ПАТ «Укрзалізниця» є той факт, що стратегія, яка
використовується компанією, швидко перетворюється в типову, тобто вже не
дає конкурентних переваг, хоча і породжує зміни в загальному контексті
конкуренції. Тому слід врахувати, що вже після формування конкурентної
стратегії слід вирішити три взаємопов'язані завдання:
1.

Управління стратегією на ринку: розробка, реалізація та уточнення

стратегій, що забезпечують перемогу на ринку;
2.

Управління організацією: внутрішні зміни організації, визначають

її дії на ринку, і спрямованість цих дій. Це дозволяє їй адекватно реагувати на
зміни навколишнього середовища, адаптуватися до них і використовувати в
своїх цілях.
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3.

Реалізація стратегічного менеджменту: взаємодія між стратегією

(тим, що організація робить на ринку) і організаційними процесами (тим, що
відбувається в самій організації).
В умовах жорсткої конкуренції та глобалізації формування шляхів
забезпечення конкурентоспроможності ПАТ «Укрзалізниця» та відповідно
ефективності всього ринку залізничних перевезень є життєво важливим
завданням, адже залізничний транспорт України спроможний стати ключовою
ланкою в процесі забезпечення сталого розвитку всієї економіки країни
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Солоненко Ю.В., аспірант,
Донецький національний університет імені Василя Стуса
БРЕНД ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА СКЛАДОВА УСПІШНОСТІ
СІМЕЙНИХ КОМПАНІЙ
Багато сімейних компаній стали відомими у світі завдяки своїм брендам.
Поняття бренду у сімейному бізнесі визначається самим товаром чи послугою
з усіма його характеристиками, очікуванням, складоваю характеристик,
асоціацій, що сприймаються користувачем і приписуваних їм товару (імідж
товару, brand-image), а також обіцянки будь-яких переваг , дані автором
бренду споживачам - тобто той зміст, який вкладають у нього самі творці.
Бренд - це ідентифікований товар, послуга, людина або місце, посилені таким
чином, що покупець або користувач сприймає їх релевантні, унікальні, додані
цінності, в повній мірі відповідають їх запитам і потребам.
Проблематику сімейного бізнесі висвітлювалась в працях вітчизняних та
зарубіжних вчених, такими як: Kelin E. Gersick, John A. Davis, Marion
McCollom Hampton and Ivan Lansberg, C. Aronoff, S. McClure, D.Vard., R.
Shrapnel, Astrachan S., Astrachan J., Д.А. Волков, Г.А. Лех, Е.С. Кіренкіна та
інші [1,2, 3].
Дослідження, проведені Інститутом сімейного бізнесу під керівництвом
C. B. Astrachan і J. Astrachan виявили, що з 125 опитаних компаній, 54%
заявили, що бред сімейного бізнесу є важливою частиною їх маркетингової
стратегії; 65% відсотків опитаних сімей вважають просування бренду
корисним [2].
Сімейний бізнес, особливо той, який успішно переходив від одного
покоління до іншого, пройшов випробування часом. Підкреслюючи здатність
сім'ї у підтримці бізнесу протягом багатьох років створює асоціації цінності,
цілісності і прихильності якості. З іншого боку це відповідає образу який
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відбувся в свідомості клієнта. Питання брендів стало ще більш актуальним
після світової фінансової криза у 2008 році, яка вдарила по багатьом великим
компаніям і які підірвали довіру до них.
В таблиці 1.1 представлені деякі із брендів сімейного бізнесу широко
відомих у світі.
Таблиця 1.1
Відомі сімейні бренди світу
Країна

Сімейний бренд

Австрія

Red Bull, Swarovski Crystal

Данія

Lego

Франція

Hermes, L'Oreal, Gucci, Puma, Peugeot, Citroen

Німеччина

Adidas, BMW, Bosch, Henkel, Metro, Porsche, Siemens

Італія

Benetton, Ferrero, FIAT, Prada

Японія

Toyota, Suntory

Південна Корея

Korean Air, L G , Samsung, Hyundai

Південна Африка

De Beers

Нідерланди

Heineken

США

Cargill, Ford Motor, Hallmark, Hilton, Mars, Wal-Mart

Джерело: Alderson K. (2011) [3].
David Aaker, відомий фахівець з маркетингу і автор ряду книг пов'язаних
з бренд-стратегієї, вважає, що бренди повинні бути справжніми у спілкуванні
з аудиторією. Почуття комфорту у клієнтів до сімейних компаній, які були
навколо протягом багатьох років, десятиліть, а то і століть, є носіями цієї
справжності і відповідають їх образу. C. B. Astrachan і J. Astrachan (2015)
наводять приклад британського пекаря Warburton з його девізом – "Ми дбаємо,
тому що наше ім'я на ньому", це один з кращих прикладів доброго брендового
сімейного бізнесу [2].
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За даними дослідження Astrachan C. B., Astrachan J. H. (2015), результати
опитування респондентів свідчать, що окремий бренд сімейного бізнесу може
внести свій внесок в імідж компанії в надійність (81%), в соціальну
відповідальність (70%), орієнтацію на якість (68%) і орієнтацію на клієнта
(67%). Додатково 65% респондентів сказали, що вони використовують свою
корпоративну репутацію, щоб мати кращі позиції на ринку порівняно з їх
несемейными конкурентами [2].
З допомогою сучасних соціальних засобів масової інформації сімейний
бізнес має новий спосіб спілкування з клієнтами. Сімейна компанія у світі
моди

«Gucci»,

вперше,

в

2009

році

відкрила

свій

власний

сайт

Guccieyeweb.com у соціальній мережі для нової колекції сонцезахисних
окулярів щоб привабити покоління нових цифрових клієнтів. На додаток,
бренд поширив свою присутність у Faccbook та Twitter. Це є свідченням
новаторства, ініціативи, та інновацій в маркетинговій політиці бренду.
Сьогодні використання Інтернет ресурсу стало розповсюдженим явищем. На
думку багатьох спеціалістів збільшення брендових товарів та послуг від
сімейного бізнесу створить якісну конкуренцію та частково очистить ринок
від сумнівних брендів.
Отже, бренд сімейного бізнесу - це цінність не тільки для компанії (з
точки зору довіри клієнтів або лояльності співробітника), але і для сім’ї,
оскільки він закладає основу для плідних дискусій про сімейні цінності,
традиції та спадщину, і є ще одним кроком до об’єднання, ідентифікації
родини та побудови сімейної гармонії.
Література:
1. Abouzaid S. Family Business Governance: handbook / Sanaa Abouzaid ; International
Finance Corporation. – Second Edition. – Washington: IFC, 2010. – 62 p.
2. Astrachan C. B., Astrachan J. H. Family Business Branding / Leveraging stakeholder trust.
Research Foundation: IFB, 2015, 46 p.
3. Alderson K. (2011). Understanding the Family Business. NY, Business Expert Press.
2011.133р.
4. Tasman-Jones J. Brand camp: how to market a family business. Article, April, 2015.
http://www.campdenfb.com/article/brand-camp-how-market-family-business
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Валінкевич Н.В., д.е.н., професор,
завідувач кафедри економіки та підприємництва,
ЖДТУ
МОДЕРНІЗАЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЧНА КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Економічні структури трансформуються у нову якість, з’являються
сучасні організаційні форми для підприємств інноваційної економіки. Таким
чином, завдяки цьому сектору національного господарства забезпечується
економічна конкурентна перевага країни через утворення сучасних ринків
ідей, інтелектуальної власності, продуктів та розробок. Досвід розвитку
постіндустріальної економіки західних країн показав, що оптимальній спосіб
порятунку від недоробків мобілізаційного типу розвитку є перехід до
інноваційного типу розвитку національної економіки. Інноваційний тип
розвитку дозволить підвищити ефективність виробництва на підприємствах,
що підсилить ступінь задоволення потреб споживачів та суспільства, а
визначальним є те, що в основі його закладено цілеспрямований та
безперервний процес пошуку, підготовки та реалізації інновацій або
нововведень. Таким чином, завдяки інноваційному типу розвитку виникає
процес сталого розвитку як підприємств, так і економіки в цілому. Окрім
цього, вибір інноваційного типу розвитку дозволить підприємствам здійснити
проривний стрибок, в основу якого покладено орієнтацію на процес
виробництва

наукоємної,

конкурентоздатної

продукції,

формування

інноваційних структур та розвиток на їх основі інноваційних технологій.
Інноваційна економіка відзначається взаємопов’язаним становленням
виробничої, науково-технічної, фінансової та соціальної сфери послуг. Але,
при цьому, повинна бути дотримана умова, яка забезпечить соціально
орієнтований технологічний прорив, коли стержнем стає державний
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протекціонізм в галузі науково-технічного розвитку. Критеріями розвитку
економіки за інноваційним типом є досягнутий за рахунок виробництва
наукоємної продукції приріст ВВП та темпи зростання фінансування
ґрунтовних розвідок, що перевищують темпи зростання обсягів закупівель
наукоємних технологій для промислових підприємств. Основні риси розвитку
для економічної системи формує концепція економіки даного типу: а) плідне
співіснування вертикально інтегрованих структур, стратегічних альянсів і
зростання диверсифікації організаційних форм підприємницької діяльності; б)
суттєве прискорення (життєвий цикл продукції зменшився, час для
впровадження нових видів високотехнологічної продукції також в усіх
галузях–

низькотехнологічних,

середнє–

та

високотехнологічних);

в)

кумулятивність і безперервність (перспектива розвитку підприємств та
галузей є функцією вже досягнутого ними науково-технічного рівня).
Більшість змін (технологічні, продуктові) досить часто визначаються станом
вже існуючих та застосовуваних технологій на підприємстві. Ми вважаємо, що
інновація - це результат взаємопов'язаного процесу; це не лише влучне
впровадження новітніх технологій, а, обов’язково, ідей та методів за
допомогою сучасних процесів або через поліпшення вже наявних. Якраз тому,
ми рахуємо, інноваційний тип розвитку промислових підприємств нашої
країни на даному етапі перебуває на початковій стадії. Однак, завбачаємо, що
поряд з удосконаленням техніко-технологічних інновацій необхідним є
створення

відповідного

організаційно-економічного

механізму

на

підприємствах, що підтримує інноваційний тип сталого розвитку за умов
визнання, що до завдань переходу до інноваційного типу сталого розвитку
відноситься формування саме модерних механізмів взаємодії різноманітних
структур, де значну функцію виконують процеси самоорганізації, які
вимагають підтримки відповідної інноваційної політики. Підприємствам має
бути

притаманна

інновативність

завдяки

проведенню

організаційно-

економічної модернізації, яка покладена в основу будь-яких змін, тобто
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здатність та готовність створювати, трансформувати, виробляти, змінювати,
поновлювати, застосовувати інновації та корегувати економічні відносини,
методи і форми управління тощо. Отже, модернізація підприємства - це
безперервний системний процес, який передбачає комплексні зміни (всіх
складових будь-якої системи) в напряму розвитку діяльності даного
підприємства.
Пошук

управлінських

рішень

по

досягненню

максимальної

ефективності виробництва та реалізації продукції на засадах ринкових
відносин обмежується чинниками стабільного розвитку, економічної безпеки,
використання всіх видів ресурсів, які задіяні для виготовлення кінцевого
продукту. Особливості підприємств визначаються виробничими процесами,
коли результати діяльності залежать від багатьох об'єктивних і суб'єктивних
факторів.
Крім того, зазначимо, що успішне функціонування підприємств
залежить від створення стабільної бази виробництва сільськогосподарської
продукції як сировинної бази розвитку харчової галузі. Таким чином,
впровадження модернізації підприємств розглядається нами як система з
позиції єдності кінцевої мети – досягнення стійкої динаміки сталого розвитку
харчової промисловості.
Великі підприємства-виробники мають партнерські відношення між
собою, адже головні конкуренти для них – імпортна продукція, яка ввезена, як
правило, приватними підприємцями, які працюють на умовах спрощеної
системи оподаткування. Дешевша вона вітчизняної за рахунок низького
оподаткування. Загострює процес господарювання підприємств харчової
промисловості і проблема підробки торговельних марок підпільними
виробниками, які працюють в антисанітарних умовах, змінюючи рецептуру на
свій розсуд. Це дає підстави стверджувати про недобросовісну конкуренцію,
низьку якість продукції та відсутність надійного правового захисту
виробників, їх прав власності. Також необхідно наголосити на такому моменті,
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як нерозвиненість фінансово-кредитних установ, зорієнтованих на виробника:
умови кредитного договору однакові для всіх форм бізнесу – як для торгівлі,
так і для виробництва. Довгострокове кредитування будівництва, закупівлі
обладнання або їх ремонту мають такі ж самі умови повернення та процентних
ставок, що змушує вітчизняного виробника шукати інвесторів, відволікати
власні кошти з обігу, створюючи тим самим безліч проблем на виробництві.
Теоретичні,

методологічні

та

практичні

питання

управління

потенціалом та розвитком харчової промисловості на основі впровадження
організаційно-економічної

модернізації

підприємств

набули

особливої

актуальності в роки панування ринкової економіки. Однак, хоча є різні точки
зору щодо визначення цього поняття, проте немає економічної категорії, яка
була б виділена в окремий науково-обґрунтований самостійний напрямок з
врахуванням сучасної економічної думки. Разом із тим, ряд важливих аспектів
змісту та особливостей застосування організаційно-економічної модернізації
харчової промисловості, яка суттєво впливає на економіку галузі, а також
обґрунтування принципів побудови ефективної системи виробництва
продуктів харчування, стратегії їх розвитку, інтеграції з сільським
господарством розглянуті, на наш погляд, недостатньо. Виникла необхідність
у

додаткових

дослідженнях

у сфері

формування

сировинної

бази,

вдосконалення механізму маркетингу та управління, розвитку інвестиційних
процесів, та, зокрема, управління потенціалом підприємства.
Саме тому, ми вважаємо, є доцільним впровадження організаційноекономічної

модернізації

на

підприємствах

шляхом

застосування

короткострокового та довгострокового планування мінімізації ризиків задля
отримання результату, що необхідний для ефективної роботи заводів області.
Зробити це потрібно через підвищення енергоефективності, підняття якості
продукції, реконструкції теплових систем, установку нових фільтрпресів,
сиропних фільтрів, заміні центрифуг. Всі ці заходи спрямовані в межах
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головної стратегічної задачі – підвищення обсягів виробництва, нарощення
виробничих потужностей підприємств.
Отже, на основі аналізу тенденцій розвитку економіки можливо зробити
висновок про необхідність модернізаційного розвитку з метою забезпечення
подальшого

ефективного

економічного

зростання

та

підвищення

конкурентоспроможності підприємств. Тому, ми вважаємо, що є всі підстави
стверджувати, що модернізація – це рушійна сила нового в розвитку
суспільства та держави. Доведено, що організаційно-економічна модернізація
підприємств забезпечує отримання максимального прибутку при мінімальних
питомих витратах, забезпечує ефективність використання виробничих
потужностей, максимальну рентабельність, динамічний приріст прибутку на
одного працівника, зростання заробітної плати персоналу, зростання
чисельності працюючих за рахунок диверсифікації виробництва.
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ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТНИХ
ПЕРЕВАГ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Надзвичайно важливу роль у функціонуванні та розвитку економіки
кожної

держави відіграє транспортний

сектор. Підприємства галузі

забезпечують зв’язок між виробництвом і споживанням, транспорт є
«каталізатором»

активності

економіки

й

руху

товарно-матеріальних,

людських потоків. Транспортний комплекс – це територіальне поєднання
взаємопов’язаних видів транспорту, які перебуваючи в постійній взаємодії,
повністю задовольняють потреби суспільного господарства та населення в
перевезеннях вантажів і пасажирів. До його складу входить також сукупність
шляхів сполучення, рухомого складу, засобів управління та зв’язку,
різноманітне технічне обладнання, що забезпечує роботу всіх видів
транспорту [1, с. 183]. Розвиненість транспортної інфраструктури формує
«каркас» території і є базою для територіального розподілу праці, обумовлює
динамічність і ефективність соціально-економічного розвитку як окремих
регіонів, так і країни в цілому.
Але сучасний стан транспортного сектору України та його внесок у
забезпечення конкурентоспроможності країни визначається як незадовільний:
за рейтингом глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного
форуму (ВЕФ) Україна посіла лише 85 місце серед 138 країн світу. Погіршення
оцінки якості інфраструктури серед інших факторів пояснюється зниженням
якості залізничного (-6) та повітряного (-6) транспорту. Негативний тренд
оцінки транспортної інфраструктури підтверджують й інші рейтинги.
Наприклад, Світовий банк у рейтингу Logistics Performance Index також
відзначив втрату Україною 19 пунктів логістичної ефективності [2].
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Визначальне місце у покращенні існуючого стану відводиться
інноваціям. Згідно з Законом України «Про пріоритетні напрями інноваційної
діяльності в Україні» [3]. освоєння нових технологій високотехнологічного
розвитку

транспортної

системи

визначено

стратегічним

пріоритетом

інноваційної діяльності в Україні на 2011-2021 рр. Також посилення
інноваційної складової у проектах транспортно-дорожнього комплексу є
одним із напрямів проекту «Національної транспортної стратегії України на
період до 2030 р.» [4]. Реалізація стратегії спрямована на:
-

модернізацію сучасної

транспортної

системи

та підвищення

ефективності її функціонування;
- збільшення пропускної спроможності транспортної мережі;
- підвищення рівня безпеки на транспорті;
- прискорення темпів інтеграції вітчизняної транспортної системи до
європейської та світової;
- максимальне використання транзитного потенціалу держави.
Всі ці напрями повинні бути покладені в основу формування
конкурентних

переваг

кожного

підприємства

галузі.

Тільки

маючи

конкурентні переваги підприємство зможе активно взаємодіяти з зовнішнім
середовищем і мати змогу постійно розвиватися.
У спеціальній літературі прийнято виділяти такі три вимоги до
конкурентних переваг, як стратегічного фактору успіху:
– базуватись на можливостях і ресурсах підприємства, які повинні бути
оригінальнішими у порівнянні з конкурентами і які важко чи неможливо
імітувати;
– забезпечувати протягом тривалого часу унікальність торгової марки у
порівнянні з конкурентами;
– задовольняти специфічні потреби клієнтів, тобто давати релевантну
вигоду для даної цільової групи споживачів.
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Особливістю
підприємствах

є

сучасного

етапу

систематичне

забезпечення

впровадження

цих

переваг

інновацій.

на

Нормативне

визначення терміна «інновація» дає Закон України «Про інноваційну діяльність»:
інновації – новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні
технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення
виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно
поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери [5].
Але застосування інновацій на транспортних підприємствах повинно
враховувати специфічні особливості транспортних послуг [6]:
1. Процес виробництва і споживання транспортної послуги співпадає в часі
і просторі (продукція транспорту виготовляється і споживається одночасно).
Тому індивідуальні витрати транспорту на конкурентному напрямі можуть
розглядатися як суспільно необхідні витрати праці на транспортування продукції
за

суспільно-нормальних

умов

виробництва.

Виробничі

відносини

конкретизується в середині міжгалузевого комплексу з виробництва і надання
клієнтові кінцевого продукту – перевезення. Тому конкурентоспроможність
виражає кінцевий результат діяльності такого комплексу, і залежить від роботи
на кожному етапі транспортного виробництва
2. Конкурентоспроможність обумовлює стійкий зв’язок між транспортним
підприємством і клієнтом, при якому клієнт визначає рівень якості послуги за
допомогою власних споживчих оцінок у вартісній формі або безпосередніх
властивостей послуги. Таким чином, виникає зворотний зв’язок між споживачем
і виробником: клієнт впливає на якість і обсяг перевезень, пред’являючи попит
лиш на ту послугу, яка відповідає його потребам. Оцінка, що дається в ході
споживання послуги, є її економічним регулятором.
Виходячи

з

цього,

на

транспортних

підприємствах

активного

застосування потребують всі види інновацій:
- продуктові (нові транспортні послуги);
-

технологічні (транспортні технології, матеріали);
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-

організаційні (нові форми організації процесів транспортування,

організаційно-правові форми організації бізнесу);
-

соціально- економічними (нові методи управління виробництвом, нові

форми і методи фінансування, ціноутворення, мотивації та оплати праці);
-

юридичні (нове та удосконалене законодавство у транспортній сфері,

у сфері інноваційної діяльності).
Але активізація інноваційної діяльності підприємств потребує дієвої
державної підтримка інноваційного розвитку. Вона має фокусуватися на
сприянні здійсненню наукових досліджень та розробок; створенні ефективної
системи трансферу технологій з метою їх комерціалізації та налагодження
промислового виробництва інноваційної продукції; здійсненні організаційної
та фінансової підтримки інноваційних підприємств; створенні ефективної
системи контролю за інноваційною діяльністю та коригування інноваційної
політики.
Саме тому загальною метою Транспортної стратегії України на період
до 2030 р встановлено визначення концептуальних засад формування та
реалізації державної політики в галузі транспорту, спрямованих на створення
інтегрованого до світової транспортної мережі ефективно функціонуючого
транспортного комплексу України, підвищення інноваційно-інвестиційної
привабливості транспортної галузі, задоволення потреб населення у
перевезеннях

та

покращення

умов

ведення

бізнесу

задля

стійкого

економічного та соціального розвитку країни.
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6. Кучерук Г.Ю. Якість транспортних послуг: управління, розвиток та ефективність:
Монографія. – К.: ДЕТУТ, 2011. – 208с.
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Касич А.О., д.е.н., професор,
завідувач кафедри менеджменту,
Київський національний університет технологій та дизайну
Яковенко Я.Ю., аспірантка,
Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМПАНІЙ
ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ЗАСАДАХ СТІЙКОГО
РОЗВИТКУ
Попит на продукцію підприємств гірничодобувної галузі, незважаючи
на певні коливання, традиційно високий, через що в галузі залишається велика
кількість підприємств. Однак посилення впливу дестабілізуючих зовнішніх
факторів (волатильність цін, зниження ринкової капіталізації, затоварювання
тощо) потребує від компаній формування конкурентних переваг на засадах
стійкого розвитку, оскільки лише збалансування всіх його основних складових
(економічної,

природоохоронної

та

соціальної)

дозволяє

сформувати

стратегічні переваги над конкурентами, зокрема: 1) узгодити та збалансувати
економічну, екологічну та соціальну складові діяльності компанії; 2) отримати
визнання

суспільством

користі

від

запровадженого

підвищення

ресурсоефективності; 3) досягти економічного зростання.
Гірничодобувне підприємство, формуючи конкурентні переваги, стає не
лише окремим об’єктом господарської діяльності в межах концепції стійкого
розвитку, а й суб’єктом стійкого розвитку суспільства, оскільки діяльність
гірничодобувних компаній порушує екологію середовища, у межах якого
функціонує, та, у разі недотримання принципів стійкого розвитку, може бути
причиною низького рівня соціальних стандартів життя населення на території
функціонування.
На противагу поширеній точці зору, що слідування принципам стійкого
розвитку може підірвати конкурентоспроможність, оскільки потребує
додаткових витрат та не несе прямих фінансових переваг, відтак – не
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узгоджується із бізнес-цілями, зарубіжний досвід поетапного переходу на
засади стійкого розвитку свідчить про протилежне. На підтвердження цієї тези
слід навести реальні приклади, перш за все, зарубіжних підприємств (табл.1)

Аспекти
стійкого
розвитку

Таблиця 1
Етапи зростання рівня конкурентоспроможності компаній гірничодобувної
промисловості на засадах стійкого розвитку
Етапи зростання рівня
конкурентоспроможності
Етап/

Економічний
Соціальний
та
економічний

Виробнича

II /
Кадрова та
фінансова

III /

Економічний

Основні стратегічні заходи

складова
I/

Виробнича
та
інноваційноінвестиційна

IV

Природоохоронний

Практичні прилади /
отримані переваги

Інноваційноінвестиційна

розробка власного підходу до
впровадження
інновацій;
перебудова
організаційної
структури;
залучення
ресурсів та фахівців; розробка
системи оцінки результатів і
заохочення

Schneider Electric запровадила
визначення
фактичного
технічного
стану
виробу/
економія грошових коштів і
значне
скороченню
часу
простою обладнання

перетворення постачальників
на партнерів; співпраця з
конкурентами;
створення
розширених партнерств

IntegraGold Corp. методом
краудсорсингу
проводить
пошук нових родовищ /
підвищення
потенційної
рентабельності

розробка стратегії у сфері
цифрових
технологій;
включення
цифрових
технологій
у
ланцюжок
створення вартості

BarrickGold та Cisco надали
вільний доступ у режимі
реального часу до масиву
даних
/
раціоналізація
природоохоронної діяльності
шляхом
використання
алгоритмів прогнозування

оптимізація
енергота
водоспоживання; адаптація
до кліматичних змін та
контроль викидів; закриття
рудників та відновлення
земель

Добувна
компанія
Teck,
закривши одне з родовищ,
перетворила його на сонячну
електростанцію SunMine /
отримання принципово нового
активу
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Економічний та
соціальний

V/
Виробнича
та
маркетингова

переорієнтування
на
конкретні
сировинні
продукти
з
метою
гармонізації
продуктового
портфелю; оптимізація бізнес
процесів;
широке
впровадження
технологій
роботизації та автоматизації

Компанія Goldcorp вирішила
застосувати
принцип
децентралізації управління /
керівники родовищ несуть
відповідальність
за
забезпечення
максимальної
прибутковості вкладеного в
бізнес капіталу

Джерело: складено авторами на основі [1], [3], [4]

Розглянемо більш детально особливості забезпечення стійкого розвитку
гірничодобувних компаній на кожному з етапів.
На

першому

етапі

компанії

починають

пошук

прихованих

можливостей розвитку. Для підприємств гірничодобувної галузі важливо
використати інноваційні методи у корпоративні процеси. Справедливо
зазначити, що певні інновації вже успішно застосовуються: використання
дронів для геологорозвідувальних операцій, моделювання рудних тіл,
автоматизація процесів, у т.ч. керовані самоскиди, що дозволяє здійснювати
виробництво у віддалених точках та підвищувати безпеку і ефективність
роботи.

Загалом

інновації

допомагають

гірничодобувним

компаніям

скорочувати витрати, оптимізувати процес технічного обслуговування
обладнання і запобігати нещасним випадкам на виробництві.
На другому етапі відбувається перебудова ланцюга цінностей або
«ланцюга створення вартості» задля підвищення ефективності діяльності
підприємства шляхом розширення групи економічних компетенцій, коли
науководослідні та впроваджувальні роботи здійснюються у партнерстві.
Практичним втіленням співпраці може виступати застосування методу
краудсорсингу, коли до обговорень запрошують громадськість. Відкриті
галузеві

форуми

надають

гірничодобувним

компаніям

можливість

співпрацювати з постачальниками, а так звані «хакатони» – інтенсивно
розробляти необхідне програмне забезпечення. Форми такої співпраці можуть
бути найрізноманітнішими: від спільного фінансування інфраструктурних
проектів до проведення спільних геологорозвідувальних операцій.
На третьому етапі відбувається пошук нових бізнес-моделей, щоб
трансформувати інноваційні технології в економічні вигоди. Використання
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цифрових технологій допомагає покращити процеси планування, контролю та
створення вартості. У майбутньому для оптимізації можуть застосовуватися
технології роботизованої автоматизації процесів та штучного інтелекту. У
кінцевому результаті запровадження цифрових технологій позитивно впливає
на виробничі та допоміжні процеси: 69% добувних компаній у світі
розглядають можливість дистанційного контролю і виробництва, 29% можливість використання роботів, 27% - використання безпілотних дронів [2].
Через розширення можливих кіберзагроз добувні компанії також повинні
посилити традиційні засоби захисту та відбивати кібератаки.
На четвертому етапі перед компаніями постає необхідність переходу
до створення екологічно дружніх продуктів та послуг. Екологічна стійкість
потребує перебудувати модель енергоспоживання, інакше – компанії можуть
зіткнутися не лише зі зростанням виробничих витрат, а й з підвищенням
тарифів на електроенергію та екологічними витратами . Зниження обсягів
вуглецевих викидів і споживаної енергії – це не лише економічно
обґрунтована та виправдана стратегія, а й правильне рішення з огляду на
відповідальність компанії.
Враховуючи сучасні тенденції здешевлення енергії з поновлюваних
джерел і вдосконалення технологій зберігання використаних акумуляторів, а
також розвиток технічних інновацій, гірничодобувні компанії мають
можливості
розширювати

замінювати
можливості

традиційні
власного

види

палива

генерування

альтернативними,
енергії,

проводити

електрифікацію обладнання та оптимізувати споживання енергії. Не менш
важливою є й оптимізація водопостачання. Компанії вкладають кошти у
розробку технологій очищення шахтних вод та вторинного використання
відпрацьованої води для виробничих потреб.
У переважній більшості країн після закриття родовища гірничодобувні
компанії зобов’язані усунути шкоду, завдану навколишньому середовищу,
відновити постраждалі екосистеми чи створити за необхідності нові. У цьому
аспекті уваги заслуговують стратегії, коли замість закритого родовища
створюється щось кардинально нове. Прикладами можуть слугувати
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перетворення родовища Бельву на музей у Канаді, родовища Уіл Джейн у
Великобританії на паркову зону, а також розміщення на законсервованих
родовищах сонячних батарей та вітряків [3, с.34].
Заключний етап переходу до стійкого розвитку передбачає побудову
такої

«екосистеми»

бізнесу,

коли

через

призму

стійкого

розвитку

розглядаються питання будь-якої сфери діяльності. Слідування стратегічним
пріоритетам передбачає оптимізацію операційних моделей. Існує значна
різноманітність варіантів цільової операційної моделі: від передачі окремих
функцій до децентралізації. Деякі компанії обирають стратегію більшої
централізації, аби стандартизувати виробничі процеси і контроль затрат.
До першочергових стратегічних завдань організації має також бути
включена турбота про здоров'я співробітників, враховуючи вплив цього
аспекту на рівень залученості співробітників в роботу, результати їх діяльності
та продуктивність.
Таким чином, підхід компаній до забезпечення стійкого розвитку має
бути

структурованим.

Розвиток

гірничопромислового

комплексу має

відбуватися з дотриманням принципів стійкого розвитку, що, в свою чергу,
дозволить компаніям віднайти нові джерела подальшого зростання та
випередити конкурентів. Ними можуть стати впровадження інновацій та
зміцнення операційної моделі. Таким же чином, видобувні компанії можуть
повернути довіру суспільства, вживаючи заходи щодо зниження негативного
впливу на навколишнє середовище та співпрацюючи з ключовими
стейкхолдерами.
1.
2.

3.

4.
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Лазебник Л.Л., д.е.н., професор,
Університет державної фіскальної служби України
АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА В СТИМУЛЮВАННІ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Забезпечення

конкурентоспроможності

вітчизняних

підприємств

об’єктивно вимагає оптимізації процесу оновлення основних виробничих
засобів і технологій, що, в свою чергу, визначає необхідність створення
системи стимулювання цієї діяльності. Зазначимо, що система стимулювання
повинна відповідати інтересам як економічних суб’єктів на етапі інвестування,
так і державі на етапі функціонування нових основних виробничих засобів.
Вибір ефективних джерел для інвестицій в основні засоби є актуальною
проблемою для підприємств. Найбільш надійними з можливих є власні
ресурси, основними з яких є прибуток та амортизаційні відрахування.
Важливою характеристикою поточного економічного розвитку вітчизняних
підприємств є помітне скорочення фінансування інвестицій в основний
капітал за рахунок залучених коштів і розширення використання власних
джерел. Як показує аналіз статистичних даних (таблиця 1), в 2011-2013 рр.
доля власних коштів підприємств і організацій у загальному обсязі джерел
фінансування капітальних інвестицій була в середньому на рівні близько 60%,
а вже в період 2013-2017 рр. - 70%. Причиною цього стали кризові явища в
банківській системі України.
Інша важлива характеристика, яка свідчать дані таблиці 1, - це невисока
і відносно стабільна доля амортизаційних відрахувань у складі власних джерел
фінансування інвестицій – в середньому 15,8%. За оцінками фахівців, в
розвинутих країнах світу амортизаційні відрахування покривають потреби
підприємств в інвестиціях на 70-80% [1].
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Таблиця 1
Основні джерела фінансування капітальних інвестицій в Україні [2]
2011
у
фактич
них
цінах,
млн.грн
Усього

259932,3

2012

20141

2013

20151

Січень-червень
20171

20161

у % до
у
у % до
у
у % до
у
у % до
у
у
у
у % до
у % до
у % до
загаль фактични загально фактични загально фактичн загально фактичн
фактични
фактични
загальног
загальног
загально
ного
х цінах,
го
х цінах,
го
их цінах,
го
их цінах,
х цінах,
х цінах,
о обсягу
о обсягу
го обсягу
обсягу млн.грн обсягу млн.грн обсягу млн.грн обсягу млн.грн.
млн.грн.
млн.грн
100,0 263727,7

100,0 247891,6

100,0 204061,7

100,0 251154,3

100,0 326163,7

100,0 155085,1

100,0

у т.ч. за рахунок
коштів державного
бюджету

18394,6

7,1

16530,9

6,3

6243,5

2,5

1511,2

0,7

6114,5

2,4

7468,9

2,3

2639,0

1,7

коштів місцевих
бюджетів

8801,3

3,4

8307,7

3,2

7036,7

2,8

5276,8

2,6

12423,2

5,0

23225,1

7,1

7853,8

5,1

власних коштів
підприємств та
організацій

152279,1

58,6 156149,3

59,2 157122,0

63,4 145883,7

71,5 169257,9

67,4 226398,9

69,4 115242,0

74,3

26175,7

17,2

25799,9

14,7

27654,2

16,2

25851,8

16,7

33987,8

18,4

36055,8

14,0

15211,8

13,2

42324,4

16,3

42526,9

16,1

36650,0

14,8

17992,3

8,8

18299,5

7,3

23249,5

7,1

8077,7

5,2

інших джерел
фінансування
21272,6
13,7 40242,9
15,2 31695,7
12,8 33397,7
16,4 45059,2
17,9 307882,4
14,1 140408,0
¹ без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

14,6

з них
амортизаційних
відрахувань, у %
до власних
коштів
кредитів банків та
інших позик
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Перевага амортизаційних відрахувань як джерела інвестицій та їх
специфіка порівняно з іншими джерелами полягають в наступному:
-амортизаційні відрахування є цільовим джерелом фінансування і
призначені для забезпечення відтворення основних засобів;
-амортизаційні відрахування як частина собівартості реалізованої
продукції формуються незалежно від фінансових результатів діяльності
підприємства;
-нарахування амортизації здійснюється постійно, а придбання основних
засобів

здійснюється

одноразово,

тобто

протягом

певного

періоду

амортизаційні відрахування можуть бути використані як додаткове джерело
фінансових ресурсів підприємства;
-для цілей оподаткування податком на прибуток амортизаційні
відрахування прирівнюються до витрат і зменшують фінансовий результат до
оподаткування.
Розширенню масштабів використання амортизаційного ресурсу для
капіталовкладень у матеріально-технічну базу може сприяти ефективна
амортизаційна політика. Амортизаційна політика - це комплекс заходів з
регулювання механізму відстроченого повернення здійснених витрат. На
макроекономічному рівні - це механізм впливу через систему інструментів
державного

регулювання

на

величину

податкових

вилучень

на

мікроекономічному рівні і відповідно обсяг податкових надходжень на
макроекономічному рівні, формування обсягу інвестиційного капіталу,
необхідного для оновлення основних засобів і розширення виробництва.
На мікроекономічному рівні - це система застосування легітимних
інструментів формування фінансових ресурсів для інвестування в основний
капітал, основною метою якої є зміцнення економічного становища
підприємства. В основі амортизаційної політики підприємств – оцінка як своїх
інвестиційних можливостей, так і податкових зобов’язань в частині
оподаткування прибутку.
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Ефективність амортизаційної політики підприємств багато в чому
залежить від державного регулювання економічних процесів і формування
інвестиційно-орієнтованої системи оподаткування прибутку підприємств.
Державне

регулювання

амортизаційної

політики

підприємств

здійснюється національними положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку та Податковим кодексом України. За п. 1 П(С)БО 7 «Основні засоби»
амортизація –
необоротних

систематичний розподіл вартості, яка амортизується,

активів

протягом

строку

їх

корисного

використання

(експлуатації). Таким чином, сума нарахованої амортизації залежить від
методу нарахування амортизації, вартості, яка підлягає амортизації, та строку
корисного використання основного засобу.
У Податковому кодексі визначені мінімально допустимі строки
корисного використання основних засобів у межах 16 груп. По чотирьох
групах основних засобів (1 – земельні ділянки, 10 – бібліотечні фонди,
збереження Національного архівного фонду України, 11 – малоцінні
необоротні матеріальні активи та 13 – природні ресурси) амортизація не
нараховується. Згідно Податкового Кодексу України, метод нарахування
амортизації підприємства вибирають самостійно згідно з національними чи
міжнародними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку з єдиним
обмеженням - крім «виробничого» методу. В П(С)БО 7 «Основні засоби»
передбачено наступні методи нарахування амортизації: прямолінійний,
зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової
вартості, кумулятивний та виробничий.
Тож відповідно до Податкового кодексу України нарахування
амортизації в цілях оподаткування здійснюється підприємством за одним з
методів (прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного
зменшення залишкової вартості, кумулятивний), визначеним наказом про
облікову політику з метою складання фінансової звітності, та може
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переглядатися в разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод
від його використання.
Особливої актуальності набуває вдосконалення механізму оцінки
вартості основних засобів, яка підлягає амортизації. Об’єктивна і реальна
оцінка вартості є важливим фактором економічного розвитку в умовах ринку.
У той же час неправильна оцінка основних засобів може викликати: неточне
обчислення амортизації і величини амортизаційних ресурсів підприємств;
спотворення сум нарахованих податків; неправильне відображення в
бухгалтерській звітності майнового стану підприємств і співвідношення
основних і оборотних коштів на підприємствах,.
Важливий напрямок удосконалення механізму амортизації пов’язаний з
використанням амортизаційних відрахувань. Зокрема, невирішеною і
дискусійною є проблема цільового використання амортизації. Ефективним
способом регулювання цього питання може стати використання податкового
механізму. Оскільки амортизація є частиною собівартості продукції, то за
нецільове

використання

амортизації

підприємства

повинні

нести

відповідальність перед фіскальними органами як порушники податкової
дисципліни. Для підвищення ефективності податкового регулювання
інвестиційного процесу, на нашу думку, необхідно змінити податкову базу
податку

на

прибуток,

невикористовуваних

і

включивши
нарахованих

в

неї

частину

амортизаційних

інвестиційно

відрахувань

із

застосуванням діючих податкових ставок по прибутку.
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ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ОБ’ЄКТИ,
КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ
Зазвичай конкурентоспроможність визначають як здатність суб’єкту
ринку до конкуренції. Більша конкретизація даного поняття пов’язана з
позицією

авторського

розуміння

конкуренції,

конкурентного

ринку,

спорідненості конкурентних цілей та ознак конкурентних переваг. Воно
застосовується як по відношенню до національних економік, так і до регіонів,
підприємств, товарів, технологій і окремих працівників.
В

науковій

і

прикладній

економічній

літературі

поряд

з

конкурентоспроможністю використовується велика кількість споріднених
термінів (часто синонімічних) – конкурентоздатність, конкурентний статус,
конкурентна позиція, конкурентна можливість з часовою та значимою
варіативністю (стратегічна, перспективна, потенційна, поточна), тому стає
зрозумілим, що концептуальні положення конкурентоспроможності, в цілому,
і конкурентоспроможності підприємства зокрема, ще потребують свого
обґрунтування і розвитку.
Значна частина вчених пов’язує конкурентоспроможність підприємства
з ефективністю діяльності суб’єкта ринку. Так, Г.Л. Азоєв і О.П. Челенков
зазначають, що суть конкурентоспроможності підприємства полягає у її
здатності “ефективно розпоряджатись власними та позиковими ресурсами в
умовах

конкурентного

ринку” [1,

с. 62].

Але

високий

рівень

конкурентоспроможності може забезпечуватися не лише ефективним
управлінням, а й незалежними об’єктивними чинниками.
Адекватною, але дещо спрощеною є позиція П. Дойла, який зазначав, що
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конкурентоспроможність залежить від здатності суб’єкта “…задовольняти
потреби споживачів краще, ніж це роблять його конкуренти” [2, 52].
Варіативність розуміння

суті

конкурентоспроможності

найбільш

рельєфно виявляється при спробі кількісної її оцінки. Зазначимо, що з наукової
точки зору конкурентоспроможність має відношення виключно до суб’єктів
ринку – економічних організацій – підприємств. Вони є носіями «здатності до
конкуренції». Наявність конкурентопридатних видів продукції є передумовою
конкурентоспроможності підприємства. Конкурентоспроможність галузь – це
результат діяльності підприємств. Конкурентоспроможність національної
економіки – агрегована характеристика конкурентоспроможності тих же
підприємств.
В аналітичних спробах оцінки конкурентоспроможності переважають
підходи, що передбачають агреговану характеристику діяльності підприємств
на основи певного набору показників з безліччю варіантів їх усереднення.
Основний

недолік

–

відсутність

адекватного

сутнісним

ознакам

конкурентоспроможності обґрунтування вибору зазначених показників.
Тому,

необхідною

передумовою

параметризації

конкурентоспроможності є усвідомлення її суті на основі визначених
критеріїв.
Цільовим результатом конкуренції є заволодіння об’єктом конкуренції.
Це

ключове

поняття,

що

дозволить

надати

кількісну

оцінку

конкурентоспроможності.
Об’єкт конкуренції являє собою явище зовнішнього світу, за яке
ведеться конкурентна боротьба. У найбільш загальному вигляді їх можна
визначити як споживчий попит, фактори виробництва і влада.
пізнання

суті

конкурентоспроможності

підприємства

Отже,

ґрунтується

на

усвідомленні об’єкту конкуренції, яким володіє, чи здатне заволодіти дане
підприємство. Боротьба за об’єкти конкуренції буде результативною в разі
кращого (ніж це роблять конкуренти) задоволення потреб їх власників.
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Ознакою конкурентоспроможності підприємства є володіння об’єктами
конкуренції в обсягах, що забезпечують його стале функціонування. Умовою
забезпечення конкурентоспроможності є здатність підприємства задовольняти
потреби власників ресурсів(об’єктів конкуренції), що обумовить їхню згоду
передати зазначені ресурси у виробниче використання підприємством.
Чинниками забезпечення конкурентоспроможності підприємства є :
•

лояльність споживачів, яка виявляється в обсязі реалізації

виробленої продукції, що є свідченням задоволення їхніх потреб;
•

готовність власників продовжити термін інвестування коштів в

капітал підприємства, яка визначається ефективністю авансованого капіталу,
як основного параметру доцільності дій інвесторів;
•

готовність колективу підприємства продовжити роботу при

існуючих соціально-економічних, екологічних, організаційних та інших
умовах, що пропонує підприємство.
На основі даних умов можна сформулювати економічні критерії
конкурентоспроможності суб’єкта ринку.
Перший критерій - забезпечення потреб споживачів в товарах та
послугах, що виробляє/надає і реалізує підприємство. Відповідність
підприємства даному критерію свідчить про його соціальну доцільність і
здатність реалізувати конкурентні переваги у порівнянні з потенційними і
реальними конкурентами в даному сегменті ринку за певний період діяльності.
Другий критерій - ефективність інвестованого капіталу реалізує
підприємницьку цілеорієнтацію власника капіталу. Системне зниження рівня
ефективності підприємства може призвести до його збитковості і припинення
діяльності.
Третій критерій – відповідність оплати, умов праці і реалізації
соціальних програм уявленням персоналу про необхідні для роботи в даному
підприємстві соціально-економічні параметри праці.
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Зазначені критерії мають між собою тісний каузальний і, часто,
функціональний зв'язок. Тому, безумовно, слід погодитись з Питером Дойлем,
щодо концепції залежності конкурентоспроможності від рівня задоволення
потреб, додамо – не лише споживачів, а й учасників підприємства –
власників\акціонерів та найманого персоналу.
Отже, змістовною основою конкурентоспроможності є задоволення
потреб усіх груп - стейкхолдерів, причетних до діяльності конкретного
підприємства:
-

споживачів – в товарах та послугах;

-

власників

–

в

адекватному

авансованому

капіталу

підприємницькому прибутку;
персоналу – в оплаті і умовах праці.

Як

наслідок,

конкурентоспроможність

підприємства

має

три

детермінанти: продукційно-виробничий, рекрутинговий та інвестиційний.
Конкурентоспроможність має відображати вміння суб’єкта ринкових
відносин не лише створювати, а й утримувати конкурентні переваги. Саме
тому оцінка
досягнутим

конкурентоспроможності
рівнем.

Ринкова

не

ситуація

може
дуже

обмежуватися
динамічна

і

лише
рівень

конкурентоспроможності доцільно розглядати також з позицій потенційного,
поточного та динамічного статусу.
Оцінка
показниками

досягнутої
обсягу

конкурентоспроможності

ресурсу,

яким

заволоділо

здійснюється

за

підприємство

на

досліджуваному ринку в результаті конкурентної боротьби за цей ресурс.
Об’єктом боротьби на продукційно-виробничому ринку є купівельні
фонди споживачів. Їх частина, що стала «здобиччю» досліджуваного
підприємства, відповідає обсягу реалізованої ним продукції.
Об’єктом боротьби на рекрутинговому ринку, по аналогії, мала б
вважатись робоча сила – потенційні працівники підприємства. Такий підхід
був би виправданим в разі наявності гострого дефіциту робочої сили та її
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якісної

однорідності.

За

реальних

умов

об‘єктом

конкуренції

на

рекрутинговому ринку виступає якісна робоча сила в необхідній кількості.
Досягнута якість обумовлює детерміновану кількість працюючих. Остання на
є проблемним цільовим параметром діяльності, тому оціночним показником
досягнутої конкурентоспроможності підприємства на рекрутинговому ринку є
продуктивність праці, що виступає якісною характеристикою персоналу, яка
має кількісну оцінку.
Об’єктом боротьби на інвестиційному ринку є інвестиційні ресурси,
результативність

якої

виявляється

в

обсязі

інвестованого

капіталу

підприємства.
Систему оціночних показників конкурентоспроможності представлено в
табл.1.
Таблиця 1
Оціночні показники конкурентоспроможності підприємства
Форми конкурентоспроможності
Детермінанти
конкурентоспроможност
і

продукціно-виробничий

рекрутинговий

інвестиційний

Потенційна
Досягнута

Обсяг
реалізованої
продукції, (V)

Продуктивніст
ь праці, Пп
Вартість
інвестованого
власного
капіталу, Кі

Ринкова

Резерв
зростання
обсягу
реалізовано
ї продукції
при
зниженні
ціни, ΔVб

Виробнича
Резерв
зростання
обсягу
реалізованої
продукції
при повному
використанн
і
потужності,
ΔVп

Функціональн
а (поточна)

Ціна
продукції, Ц

Резерв продуктивності при
досягненні найвищої на
ринку середньої заробітної
плати, ΔПп

Середня
заробітна
плата, Зп

Прибуток від реалізації, П

Рентабельніст
ь капіталу, Рк
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Отже,

конкурентоспроможність

підприємства

має

комплексний

характер, що знаходить відображення в її детермінантах – продукційновиробничому,
досягнутого,

рекрутинговому,
потенційного

конкурентоспроможності.
конкурентоспроможності

інвестиційному,
та

мають

функціонального

Загальним
підприємства

що

принципом
є

співвідношення

форму
рівнів
оцінки
значення

відповідного оціночного показника до середнього значення даного показника
по досліджуваний сукупності безпосередніх конкурентів.
Література:
1. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. –М.: ПОО “Типография
НОВОСТИ”, 2000.-256 с.
2. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии. 3-е издание/пер. с англ..-СПб.: Питер,
2002.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ
ПЕРЕВАГ ЯК ОДНІЄЇ З ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ ПРОЦЕСУ
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Конкуренція – основна рушійна сила всіх ринкових відносин. Саме на
основі конкурентної боротьби побудовані фундаментальні принципи бізнесу в
сучасному глобалізованому середовищі. Насправді ж завдання конкуренції на
ринку – максимально забезпечити задоволення потреб споживача та досягти
значного розвитку галузей промисловості. За таких умов на перший план
постає питання управління конкурентоспроможністю підприємств.
З моменту оголошення Незалежності наша країна стала активним
учасником світового ринку. За останні 25 років в Україні відбувся процес
переходу від планово-адміністративної до ринкової економіки, а отже всі
вітчизняні підприємства так чи інакше стали активними учасниками ринку та
все

більше

зосереджують

увагу

на

формуванні

та

управлінні

конкурентоспроможністю.
На сьогоднішній день відсутнє єдине універсальне трактування
конкурентоспроможності підприємства у наукових здобутках вітчизняних та
зарубіжних вчених. Так Фатхутдінов Р.А. визначає конкурентоспроможність
підприємства

як

«здатність

фірми

випускати

конкурентоспроможну

продукцію, її перевага стосовно інших підприємств даної галузі у середині
країни та за її межами» [5, c. 167].
За

Портером

М.

конкурентоспроможність

підприємства

–

це

«можливості створювати та реалізовувати продукцію, цінові й нецінові якості
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якої більш привабливі, ніж в аналогічної продукції конкурентів на
зовнішньому ринку» [3, c. 67].
Отже, очевидними є розбіжності в баченні конкурентоспроможності
підприємств різними вченими, але спільним лишається усвідомлення того, що
конкурентоспроможність визначається як набір якостей, які забезпечують
підприємству більшу привабливість та ефективність в порівнянні з
конкурентами.
На управління конкурентоспроможністю підприємств впливає значна
кількість факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. При цьому, якщо
на всі процеси мікрорівня в середині підприємства воно здатне впливати,
коригувати та змінювати їх (або ж усувати вузькі місця), то до зовнішніх
факторів (макрорівня) можливо лише адаптуватись, адже вплинути на них
фірма

практично

не

здатна.

В

Україні

процес

управління

конкурентоспроможності підприємств доцільно досліджувати починаючи з
самої основи – визначення, аналізу та використання конкурентних переваг.
Трактування конкурентних переваг в сучасній економічній науці
різноманітні. Так, наприклад, Азоєв Г.Л. під конкурентними перевагами
розуміє «концентровані прояви переваги над конкурентами в економічній,
технічній, організаційній сферах діяльності підприємства, які можна виміряти
економічними показниками (додатковим прибутком, вищою рентабельністю,
ринковою часткою, обсягом продажу)» [1, c. 60].
Фатхутдінов Р.А. зазначає, що конкурентна перевага – це «яка-небудь
ексклюзивна цінність, якою володіє система, і яка дає їй перевагу перед
конкурентами» [5, с. 179].
Формування конкурентних переваг підприємства є тривалим та
багатоаспектним процесом. Такі переваги не завжди помітно, вони можуть
бути прихованими та не впливати прямо на ефективність господарської
діяльності

підприємства.

Відносні

конкурентні

переваги,

як

і
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конкурентоспроможність підприємства, можуть бути обумовлені різними
чинниками внутрішнього та зовнішнього середовища [4, с. 43].
В економічній науці можемо виділити два основних підходи до
формування конкурентних переваг підприємства [2, с.14]:
1. Акцентування на конкурентах, коли основною метою використання
конкурентних переваг є посилення власних ринкових позицій в порівнянні з
конкурентами;
2. Акцентування на споживачах, коли використання конкурентних
переваг орієнтоване на максимальне задоволення потреб споживача, а отже
формування позитивного іміджу продукції серед покупців.
Особливу увагу при формуванні конкурентних переваг варто приділити
фактору часу, адже актуальні для підприємства конкурентні переваги сьогодні
через деякий час можуть стати його звичайною характеристикою, або, навіть,
типовим явищем для підприємств в середині галузі, та втратять свою
значимість.
Формування конкурентних переваг відіграє ключову роль в управлінні
конкурентоспроможністю підприємств, адже саме на основі їх використання
базується вибір та розробка конкурентної стратегії.
Отже, управління конкурентоспроможністю підприємства є складним
багаторівневим процесом, базисом для якого є своєчасне та ефективне
формування конкурентних переваг. Багато в чому визначення конкурентних
переваг буде залежати від галузі в котрій функціонує підприємство.
Література:
1. Азоев Г. Л. Конкурентные преимущества фирмы / Г. Л. Азоев, А. П. Челенков. – М. : ОАО
«Типография «НОВОСТИ», 2006. – 256 с.
2. Драган О.І.Управління конкурентоспроможністю підприємств: теоретичні аспекти. / О.І.
Драган. Монографія. – К.: ДАКККіМ, 2006. – 160 с.
3. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл
Е. Портер / Пер. с англ. И. Минервин. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 454 с.
4. Труніна І. М. Дослідження конкурентних переваг суб’єктів підприємницької діяльності в
умовах глобалізації / І.М. Труніна, О.А. Сущенко // Часопис економічних реформ. – №3
(19)/2015. – С. 43-49.
5. Фатхутдінов Р.А. Управління конкурентоздатністю організації [Текст] : підручник для
студ. вищ. навч. закл. / Р. А. Фатхутдінов, Г. В. Осовська. - К. : Кондор, 2009. - 470 с.
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ПІДПРИЄМСТВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Зміни в економічних відносинах, які відбуваються на ринковій основі,
передбачають

формування

у державі

конкурентного

середовища

та

потребують, відповідно, досягнення певного рівня конкурентоспроможності
підприємствами. Не підлягає сумніву, що це можливе тільки за умови
достатнього розвитку трудового потенціалу. Людський фактор визначають як
важливий

конкурентний

вдосконалювати

разом

резерв
з

підприємства,

іншими

ресурсами

який
для

необхідно
підвищення

конкурентоспроможності підприємства як системи. Проте у нашій країні в
механізмі управління підприємством фактично дуже рідко враховуються
конкурентні переваги професійно-кваліфікаційних та організаційних якостей
працівників порівняно з персоналом конкуруючих підприємств. Таке
становище можна пояснити розповсюдженою на українських підприємствах
традиційною та звичною недооцінкою значення людського фактора у розвитку
виробництва.
За даними Державної служби статистики України за січень-липень 2017
року обсяги промислового виробництва в Запорізькій області порівняно з
відповідним періодом попереднього року зросли на 7,8 %.
Металургійний комплекс Запорізької області залишається одним із
найбільш розвинених та провідних у країні. Так, у Запоріжжі випускається
25% сталі, яка виробляється в Україні.
Основу промисловості області складає металургійний комплекс,
зокрема

провідні

підприємства

галузі:

ПАТ

«Запоріжсталь»,

ПрАТ

«Дніпроспецсталь», ПАТ «Запорізький завод феросплавів», ТОВ «Запорізький
титано-магнієвий комбінат», ПрАТ «Запоріжкокс».
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Цього року в металургійному виробництві намітилася тенденція
зростання. Так, за підсумками січня-травня 2017 року індекс промислового
виробництва у металургії склав 102,1 % до аналогічного періоду минулого
року.
У січні-березні 2017 року фінансовий результат до оподаткування
великих і середніх підприємств області склав 5185,7 млн. грн. (у металургії
2346,3 млн. грн. прибутків отримали 60,7% підприємств).
Галузь забезпечує роботою кожного четвертого запоріжця: чисельність
зайнятих у металургійному комплексі області становить 29,9 тис. осіб або 21,3
% від загальної чисельності працюючих у промисловості області.
У металургійній галузі традиційно один із найвищих рівнів заробітної
плати, зокрема у травні 2017 року – 8577 грн., що на 13,7% більше від
середньомісячної зарплати у промисловості області [3].
Загальні причини, які заважають значному збільшенню обсягів
виробництва

є

актуальними

для

більшості

галузей

промисловості:

переорієнтація на інші ринки збуту, відсутність замовлень на внутрішньому
ринку, високі тарифи на енергоресурси та залізничні перевезення, високі
відсоткові ставки на кредитні ресурси, недостатній рівень трудового
потенціалу підприємств.
В умовах конкурентного середовища трудовий потенціал персоналу
викликає зацікавленість у керівництва металургійних підприємств саме своїми
вагомими перевагами (професіоналізм, досвід роботи, працездатність тощо).
Усвідомлення цих факторів в науковій літературі відображає новий підхід до
визначення ролі працівника в процесі суспільного виробництва за умов
конкуренції.
У загальному розумінні конкурентоспроможність трактується як
наявність ознак, що формують переваги для кожного суб'єкта економічного
суперництва; як спроможність конкурувати на певних ринках товарів та
послуг; як здатність досягати успіху у економічному змаганні. Різноманітність
підходу до тлумачення сутності конкурентоспроможності відображено в її
визначеннях

різними

авторами.

Дослідження

змістовних

критеріїв
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конкурентоспроможності дають можливість виділити декілька характеристик,
що допомагають краще зрозуміти сутність цього поняття.
На відміну від категорії “трудові ресурси” поняття “трудовий потенціал”
є більш ширшим та характеризує не лише загальну кількість працездатного
населення, але й їх якісні та кількісні компоненти, такі як рівень освіти,
професіоналізм, працездатність та ін., які формуються у конкретних
виробничих відносинах та факторах відтворення. Трудовий потенціал
необхідно характеризувати як сукупність наявних і резервних можливостей
працівників досягати поставлених виробничих цілей і продуктивних
результатів. [2, с.33].
Оцінка трудового потенціалу передбачає необхідність зважати на вплив
значної кількості факторів, що розглядаються з різних аспектів. У зв’язку з
цим оцінка трудового потенціалу за допомогою одного показника майже
неможлива, тому що чимало складових його якості на етапах формування і
реалізації в цілому не підлягають кількісному виміру. Тому є можливість
об’єктивно оцінити трудовий потенціал металургійного підприємства тільки
за умови використання системи показників, яка об’єднує не лише кількісні, а
також якісні показники. Для ґрунтовного аналізу трудового потенціалу
потрібно дослідити його структуру, розглянути якісні та кількісні показники
відтворення.
Для оцінки системи показників трудового потенціалу промислового
підприємства слід використовувати такі підходи:
– комплексний, що передбачає врахування демографічної, особистісної,
психофізіологічної грані трудового потенціалу. Якщо зігнорувати хоча б
однією з обов’язкових граней системи показників, проблемне питання не буде
розв'язано;
– динамічний, що передбачає проведення ретроспективного аналізу
колишніх і теперішніх теоретичних і практичних досліджень, застосовуючи
науково-дослідну літературу з певного питання і проведення перспективного
аналізу (тобто прогнозу);
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– кількісний (математичний), що передбачає можливість переміщення
від якісних оцінок до кількісних із застосуванням математичних та
статистичних методів [1, с.108].
Значна роль трудового потенціалу металургійних підприємств у
формуванні їх конкурентоспроможності може бути пояснено такими
факторами:
–

визначальним

впливом

на

досягнення

цілей

та результати

господарської діяльності;
– вагомим значенням в інтегруванні, формуванні особливих рис та
раціональному використанні усіх компонентів ресурсного потенціалу;
– здатністю до змін, адаптації та навчання згідно з потребами
зовнішнього середовища;
– залученням до здійснення всіх бізнес процесів.
В наш час теоретичні знання, уміння та практичні навички стрімко
втрачають свою актуальність, тож здатність металургійних підприємств
безперервно підвищувати професійний рівень своїх працівників можна
вважати запорукою забезпечення їх конкурентоспроможності на товарному
ринку. Для цього потрібне залучення інвестицій, перш за все, в покращення
умов праці, підвищення рівня соціального захисту та ефективність розвитку
персоналу.
Література:
1. Вітюк Є.А., Грінка Т.І. Особливості використання трудового потенціалу на підприємстві
/ Є.А. Вітюк, Т.І. Грінка // Наукові записки. – 2012. - Вип. 12, Ч. 2. – С. 105–109.
2. Давидюк Т.В. Трудові ресурси, трудовий потенціал, робоча сила, людський капітал:
взаємозв’язок категорій // Вісник Житомирського державного технологічного університету:
Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – № 1 (47). – С. 32–35.
3. Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
4. Кот А.Є. Розвиток підходів до управління трудовим потенціалом виробничої організації
// Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки – 2012. – № 16 – С. 42–48.
5. Сідоренко В.В. Джерела формування трудового потенціалу підприємства / В.В.
Сідоренко // Бізнес Інформ. – 2012. – № 10. – С. 280–284.
6.
Ходжаян А.О. Конкурентоспроможність як соціально-економічне поняття і
категорія / А.О. Ходжаян // Економічний вісник НГУ. – 2008. – № 4. – С. 19–25.

182

Ткаченко А.М., д.е.н., професор,
завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Запорізький національний технічний університет
Пожуєва Т.О., д.е.н.
завідувач кафедри менеджменту та фінансів
ДВНЗ «Український державний
хіміко-технологічний університет»
ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ
В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Нині біля 60% загального суспільного продукту в Україні формується в
промисловості, де працює понад 30% працездатного населення. Однією з
ключових ділянок нашого національного господарства, є металургійна галузь.
Слід зазначити, що металургійний комплекс поєднує технологічні процеси з
видобування та підготовки сирцю до переробітку, технологічний процес з
одержання чавуну, прокату металів, виготовлення сплавів, виробництва
коксохімічної продукції, утилізації відходів виробництва та ін. Металургійний
комплекс нашої країни має доволі придатні природно-географічні та
економічні умови для продуктивного піднесення та є платформою для
розвитку інших галузей.
Найбільшим утворенням в галузі є корпорація Метінвест – це
29 підприємств, на яких працює близько 110 000 співробітників. Асортимент
продукції включає понад 1000 найменувань для майже 5000 споживачів.
Сьогодні компанія реалізує продукцію майже на 99 першорядних ринках,
більше ніж 1000 покупцям у 75 країнах світу. Корпорація Метінвест є
виробником номер один в нашій країні з виробництва: залізної руди – 55%;
коксу – 41%; сталі – 25%; коксуючого вугілля – 21%. За 2014 рік податкові
надходження від корпорації Метінвест в нашій країні склала близько 10% у
наповненні бюджетів різноманітних рівнів.
У 2014 році промисловість нашої держави увійшла в глибочезну кризу.
Стан погіршило проведення бойових дій в Донецькому регіоні та економічні
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складнощі в нашій країні. Зокрема мають місце порушення виробничого темпу
на «Азовсталі», не на повну потужність завантажені Краснодонвугілля (КДВ),
Харцизький трубний завод (ХТЗ), Комсомольське рудоуправління (КРУ).
Пошкоджені внаслідок АТО: Авдіївський коксохімічний завод (АКХЗ),
Єнакіївський

металургійний

завод

(ЄМЗ),

КДВ,

Науково-виробниче

об’єднання Інкор і Ко (НВО Інкор і Ко). Зупинені Єнакіївський металургійний
завод та Макіївський філіал Єнакіївського металургійного заводу (МФ ЄМЗ).
Згідно попередніх оцінок відновлювання Донецького регіону буде коштувати
понад

12

млрд.дол.

Внаслідок

відсутності

портфеля

замовлень

на

металургійних підприємствах нашої країни в цілому та зокрема у Корпорації
Метінвест суттєво знизилось виготовлення металопродукції.
Затовареними опинились склади готової продукції ММКІ, "Азовсталі"
КДВ, КРУ та Гірничо-збагачувальний комбінат (ГЗК), зокрема:
- 265,4 тис. тонн вугілля накопичилось на шахтах КДВ;
- 41 тис. тонн запасів готової продукції знаходиться на складах ММКІ;
- 277,1 та 154,9 тис. тонн - це відповідно запаси концентрату й окатишів
Ще однією проблемою металургійної галузі України стало значне
падіння цін на руду (за 2014 рік воно склало 51,5%).
Натомість відповідної державної підтримки металургійної галузі у цей
складний період нажаль не відбулося, зокрема з І кварталу 2014 року було
збільшено у п’ять разів плату за користування надрами, що призвело до втрат
підприємствами групи Метінвест понад 60 млн дол. на рік.
Слід зазначити, що у 2014 році тарифи на газ в Україні в цілому зросли на
67% (тобто у 2,2 рази), «Укрзалізниця» за цей період збільшує тарифи на
перевезення на 58%, а уряд планує ввести у дію додаткове мито на імпорт
(приблизно 5-10%). Окрім того з 2015 року вступив у дію Закон, згідно якого
Фонд соціального страхування повністю припинив фінансову підтримку
дитячих санаторіїв-профілакторіїв та оздоровниць. Для групи компаній
Метінвест це означає додаткові витрати у сумі близько 10 млн. грн. Крім того,
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уряд перестав своєчасно відшкодовувати ПДВ для підприємств металургійної
галузі. При цьому заборгованість податкових органів України з ПДВ перед
корпорацією Метінвест на сьогодні становить понад 1 млрд. грн. Компанія
своєчасно і в повному обсязі виплачує податкові відрахування до бюджетів
усіх рівнів. Авансова переплата державі з податку на неодержаний
підприємствами Метінвест прибуток в 2014 році становить понад 2,5 млрд грн.
В результаті цього під загрозою опинились інноваційно-інвестиційні проекти
та програми, розвиток соціальної інфраструктури, тощо. Існування гірничометалургійних підприємств в Україні в цілому та Метінвесту зокрема, які
здебільшого є містоутворюючими, стало вкрай тяжким.
Обсяги виробництва сталі в Україні в 2014 році відкотилися до рівня
кінця 1990-х, у 2015 падіння складало понад 25%. За підсумками 2014 р. обсяги
виробництва сталі в Україні впали на 17,1%, до 27,2 млн. т, чавуну - на 14,8%,
до 24,8 млн. т. Таке різке скорочення виробництва металопродукції було
пов'язано зниженням попиту на метал на внутрішньому ринку на тлі
загального погіршення економічної ситуації в країні та військового конфлікту
на Донбасі. Окрім того, не дивлячись на девальвацію гривні, яка сприяла
деякій підтримці вітчизняних виробників при експортних продажах,
спостерігалося витіснення української продукції з ряду експортних ринків
(країн СНД та Азії) в результаті посилення конкуренції з боку великих гравців
і проведеною окремими країнами-споживачами політики імпортозаміщення.
На фоні здешевлення сировини (ЖРС, вугілля) й енергетичних ресурсів,
зниження фрахту та стрімкої девальвації національних валют відносно долара
США, собівартість ключових конкурентів по сталі та ЖРС продовжують
знижуватись, а ринок стає все більш глобальним, так як коротка логістика
перестала бути вагомою перевагою. У 2015 році падіння обсягів виробництва
чавуну та сталі в Україні склало понад 30% порівняно з 2014 роком. Сьогодні
український експорт металопродукції знизився до мінімальної позначки за
останні 10 років. За підсумками 2014 року експорт сталевого прокату знизився
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на 15% і склав близько 20 млн. тонн, що стало мінімальним обсягом за останні
10 років. Найбільш знизились показники підприємств, розташованих у
східному регіоні України - Алчевського МК (-34%), Єнакіївського М3 (-28%),
Макіївського філіалу "ЄМЗ" (-33%). В той же час товарна структура експорту
майже не змінилась, основний обсяг як і раніше становлять напівфабрикати,
найсуттєвіше скоротилися поставки в РФ. Слід відзначити, що географія
експорту також не зазнала істотних змін, ключовим ринком для збуту
української продукції залишаються країни Близького Сходу та Північної
Африки. За значимістю країни СНД перемістилися з другого на третє місце, в
цілому за рік відвантаження в цьому напрямку скоротилися більш ніж як на
третину. У тому числі поставки в Росію склали близько 2 млн. тонн, що на 34%
нижче рівня попереднього року, з цього обсягу більше половини-це арматура
і фасонний прокат. За таких умов зниження витрат - шанс зберегти
конкурентоспроможність. В умовах падіння цін на металопродукцію,
підприємства

Метінвесту

працюють

над

збереженням

конкурентоспроможності своєї продукції. Це досягається реалізацією заходів
по скороченню витрат виробництва та зниженням собівартості продукції.
Сьогодні металургійний ринок в Україні переживає складний період.
Відновлення світової економіки проходить повільно - в найближчі роки 0,51,5% зростання можуть стати нормою. Обтяжуючими ситуацію факторами для
багатьох регіонів нашої країни стають геополітичні конфлікти, низька ціна на
нафту, слабка інвестиційна активність. Споживання металопрокату також
продовжує уповільнювати темпи зростання: ефект гальмування зпровакував
Китай, коли в 2014 році вперше з 1995 року знизив споживання сталевої
продукції, не тільки імпортованої, а й власного виробництва. Такі зміни
призвели до того, що перед більшістю виробників постало питання – кому
продавати обсяг, що звільнився і як, враховуючи посилення конкуренції з
китайськими постачальниками практично на усіх ринках збуту.
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Згідно з прогнозами WSA в 2016 році в світі прогнозується збільшення
споживання сталевого прокату на 1,4%, , що складає близько 1,57 млрд. тонн.
Китай перестає бути двигуном світового споживання сталі. Попит на сталевий
прокат в Китаї продовжить демонструвати негативну динаміку і у 2016-2017
роках знизиться щорічно на 0,5%. У країнах з розвиненою економікою у 2016
році зростання збережеться, але буде помірним. В цілому попит на сталевий
прокат в країнах з розвиненою економікою збільшиться в 2016 році на 1,8%,
до 420 млн. тонн. У країнах з економікою, що розвивається (виключаючи
Китай) в 2016 році темпи зростання споживання сталевого прокату залишаться
в цілому слабкими - близько 2,4%. В результаті, попит на сталь в країнах з
економікою що розвивається, у 2016 році може зрости на 4%, перевищивши
440 млн. тонн. В Україні в 2016 році завдяки відновленню інфраструктури
очікується збільшення показників в споживання сталевого прокату на 14%.
Отже, необхідно забезпечити підтримку базових галузей промисловості,
зокрема металургійної галузі – фундаменту української економіки, яка
забезпечує її стабільність і стійкість. Слід запровадити національну програму
підтримки, яка полягає у суттєвій зміні законодавства.
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ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ
ПІДПРИЄМСТВА РИТЕЙЛУ
Посилення глобалізаційних процесів та активізація їх впливу на
розвиток

національної

конкурентоспроможності.

економіки
За

даними

негативно

відобразилося

останнього

звіту

на

її

Всесвітнього

економічного Форуму Україна у 2016 році значно погіршила свою позицію у
рейтингу глобальної конкурентоспроможності та зайняла 85-е місце серед 138
країн (табл.1).
Індекс глобальної конкурентоспроможності визначається за такими
напрямами: базові вимоги, підсилювачі ефективності, фактори розвитку та
інноваційного потенціалу. У межах кожного окремого напряму виділено
складники, які згруповані у 12 складових конкурентоспроможності. Так,
базові вимоги індексу глобальної конкурентоспроможності містять такі:
інституції, інфраструктура, макроекономічна стабільність, охорона здоров’я
та початкова освіта; підсилювачі ефективності – вища освіта та професійна
підготовка, ефективність ринку товарів, ефективність ринку праці, рівень
розвитку фінансового ринку, технологічна готовність та розмір ринку;
фактори розвитку та інноваційного потенціалу – рівень розвитку бізнесу,
інновації. Кожна складова, в свою чергу, об’єднує значну кількість змінних,
які охоплюють головні аспекти (у межах складової) життєдіяльності країни в
цілому. При цьому за кожним напрямом визначається місце у рейтингу індексу
глобальної конкурентоспроможності.
Однією зі складових, яка формує загальну конкурентоспроможність
країни є рівень розвитку бізнесу у т.ч. у сфері роздрібної торгівлі.
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Таблиця 1
Динаміка рейтингу України з глобальної конкурентоспроможності
Показник
2015 р.
201520162016 рр. 2017 рр.
Кількість країн, які приймали участь в
144
140  138 
оцінюванні
Місце України у рейтингу глобальної
76
79  85 
конкурентоспроможності
Значення індексу глобальної
4,1
4,03  4,0 
конкурентоспроможності (з 7 балів)
Базові вимоги (місце у рейтингу індексу
87
101  102 
глобальної конкурентоспроможності)
Підсилювачі ефективності (місце у рейтингу
67
65  74 
індексу глобальної
конкурентоспроможності)
Фактори розвитку та інноваційного
92
72  73 
потенціалу (місце у рейтингу індексу
глобальної конкурентоспроможності)
Джерело: складено та розраховано автором за даними: [1-3]

Відповідно до теорії життєвого циклу конкурентна перевага проходить
наступні етапи: народження, виведення на ринок, зростання та зрілість,
виведення з ринку (рис. 1).
К3

К`3

К4

К2
К1
t1

К0

t2

t3

t`3

зростання та зрілість

К5

t4

t5

виведення
з ринку

виведення
на ринок

Рис. 1. Життєвий цикл конкурентної переваги підприємства роздрібної
торгівлі
Стійкий розвиток та висока конкурентоспроможність підприємств
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вітчизняного

ритейлу

забезпечується

завдяки

реалізації

сформованої

сукупності конкурентних переваг на споживчого ринку або його певному
сегменті.
Детальніше зупинимося на кожній з них та особливостях щодо
підприємств роздрібної торгівлі:
1) стадія народження (t1 – t0) – період від ідеї, обґрунтування
актуальності конкурентної переваги та можливостей підприємства ритейлу
відповідно до його конкурентного потенціалу до її формування. У межах цього
періоду безпосередньо відбуваються процеси формування певної сукупності
конкурентних переваг за різними напрямами та джерелами;
2) стадія виведення на ринок (t2 – t1) – період від виведення на ринок
конкурентної

переваги

конкурентоспроможності

до

забезпечення

підприємства

ритейлу

середнього
завдяки

рівня

сукупності

сформованих конкурентних переваг;
3) стадія зростання та зрілості (t4 – t2) – період стійкості конкурентної
переваги на ринку. У межах даного періоду виділяються три послідовні етапи
розвитку

переваги,

які

відповідно

характеризуються

зростанням

конкурентоспроможності підприємства ритейлу від середнього рівня до
максимально можливого, утримання високого рівня протягом тривалого
часового лагу (забезпечується конкурентостійкість) та поступове зниження
рівня конкурентоспроможності до середнього за стратегічною групою;
4) стадія виведення з ринку (t5 – t4) – період коли дана конкурентна
перевага не лише перестає бути перевагою, а й стає неефективним утримання
її на ринку.
Відзначимо, що перші три стадії життєвого циклу конкурентної
переваги є активними. Тобто саме на протязі цих стадій конкурента перевага
сприяє формуванню високого рівня конкурентоспроможності підприємства.
Відповідно

до

такого

бачення

вважаєм

доцільним

до

існуючих

класифікаційних ознак конкурентних переваг підприємства ритейлу (за
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методом конкуренції, фактором формування, характером виникнення,
ступенем значущості для підприємства, готовністю до реалізації, рівнем та
ступенем глибини клієнтської довіри та ін.), які досить детально представлено
у роботах [4-6] додати таку – за стадією життєвого циклу. У межах
запропонованої ознаки виокремлено конкурентні переваги на активних
(народження, виведення на ринок, зростання та зрілість) та пасивній
(виведення з ринку) стадіях життєвого циклу. Це дозволить розробити
ефективні управлінські рішення та заходи щодо підвищення рівня
конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі з урахування
галузевої специфіки та особливостей стадій життєвого циклу.
Література:
1. Офіційний сайт Світового економічного форуму [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.weforum.org.
2. The Global Competitiveness Report 2015–2016 / World Economic Forum. – 2015. – 403 р.
3. The Global Competitiveness Report 2016–2017 / World Economic Forum. – 2016. – 400 р.
4. Блохіна О. М. Організаційне забезпечення комплексної системи управління
конкурентними перевагами підприємств роздрібної торгівлі / О. М. Блохіна // Економічна
стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. – Харків : ХДУХТ,
2010. – Вип. 2 (10). – С. 381-389.
5. Управління конкурентними перевагами підприємства: вітчизняний та міжнародний
досвід : монографія / М. В. Чорна, О. М. Блохіна; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі.
– Харків : Лідер, 2015. – 192 с.
6. Отенко В. І. Конкурентні переваги підприємницької діяльності // Бізнес Інформ. – 2014.
– №4. – C. 290-295.
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Шиян Д.В., д.е.н., професор,
ХНЕУ імені С. Кузнеця
ВПЛИВ ІНТЕСИВНОСТІ ВИРОБНИТЦВА НА РІВЕНЬ
КОНКУРЕНТНОСПРОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Сільське господарство сьогодні займає особливе місце в економіці нашої
держави. Безумовно, велике значення має та обставина, що на відміну від
інших

галузей

сфери

матеріального

виробництва

–

металургії,

машинобудування, будівництва, які останніми роками скорочують обсяги
виробництва, сільське господарство його нарощує, забезпечуючи позитивне
сальдо у зовнішньоекономічній діяльності [1, С. 10]. Зокрема, валовий продукт
сільського господарства у постійних цінах 2010 року у 2016 році дорівнював
134,2% до рівня 2010 року. За той же саме період даний показник в добувній
промисловості дорівнював 76,6%, у переробній промисловості – 73,0%, в
будівництві – 59,8%, в фінансовій та страховій діяльності - 66,6%.[2].
Виникає питання, що являється основною рушійною силою розвитку
сільського господарства у світі? Є підстави констатувати наявність
однозначності у відповідях на нього. В якості першого фактору визначається
невпинне зростання чисельності населення, хоча у віддаленій перспективі
передбачається його стабілізація. Другий фактор теж суттєвий, який найбільш
повно проявляється в Азії і Африці – різке зростання добробуту, що
обумовлює збільшення потреби у більш якісних і більш дорогих продуктах
харчування [3]. Їх сукупна дія обумовлює різке зростання потреби в продукції
сільського господарства.
А це, в свою чергу, обумовлює необхідність визначення потенціальних
можливостей нарощування обсягів виробництва продукції сільського
господарства. У зв’язку з цим висловлюється думка: можливість різних країн
у цьому відношенні принципово відмінні. Так вважається, що Західна Європа
досягла свого потенціалу. В Америці така ж ситуація. Суттєво зростання може
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досягти Україна та ще декілька країн. Для досягнення такої мети необхідно
значно підсилити рівень інтенсивності виробництва. У зв’язку з цим
особливого значення набуває здатність теорії давати відповідь на чисельні
питання, які будуть виникати в процеси перебудови виробництва на
інтенсивних засадах. Однак, виникає питання: яким чином зростання
інтенсивності виробництва буде сприяти збереженню конкурентоздатності
самих підприємств. Проблема в даному випадку полягає в дії закону спадної
віддачи.
Як відомо у 1766 р. Тюрго оприлюднив працю «Роздуми про створення
і розподіл багатства»., в якій вперше була сформована ідея про дію закону
спадної віддачи витрат в сільському господарстві, який пов'язаний з
визначенням закономірностей у зміні співвідношення між витратами, що
зростають і результатами виробництва теперішній час отримує визнання
положення, згідно з яким закон спадної дохідності особливо рельєфно
проявляється саме в сільському господарстві. Такої думки, зокрема,
дотримується В.Г. Андрійчук [4]. Країни Європи долають дію закону спадної
віддачи через значні державні субсидії. Якщо їх не було, то інтенсивність
виробництва в сільському господарстві в країнах Європейського союзу значно
зменшилась. Відтак, зменшився б і рівень конкурентоспроможності всього
сільського господарства.
При оцінці стану розвитку теорії інтенсифікації в сільському
господарстві висловлюються різні точки зору. В даному випадку необхідно
згадати німецького економіста А. Теєра, який вперше вів науковий обіг
терміни інтенсивного і екстенсивного господарства. На цю обставину слушно
вказує М.С. Вітков історію науки [5]. Але і історію науки він увійшов і завдяки
тому, що відіграв значну роль у формуванні світогляду видатного економіста
Генріха фон Тюнена [6], який зробив помітний внесок в теорію
інтенсифікації [7].
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Добре відома позиція в цьому питанні К. Маркса. Вона сформульована
ним при визначенні умов формування другої форми диференціальної ренти.
Вихідним положенням при цьому виступає розмежування двох способів
використання додаткових вкладень капіталу, які спрямовуються на обробку
землі: екстенсивного, при якому зростання обсягів виробництва відбувається
шляхом розширення площі оброблюваних земель; інтенсивного, коли капітали
різної продуктивності вкладаються один після другого на одній і тій же
земельній ділянці [8, С. 732].
Важлива особливість полягає в тому, що інтенсифікація передбачає
додатково витрати, але при цьому слід мати на увазі, що ці витрати
поділяються на дві групи: одна з них безпосередньо пов’язана з тією
діяльністю, яка виступає об’єктом інтенсифікації, а друга – передує їй
створюючи відповідні умови. Наприклад, інтенсифікації процесу виробництва
можуть передувати витрати, пов’язані з науковими дослідженнями,
результати яких використовуються у виробництві. Причому не виключено, що
у виробництві витрати на одиницю об’єкта інтенсифікації можуть навіть
зменшуватися. Відносно конкурентоспроможності підприємств та їх зв’язку з
рівнем інтенсивності виробництва. В даному випадку, необхідно в першу
чергу визначитись з самим поняття самої категорії «конкурентоспроможність
підприємства». Розпочнимо з точки зору М. Мескона, який вважав, що під
конкурентоспроможністю

підприємства

слід

розуміти

його

відносну

характеристику, яка відображає відмінності в розвитку [9, C.667]. На думку О.
Савчука даний термін слід трактувати як характеристику, яка визначає
стійкість підприємства, здатність його зберегти своє становище на ринку чи
розширювати займаний сектор ринку [10] Наведімо ще одну думку. В.Н. Гавва
зазначає, що конкурентоспроможність підприємства –це порівняльні переваги
по відношенню до інших підприємств цієї галуззі у середині країни або за її
межами [11].
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З нашої точки зору під конкурентоспроможністю сільськогосподарських
підприємств слід розуміти їх здатність втілювати в процес виробництва
сучасні інноваційні технології, зберігаючи при цьому відповідний рівень
ефективності, який забезпечує можливість подальшого розвитку. В даному
випадку ми вважаємо, що нема потреби вести мову про можливість
збереження долі ринку, бо доля окремих підприємств на ринку аграрної
продукції наближається май же 0 .Це високонкурентний ринок. З іншого боку,
значна ціна на сучасну техніку, засоби захисту рослин, добрива ставить
суттєво обмеження для багатьох підприємств з точки зору ефективності
використання вкладеного капіталу.
Відтак, виникає питання яким чином рівень конкурентоспроможність і
сільськогосподарських

підприємств

сьогодні

пов'язаний

з

рівнем

інтенсивності виробництва. Чи здатні наші підприємства виходити на ті рівні
урожайності, які мають місце в країнах Європи, США? Виходячи з вище
викладеного, нами були вирішено на прикладі сільськогосподарських
підприємств Харківської області визначити граничні межи ефективності
витрат при виробництві кукурудзи на зерно та соняшнику.
З метою вирішення поставленого завдання було здійснено обробку
даних сільськогосподарських підприємств Харківської області за 2016 рік.
Аналіз здійснювалася по кукурудзи на зерно. Для цього всі підприємства були
згруповані в шість груп за величиною витрат на 1 га посівної площі (табл. 1).
Таблиця1
Інтенсивність та ефективність виробництва кукурудзи на зерно в
сільськогосподарських підприємствах Харківської області у 2016 році
Групи
до 6000
6000,1-9000
9000,1-12000
12000,1-15000
1500,1-18000
більш 18000
По області

Кількість
підприємств
450
73
94
82
52
39
385

Витрати на
1 га, грн
4724
7367
10672
13263
16074
21135
12356

Урожайність,
ц/га
34,7
41,0
55,7
62,3
67,6
84,9
58,8

Прибуток
на 1 га
3606,1
4214,1
6531,0
5591,5
4638,7
6849,9
5567,3

Рентабельність, %
54,8
47,6
55,7
36,8
26,9
30,6
40,2

Джерело: Власні розрахунки за даними Ф.50 - сг
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Наведені дані дають підстави стверджувати, що рівень урожайності
знаходиться май же в прямій залежності з величиною витрат на 1 га посівної
площі. В той же саме час, цього не можна сказати про рівень прибутку та
рентабельності виробництва. Зокрема, величина прибутку виявилась майже
однаковою у підприємств з рівнем витрат 9000,1-12000 грн/га та більше 18000
грн/га. Рівень рентабельності взагалі зменшувався з зростанням величини
витрат. Таким чином, нелінійний характер залежності між величиною
прибутку та витрат фактично, з нашої точки зору, і визначає межі граничної
конкурентоспроможність виробництва даної культури. Подальше зростання
рівня інтенсивності виробництва буде лише призводити до падіння рівня
рентабельності та зменшення величини прибутку. Відтак, економічний
механізм поставить підприємства з більшим високим рівнем інтенсивності
виробництв в гірші умови порівняно з тим, які мали рівень витрат менший. На
рисунку 1. наведено залежність між величиною витрат та прибутку на 1 га
посівної площі.
Scatterplot (кукурурдза-соняшник 2016.sta 100v*1000c)
Прибуток на 1 га = 138,5774+0,7263*x-2,7254E-5*x^2
23230,7
20000,0
17457,6

Прибуток на 1 га

14698,6
12296,2
9849,0
7410,7
4857,4
2505,0
70,5
-2263,7
-4656,6
-7221,3
-10000,0
0,0

3602,3
2000,0

6645,6
5161,0

9649,4
8159,0

12610,3
11126,0

15618,7
14111,9

18644,4
17136,3

22000,0
20190,3

Кукурудза витрати на 1 га, грн

Рис.1. Залежність між величиною витрат та прибутку на 1 га посівної площі
кукурудзи на зерно в сільськогосподарських підприємствах Харківської
області у 2016 році.
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Шляхом находження максимуму параболи другого порядку було
встановлено, що при середньому рівні господарювання у 2016 році
максимальна велична прибутку у розмірі 4977 грн/га мала місце при
середньому рівні витрат13325 грн/га. Даний рівень витрат відповідав середній
урожайності 59,3 ц/га. Фактично ці результати і є результатами які у 2016 році
визначали економічну доцільність та конкурентоздатність виробництва.
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ЗРІЛІСТЬ СИСТЕМИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
КОМПАНІЇ
За даними глобальних досліджень [1] у світі спостерігаються стійкі
тенденції щодо зростання обсягів та значущості проектної діяльності, що, в
свою чергу, ставить перед компаніями завдання по забезпеченню ефективного
управління проектами з метою забезпечення власної конкурентоспроможності
у стратегічній перспективі.
На тлі значної кількості різноманітних проектів, програм, наявності чи
усвідомлення необхідності формування портфелю проектів на підприємстві
постає першочергове питання щодо формування та подальшого розвитку
системних підходів щодо управління цими об’єктами з метою забезпечення
очікуваних результатів. Тобто мова йде про створення системи управління
проектною діяльністю підприємства, яка передбачає ідентифікацію об’єктів,
суб’єктів, процесів, процедур, шаблонів документів та вибір відповідної
інформаційної системи підтримки цієї діяльності.
Як свідчать проведені нами дослідження та досвід роботи з
українськими компаніями, більшість з них не тільки не опікується питаннями
створення означеної системи, але й не обізнані та не усвідомлюють
необхідності

використання

професійних

інструментів

проектного

менеджменту. Тому маємо безліч вражаючих прикладів щодо суттєвих
перевищень проектних строків, бюджетів, невідповідної якості результату і, як
наслідок, незадоволеності клієнтів, втрати компанією своїх ринкових позицій
та перспектив забезпечення стратегічної конкурентоспроможності.
Разом з тим, в розвинених країнах не тільки мають статус «the must»
(обов’язково мають бути) технології проектного управління, але й широко
поширюються та розвиваються так звані концепції зрілості систем управління
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проектами. На сьогодні у світі нараховується близько 30 моделей зрілості,
найбільш відомими з яких є модель зрілості процесів розробки програмного
забезпечення (Capability Maturity Model for Software Engineering, СММ), що
була запроваджена Інститутом програмного інжинірінгу (Software Engineering
Institute, SEI), модель зрілості компанії PM Solutions Inc. PMMM (Project
Management Maturity Model), модель РМІ OPM3 (Organizational Project
Management Maturity Model), модель зрілості Гарольда Керцнера, модель
зрілості Берклі (Berkley&PMI) тощо [2, 3, 4, 5, 6].
Основні представлені моделі за своєю структурою поділяються на два
види: до першого входять більшість з них, що виділяють певну кількість рівнів
зрілості, яка у зазначених концепціях майже однакова. Другий вид
представляє модель Американського інституту управління проектами ОРМ3,
яка відображає елементи визначення ступеня зрілості відносно узагальнених
найкращих практик. Приведені моделі зрілості дають змогу компанії оцінити
рівень власної системи управління проектами, а також вказують на шляхи її
вдосконалення та покращення. Це дозволяє уникнути помилок та ризиків в
управлінні проектами та досягти вищого рівня ефективності діяльності
компанії та досягнення поставлених цілей у більш короткі строки та з
меншими

затратами

ресурсів,

що

впливає

на

її

стратегічну

конкурентоспроможність.
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ОЦІНЮВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВА З ГРУПАМИ
ЕКОНОМІЧНОГО ВПЛИВУ: СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ
Стратегічне оцінювання взаємовідносин підприємства з групами
економічного

впливу

(стейкхолдерами)

є

елементом

стратегічного

контролінгу і полягає у кількісному (абсолютному чи відносному) визначенні
інтересів підприємства щодо груп економічного впливу та його внесків у їхню
діяльність і навпаки – інтересів та внесків груп економічного впливу у
діяльність підприємства задля збалансування їхніх інтересів.
Розробник теорії управління стейкхолдерами Роберт Едвард Фрімен у
своїй концепції виокремлює 6 етапів процесу аналізу впливу стейкхолдерів на
підприємство та управління їхніми очікуваннями, які в дещо спрощеному
вигляді представлено на рис. 1.
ЕТАПИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

1 Індентифікація груп стейкхолдерів
2 Визначення ключових потреб кожної групи стейкхолдерів
3 Аналіз інтересів і впливу кожної групи стейкхолдерів
4 Формування переліку дій для управління очікуваннями
5 Реалізація запланованих дій
6 Аналіз результатів управління
Повторення процесу управління

Рис.1. Етапи процесу аналізу впливу стейкхолдерів на підприємство та
управління їхнім очікуваннями
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Серед етапів процесу управління стейкхолдерами важливе місце
належать третьому і шостому етапам. Третій етап передбачає аналіз інтересів
стейкхолдерів та їхнього впливу на діяльність підприємства, а шостий – аналіз
результатів управління. Реалізація цих етапів неможлива без кількісного
економічного оцінювання.
Групи

економічного

впливу

за

середовищем,

в

якому

вони

функціонюють, поділяють на внутрішні та зовнішні. До внутрішніх груп
впливу належать власники (акціонери, пайовики), менеджери і працівники
підприємства та їхні професійні й громадські організації. Зовнішніми групами
впливу є органи державної влади та управління, постачальники, споживачі,
інвестори, кредитори та інші групи. Ці групи можуть впливати на:
- використання потужностей підприємства;
- обсяги виробництва і реалізації продукції та її якість;
- ефективність використання ресурсів підприємства;
- ефективність прийняття та реалізації управлінських рішень
(ефективність менеджменту);
- соціальний захист працівників;
- витрати та ризики операційної, інвестиційної та фінансової
діяльності підприємства;
- імідж підприємства та його торгової марки.
Чимало економістів вважають, що початок і розвиток глобальної
фінансової кризи 2008-2009 рр. були зумовлені тим, що управління
компаніями здійснювалось на основі принципів агентської теорії, згідно якої
основною метою підприємства є максимізації добробуту власників, без
належного врахування інтересів інших соціально-економічних суб’єктів.
Статистичні дані засвідчують, що врахування інтересів працівників,
споживачів, суспільства та довкілля в стратегії розвитку провідних компаній
світу зі списку Fortune 500 сприяло покращенню фінансових результатів їхньої
діяльності. Отже, щоб забезпечити стійку конкурентну позицію на ринку
201

підприємству необхідно не тільки ефективно використовувати власні ресурси,
але й активно взаємодіяти з ключовими групами економічного впливу. Згідно
теорії стейкхолдерів підприємство – це не тільки економічна ціліснісна
структура та джерело прибутку, але й елемент системи, в якій це підприємство
функціонує, відчуваючи вплив зовнішнього оточення та, в свою чергу,
впливаючи на нього. Відтак, підприємство може уникнути багатьох
економічних негараздів, якщо зуміє налагодити ефективні зв’язки з різними
групами економічного впливу. Для цього необхідне оцінювання взаємних
інтересів та внесків як підприємства, так і груп економічного впливу, а також
розуміння необхідності збалансувати їх.
В сучасних умовах відносини підприємства з основними групами
економічного впливу повинні стати одними з найважливіших об’єктів
стратегічного контролінгу його фінансово-господарської діяльності.
Стратегічний контролінг взаємовідносин підприємства з групами
економічного впливу – це система інформаційної та методичної підтримки
управлінських рішень щодо розвитку взаємодії з основними групами
стейкхолдерів, яка передбачає інтеграції методів прогнозування, планування,
фінансово-економічної діагностики, координації, контролю, формування
інформаційного

забезпечення

конкурентоспроможності

і

внутрішнього

підприємства

в

коротко-

консалтингу
та

задля

довгостроковій

перспективи. Однією з найважливіших складових такого контролінгу є
стратегічне оцінювання їхніх взаємовідносин.
Суттєвість взаємного впливу підприємства та стейкхолдерів можна
оцінити на основі аналізу показників їх фактичної чи прогнозованої частки у
капіталі, доходах і прибутках, витратах, обсягах поставок ресурсів,
кредитному портфелі, інвестиціях тощо. На підставі такої оцінки можна
розробити варіанти стратегічної поведінки підприємства щодо різних груп
стейкхолдерів (див. рис.2).
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Альтернативність

варіантів

стратегічної

поведінки

щодо

груп

економічного впливу зумовлює використання різних підходів до організації
контролінгу. Очевидно, що основна увага має бути зосереджена на здійсненні
контролінгу процесів і результатів взаємин груп суб’єктів господарювання з
високим рівнем інтенсивності впливу.

Низька

Висока

Інтенсивність впливу
підприємства на діяльність
певної групи стейкхолдерів

Використання взаємовідносин
задля досягнення стратегічних,
тактичних і оперативних
завдань розвитку підприємства

Контроль за збалансованістю
взаємного впливу і ефективністю
взаємовідносин підприємства зі
стейкхолдерами

Розвиток інструментів впливу
на стейкхолдерів задля
підвищення ефективності
діяльності і розвитку
підприємства

Адаптація до існуючих умов
впливу, пошук нових
інструментів впливу задля
досягнення оперативних,
тактичних і стратегічних завдань
розвитку підприємства

Низька

Висока

Інтенсивність
впливу певної
групи
стейкхолдерів
на діяльність
підприємства

Рис. 2 Варіанти стратегічної поведінки підприємства щодо основних груп
стейкхолдерів залежно від інтенсивності їхнього впливу на результати
виробничо-господарської діяльності
Необхідно зазначити, що за певних умов вплив одних груп
стейкхолдерів на результати діяльності підприємства може бути позитивним,
а інших – негативним. Тому наступним завданням, а відтак і етапом
формування системи та вибору інструментів контролінгу має бути
ідентифікація характеру впливи основних груп стейкхолдерів, тобто
визначення за яких умов певна група сприятливо або несприятливо
впливатиме на діяльність підприємства. Це дасть змогу визначити потенційні
можливості щодо подальшого розвитку економічних взаємовідносин між
контрагентами та підвищення ефективності їхньої діяльності, ідентифікувати
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джерела виникнення ризиків співпраці, а відтак сформувати відповідну
систему заходів щодо її покращення.
Одним

з

найважливіших

завдань

стратегічного

контролінгу

взаємовідносин підприємства з групами економічного впливу є оцінювання
особливостей їхніх інтересів щодо діяльності цього підприємства та внесків у
цю діяльність. Інтереси груп економічного впливу пов’язані з вигодами і
компенсаціями у будь-якій формі, які вони можуть отримати внаслідок
співпраці з підприємством. Щоб отримати очікувані результати, групи
економічного впливу в свою чергу мають здійснювати певні внески в
діяльність підприємства у матеріальній, фінансовій, трудовій чи іншій формах.
Для реалізації існуючих зобов’язань і задоволення взаємних інтересів як
підприємства так і групи економічного впливу здійснюють внески у
стимулювання та розвиток ринкових взаємовідносин у формі капіталу,
матеріально-технічних та фінансових ресурсів, технологій, праці, інтелекту
тощо.
Доцільність та ефективність відносин підприємства зі стейкхолдерами
можна оцінити шляхом порівняння їхніх внесків у розвиток один одного. Для
підприємства бажаною є ситуація, коли його внески в певну групу
економічного впливу не перевищуватимуть внески цієї групи у підприємство,
тобто

Bni  Bci , (1)
де, Bni та Bci – відповідно, внески підприємства в i-ту групу
економічного впливу та внески i-ї групи у підприємство.
Для усієї сукупності груп економічного впливу, з якими підприємство
має взаємні відносини, формула (1) матиме вигляд:
n

n

 Bn   Bc , (2)
i 1

i

i 1

i
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де n – кількість груп економічного впливу, які мають відносини з
підприємством.
Очевидно, що взаємовідносини підприємства з основними групами
економічного впливу будуть ефективно розвиватися, якщо їхні інтереси і
внески будуть відповідати завданням діяльності і сприятимуть отриманню
очікуваних результатів. Відтак, функціонування системи контролінгу
взаємовідносин між підприємством і стейкхолдерами має забезпечувати
збалансування їхніх інтересів і внесків, виконання відповідних зобов’язань і
на цій основі підвищення конкурентоспроможності і ринкової вартості
підприємства.
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Табахарнюк М.О., к.е.н,
заслужений економіст України,
Голова Наглядової ради компанії «МТ-Інвест»
ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ ЯК СПОСІБ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
Підвищення конкурентоспроможності української економіки в умовах
глобалізації можливе лише за рахунок динамічного збільшення капітальних
інвестицій.

Залучення

необхідного

обсягу

фінансових

ресурсів

для

модернізації та структурної перебудови економіки спроможне забезпечити
якісні

зміни

від

затратної

низькотехнологічної

системи

до

високотехнологічного експортоорієнтованого виробництва.
На сьогодні в Україні активність на ринку прямих інвестицій є дуже
слабкою, що є поганим знаком для економіки та інвестиційного клімату, тоді
як у світі темпи зростання інвестицій випереджають темпи зростання ВВП.
Тим часом, український ринок злиття та поглинання в цьому році
характеризується деяким пожвавленням. Відбулося збільшення як кількості
угод, так і їх ринкової вартості.
Найбільш

інвестиційно

привабливим

в

Україні

залишається

агропромисловий комплекс. Це зумовлено тим, що протягом останнього
десятиліття ця галузь економіки набула нового значення для економіки
України в контексті стрімкого зростання обсягів виробництва та експорту.
Нині наша країна є одним з найбільших світових виробників та експортерів
сільськогосподарської продукції, вирощуючи понад 60 млн. т зернових та
більше 10 млн. т насіння соняшника на рік. АПК забезпечує близько 14 %
валової доданої вартості (2015-2016 р.), тут зайнято понад 3,5 млн населення
(17 % зайнятих в Україні). Сільське господарство було однією з небагатьох
галузей економіки, яка продовжила зростання навіть у кризовому 2014 р. та
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стала лідером за обсягом експортних поставок. Українська продукція
продовжує користуватися високим попитом на зовнішніх ринках. Так, у
2015 р. обсяг експорту продукції АПК та харчової промисловості склав 38,1%
від загального обсягу експорту, у 2016 – 42 % (тоді як у 2010 р. вона становила
лише 19, 5%) [1, с. 15]. Збільшення попиту на агропродукцію на зовнішніх
ринках при одночасному зростанні світових цін на сільськогосподарську
продукцію

забезпечує

істотне

зростання

прибутків

вітчизняних

агропромислових підприємств, що, в свою чергу, збільшує їх попит на
виробничі ресурси – земельні угіддя.
Тому агрохолдинги прагнуть розширення обсягів земельних угідь.
Лідерами у цьому процесі є «Кернел» і «МХП», яким у поточному році вдалося
вигідно розмістити власні облігації на зовнішніх фінансових ринках і в такий
спосіб істотно збільшити власний інвестиційний потенціал. Це призвело до
зростання цін на агроактиви та зростання ціни пропозиції за 1 га землі до
діапазону від 600 дол. США до 1200 дол. США. Емпіричні спостереження
засвідчують, що існує висока ймовірність збереження такої тенденції на
середньострокову

перспективу.

Характерним

для

вітчизняного

агропромислового комплексу є те, що основними критеріями в оцінці активу
є площа земельних угідь, їх місце розташування та якість (родючість). Інші
оціночні показники є другорядними, оскільки головною метою покупця є
збільшення основного виробничого ресурсу (обсягу земельних угідь).
Окрім АПК, інвестиційно привабливими в Україні залишаються галузі
економіки, перспективні з точки зору інновацій. До них належать переробна
промисловість, логістична інфраструктура, фармацевтика, ІТ, альтернативна
енергетика та інші. Основними оціночними показниками їх інвестиційної
привабливості для потенційних покупців і надалі залишається здатність
бізнесу генерувати грошовий потік і, відповідно, прибуток. Привабливість
компанії для злиття чи поглинання створюють також такі фактори, як
правильно вибрана галузь і бізнес-ідея. Перевагу в залученні інвестицій
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отримують галузі не тільки зі зростаючими темпами виробництва і
прибутковості, але з випереджаючими, порівняно із середньогалузевими,
темпами

зростання,

що

є

свідченням

життєздатності

компанії

в

конкурентному середовищі.
Не менш важливим для потенційних інвесторів є правильний формат
бізнесу і прибуткова бізнес-модель. Пріоритетом в інвесторів користуються
компанії з ефективним менеджментом, який демонструє зрозумілу стратегію
розвитку бізнесу, що позначається на фінансово-економічному стані та
результатах діяльності компанії, впливає на зміну величини акціонерного
капіталу та її ринкову вартість. В умовах зростаючої конкуренції важливою
умовою високої вартості акцій компанії на ринку є наявність у неї захисної
конкурентної переваги.
Тим часом, доводиться констатувати, що на даному етапі вітчизняний
ринок злиття і поглинання (M&A), попри деяке пожвавлення, про що
зазначалося вище, розвивається недостатньо динамічними темпами. Причин
такої ситуації є дуже багато. По-перше, важливим стримуючим фактором є
ризики

нестабільності

–

макроекономічної,

політичної,

валютної,

законодавчої тощо. Ці ризики є результатом недостатньо ефективної системи
державного управління у країні, повільного темпу економічних перетворень і
низької якості економічних і політичних реформ. На жаль, сталий
економічний розвиток України так і не став пріоритетом в українських
можновладців і політиків. Натомість, в одних – пріоритет збагачення і
збереження влади, в інших – пріоритетом є здобуття за будь-яку ціну влади у
майбутньому. Крім того, аналіз якості і рівня підприємств, які сьогодні
пропонуються

для

продажу,

неконкурентоспроможними,

не

засвідчує,
мають

що

багато

майбутнього

без

з

них

є

ґрунтовного

реінжинірингу бізнес-моделі чи навіть повного редевелопменту. По-третє,
слід погодитися з думкою про те, що основною проблемою відсутності
інвестиційної активності в Україні є не корупція і відсутність реформ, а
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деградація, недосконалість та неефективність бізнес-моделей підприємств, які
пропонуються для продажу. Йдеться, зокрема, про те, що у практиці
функціонування вітчизняних підприємств недостатньо сформовані ринкові
механізми, нерідко відсутні правова та корпоративна культура. Все це дає
підстави для висновку, що те, що стримуючими чинниками залучення
інвестицій в українську економіку, у тому числі через стратегію M&A, є не
тільки макроекономічні, але й мікроекономічні проблеми.
Зволікання із вирішенням проблем, які перешкоджають залученню
інвестицій в економіку України, дедалі більше відкидає нашу країну на
«околицю глобального світу», перетворюючи її на аутсайдера. Прогресивний
світовий досвід засвідчує, що у країнах, які досягли помітних успіхів у своєму
розвитку темпи зростання інвестицій випереджають темпи зростання ВВП.
Як Україні скористатися цим світовим трендом і перетворити його у
можливості для підвищення конкурентоспроможності економіки та зростання
добробуту?
З метою підвищення інвестиційної привабливості вітчизняного бізнесу,
пожвавлення ринку злиття і поглинання необхідні системні й негайні зміни.
Перш за все, необхідно завершити розпочаті реформи. Нагальним завданням є
створення власних точок росту економіки, власних інновацій, переступивши
через етапи технологічного розвитку, які проходили багато країн. У третьому
тисячолітті технології розвиваються дуже динамічно і використовувати варто
найінноваційніші й найефективніші з них. І стосується це не тільки бізнесу, а
й влади, і суспільства.
Революція нових технологій може змінити структуру економіки і навіть
спосіб життя громадян країни. Йдеться про створення такої продукції, як
потяги на магнітних подушках, електромобілі, альтернативна енергетика,
багаторівнева дорожня інфраструктура, у тому числі пластикові дороги,
зв’язок 5G і вище, а також широке використання у виробництві, будівництві
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та побуті робототехніки, 3D технологій. Саме це було основою структурних
змін в економіці багатьох країн.
Важливими для активізації інноваційної активності та розвитку ринку
M&A в Україні є, безумовно, удосконалення інвестиційного клімату, який в
подальшому має забезпечити стабільність:
 макроекономічну
 політичну
 законодавчу («правил гри»)
 валютну тощо.
Дуже

важливо

відновити

багатопланову

участь

держави

в

інвестиційному процесі (як ініціатора, інвестора, гаранта, органу регулювання
і контролю) та, відповідно, скоригувати інституційний механізм державного
регулювання інвестиційної діяльності в бік його спрощення та максимальної
прозорості.
Насамкінець, необхідно особливо підкреслити, що будь-яку економічні,
законодавчі й політичні реформи не забезпечать досягнення бажаного
результату без зміни власної національної філософії та менталітету.
Удосконалення

потребує

як

особистісний

розвиток

кожного

члена

українського суспільства, так і ефективність взаємовідносин суспільства,
влади і бізнесу.
Література:
1. Соціально-економічний розвиток України за 2016 рік. – Державна служба статистики
України. – 2017. – С. 15.
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Богуславський О.В., к.е.н., доцент,
КНУ імені Тараса Шевченка
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ТЕОРІЙ ФІРМИ
Вивчення теоретичних аспектів функціонування фірм є дуже важливим
і перспективним напрямком сучасних досліджень. Крім теоретичних знань цей
напрям досліджень дає можливість ефективніше управляти бізнес-процесами
і розвитком організацій в різних умовах господарювання. Вивченню сутності
і природи фірми присвятили свої роботи багато всесвітньо відомих вчених,
серед них і Нобелівські лауреати Р.Коуз, О.Вільямсон, М.Олсон, Дж.Стіглер,
Г.Саймон, Д.Норт та ін. В той же час, незважаючи на велику кількість
досліджень у цій сфері, єдиної класифікації підходів до вивчення теорій фірм
не розроблено. В науковій літературі використовуються різноманітні підходи
на основі різних критеріїв до класифікації фірм, деякі з яких ми розглянемо.
Однією з найбільш поширених є класифікація підходів до вивчення
теорій фірми у відповідності з назвами основних наукових шкіл, представники
яких досліджували цю проблематику. Як правило виділяються три основні
підходи до вивчення теорій фірми: 1) неокласичний, або маржиналістський; 2)
неоінституційний; 3) біхевіористський [1, с. 22 – 23] або інші варіанти. Разом
з тим, подібні класифікації підходів виглядають занадто спрощеними, про що
зазначають велика кількість сучасних дослідників теорій фірми [2].
Зокрема, лише при вивченні 1-ї групи вказаних підходів зустрічається їх
поділ на більшу кількість груп теорій фірми:
1.1.

класичний підхід, до вивчення теорій фірми (А.Сміт);

1.2.

неокласичний

підхід

(А.Маршалл,

Дж.Хікс,

Дж.Робінсон,

Е.Чемберлін);
1.3.

технологічний (Й.Шумпетер);

1.4.

маржиналістський та багато інших назв і варіантів [2].

Найбільш цікавим і складним є вивчення умовно другої групи підходів
до

вивчення

теорій

фірми,

які

ми

назвемо

інституційними
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(неоінституційними). Тут в науковій літературі можна зустріти чи не
найбільшу кількість варіантів виділення теорій фірм:
2.1.

контрактні теорії / теорії трансакційних витрат та витрат контролю

(Ф.Найт, Р.Коуз, О.Вільямсон, Дж.Волліс , Д.Норт, Д.Крепс);
2.2.

теорія

принципал-агент

/

теорія

асиметричної

інформації

(А.Алчіан, Р.Марріс);
2.3.

теорії прав власності (Г.Демсец);

2.4.

теорії суспільного вибору (М.Олсон, Дж.Стіглер та ін.);

2.5.

еволюційні теорії розвитку фірми / теорії рутин і нововведень

(інновацій) / мікроекономічний напрям теорії еволюційної економіки
(С.Уінтер, Р.Нельсон ) які часто виділяються в окремий напрямок
дослідження [3].
В той же час багато аспектів інституційних теорій фірм дуже часто
різними дослідниками виділяються в окремі групи або підгрупи інших
підходів до вивчення теорій фірми. Це зокрема, стосується біхевіористського
підходу, який іноді включається до групи інституційних теорій або навіть до
неокласичних, в залежності від бачення того чи іншого автора. У зв’язку з
бурхливим розвитком саме цього підходу пропонуємо виділити його в окрему
групу:
3.

біхевіорістські теорії вивчення фірми (Ф.Махлуп, Г.Саймон) [2].

Цей напрямок досліджень також лежить дуже близько до виділеного
окремо в працях цілого ряду економістів (В.Л.Тамбовцев, Л.В.Рой,
В.П.Третьяк, А.І.Ігнатюк) стратегічного підходу до вивчення фірми, який теж
містить в собі цілу сукупність теорій та етапів розвитку [4] [5, c. 128-130]:
4.1. вивчення стратегій та стратегічного аналізу фірми (А.Д.Чандлер,
Гарвардська школа бізнесу), SWOT-аналіз;
4.2. моделі стратегічного портфеля фірми (Дженерал Електрік, Мак Кінсі
та Артура Д. Літтла), BCG (Boston Consulting Group)та ін.;
4.3. теорії міжнародної та галузевої стратегічної конкуренції М.Портера;
4.4. теорії стратегічних намірів та стратегічної архітектури (К.Прахалад,
Г.Хамел);
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4.5. теорія полюсів компетенції та стратегічних намірів (Г. Мілан ,
М.Тампе);
4.6. теорії «стратегічної трансформації», реінжинірингу, тощо [6. c. 130133]
4.7. теорія «голубих океанів» (Ким Чан и Рене Моборн);
4.8. теорія «народного капіталізму» Эрна́ндо де Со́то та багато інших
напрямків.
У цьому контексті іншими вченими виділяється управлінський підхід та
/ або менеджеріальний (дослівний переклад попереднього українською
мовою), який можна з певним наближенням віднести як до групи стратегічних
підходів, або до інституційних, так і до окремих напрямків досліджень фірми.
В управлінські теорії Ф.Махлупом «…віднесені напрямки, що досліджують
взаємини

всередині

фірми

між

власниками

і

керуючими-проблему

«принципал-агент» і конфлікт інтересів, що виникли в зв'язку з розширенням
масштабів функціонування корпорацій і відділення функції власності від
управління»[2].
У подальшій класифікації підходів до класифікації теорій фірми існує
абсолютний плюралізм думок, як стосовно виділення окремих напрямків
дослідження, так і щодо включення їх в окремі групи раніше виділених теорій
фірми. Велика кількість дослідників об’єднують всі цю групу теорій під доволі
широкою назвою «альтернативні теорії фірми» і додають сюди багато різних
сучасних теорій фірми та підходів до її вивчення. Наведемо лише деякі з них:
5. економічна теорія організацій, або економіка організацій (Ф.Найт,
Ч.Барнар, Г.Саймон, Д.Марч, К.Менар, К.Ерроу);
6. теорія ігор (Дж.Бертран, А.Курно, Дж.Саттон) - дослідження
стратегічної поведінки фірми. Іноді цей підхід відносять до групи стратегічних
підходів [7, c. 201-206];
7. фірма як суб’єкт економіки знань, основними ресурсами якої є
інформація і знання, а результатом діяльності - інтелектуальний продукт;
8. Мережевий підхід – фірма як сукупність внутрішніх і зовнішніх
мереж (Мануель Кастельс);
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9. ресурсно-орієнтований підхід – фірма розглядається як сукупність
(«пучок») ресурсів (Е.Пенроуз Д.Річардсон, Дж.Барві, Д.Гіс, Н.Фосс та ін.). У
відповідності з цим підходом «…на перше місце виходять фактори, які
виокремлюють фірму з ринкового середовища (не даючи їй розчинитися у
ринкових трансакціях), появу яких у принципі не можна пояснити балансом
ринкових і управлінських трансакційних витрат» [3] та багато ін.
Аналізуючи все вищезазначене, можна прийти до наступних висновків.
В науковій літературі існує досить велика кількість теорій фірм, число яких
постійно збільшується у зв’язку з розвитком такого багатогранного феномена
сучасного господарського життя як фірма. Також на сьогодні є різні підходи
до класифікації теорій фірм, які мають свої як сильні сторони так і недоліки.
Разом з тим, універсального підходу до класифікацій науковцями ще не
створено, а існуючі підходи до класифікації теорій фірм потребують
подальшого уточнення і доопрацювання. Напрямком подальших досліджень
може бути формування у майбутньому єдиного, загально визнаного підходу
до класифікації теорій фірм з урахуванням усіх вищезазначених аспектів
дослідження.
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Вірченко В.В., к.е.н., доцент,
КНУ імені Тараса Шевченка
СУТНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО РОЛЬ У
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
На сучасному етапі розвитку соціально-економічних відносин, що
характеризується

становленням

постіндустріального

суспільства,

інтелектуальний капітал перетворюється на важливий фактор виробництва і
акселератор економічного розвитку. Саме 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
фінансово-господарської

розвитку.

В

діяльності

сучасних

умовах

підприємства

ефективність

визначається

його

здатністю впроваджувати інновації, оперативно обробляти і аналізувати
потоки інформації, оптимальним чином поєднувати кваліфікований персонал
з інвестиціями у об’єкти інтелектуальної власності. Втілюючись у
нематеріальних активах підприємства, інтелектуальний капітал визначає
позицію

підприємства

на

ринку,

є

одним

із

факторів

його

конкурентоспроможності.
Дослідження інтелектуального капіталу активізуються в країнах Європи
і США у другій поливні ХХ ст. у зв’язку із швидким зростанням його ролі у
економічних відносинах і перетворенням на важливу складову продуктивних
сил суспільства. До кінця ХХ ст. частка нематеріальних активів у структурі
капіталу європейських та американських підприємств зросла до 70%, а в
Японії

почала

наближатися

до

80%.

Водночас,

в

Україні

частка

нематеріальних активів не перевищує 1%, а частка фінансових ресурсів, які
спрямовуються підприємствами на інновації є меншою за 9%. Таким чином,
підвищення ролі інтелектуального капіталу в економічному відтворенні у
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рамках вітчизняної економіки є одним із першочергових завдань державної
політики, яке так і не було вирішене у процесі ринкової трансформації.
Особливої актуальності проблема розвитку інтелектуального капіталу набуває
в умовах глобалізації, адже її вирішення прямо пов’язане із підвищенням
конкурентоспроможності національної економіки, наданням інноваційного
спрямування вітчизняному виробництву, а також посиленням економічного
потенціалу країни і підвищення добробуту її населення.
В 1969 р. представник інституціоналізму Джон Кеннет Гелбрейт у листі
до М. Калека вперше використовує термін «інтелектуальний капітал». Він
визначає його як щось більше, ніж чистий капітал працівника, який включає
певну інтелектуальну діяльність. У 1980 р. Хіроюкі Ітамі вперше застосовує
термін «невидимі активи» для позначення інтелектуального капіталу. У 1988
р. Карл Ерік Свейбі вводить у науковий обіг термін «капітал знань», а в 1990
р. – поняття «менеджмент знань».
Один із основоположників теорії інтелектуального капіталу Томас
Стюарт, визначає його як сукупність знань персоналу підприємства, які
забезпечують його конкурентоспроможність. Як стверджує науковець,
інтелектуальний капітал – це інтелектуальний матеріал, що включає знання,
досвід, інформацію, інтелектуальну власність і бере участь в створенні
цінностей. Інтелектуальний капітал є колективною розумовою енергією, що
включає у тому числі організаційну структуру підприємства, застосовувані
ним інформаційні технології і ділову репутацію підприємства. Таким чином,
інтелектуальний

капітал

забезпечує

не

лише

конкурентну

позицію

підприємства на ринку, а й генерує прибуток. На думку Т. Стюарта зазначений
вид капіталу існує у формі динамічної системи знань, що виростає навколо
певної задачі, людини чи підприємства, і, водночас, як інструменти, за
допомогою якого можна збільшити

сукупність знань. В структурі

інтелектуального капіталу Т. Стюарт виокремив людський, структурний та
споживчий капітал [2, c.112].
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Лейф Едвінсон, член ради директорів страхової компанії Scandia, у
1994 р. взяв участь у розробці звіту про фактори, які впливають на ринкову
оцінку компаній. Серед зазначених факторів визначальну роль він приділив
інтелектуальному капіталу. У 1997 р. Л. Едвінсон разом з Майклом Мелоуном
опублікував працю «Інтелектуальний капітал. Визначення істинної цінності
компаній» в якій запропонував наступне визначення даної категорії:
інтелектуальний капітал – породжена людськими знаннями сукупність
структурних елементів, що визначають приховані джерела цінності, здатні
наділяти

компанію

нетрадиційно

високою

оцінкою.

До

складу

інтелектуального капіталу науковці включили усі види економічних ресурсів,
що не підлягають традиційним методам оцінки: людський та структурний
капітал, який у свою чергу складається із клієнтського капіталу та
організаційного капіталу, що включає інноваційний та процесний капітал [1,
c. 64].
Британська дослідниця Енні Брукінг визначає інтелектуальний капітал
як нематеріальні активи компанії, які посилюють її конкурентні переваги і без
яких компанія не може існувати. На її думку складовими інтелектуального
капіталу є: людські активи, об’єкти інтелектуальної власності, активи
інфраструктури та ринкові активи. До категорії людських активів Е. Брукінг
відносить сукупність знань працівників, їх творчих здібностей, навичок,
лідерських якостей, підприємницьких і управлінських здібностей. Під
ринковими активами Е. Брукінг розуміє цінності, пов’язані з обмінними
операціями, що визначають становище фірми на ринку (торгові марки,
фірмове найменування); під активами інфраструктури – технології, методи і
процеси, які уможливлюють роботу компанії (філософію управління,
фінансову структуру, бази даних); під людськими активами – інтелектуальні
активи, які використовуються компанією (знання, уміння, навички персоналу).
Проведений

аналіз

різних

підходів

до

визначення

сутності

інтелектуального капіталу дозволяє поділити їх на три групи: функціональні
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підходи, які визначають інтелектуальний капітал через його функції та роль у
економічних відносинах; структурні підходи, які визначають інтелектуальний
капітал через його складові; відтворювальні підходи, які визначають
інтелектуальний капітал через його здатність створювати додаткову вартість і
приносити прибуток. З точки зору необхідності досягнення чіткої
категоріальної визначеності, на нашу думку більш продуктивним є поєднання
різних підходів. В результаті проведеного дослідження нами було
сформульовано наступне визначення: інтелектуальний капітал – сукупність
результатів інтелектуальної діяльності, що в результаті авансування у
виробництво забезпечує створення нової вартості, дозволяє підвищити
продуктивність господарської діяльності, отримати додатковий прибуток і
забезпечити конкурентну позицію на ринку. Особливістю інтелектуального
капіталу є

те,

що

його

використання

зумовлює

створення

нових

інтелектуальних продуктів, носіїв додаткової вартості, які втілюються у нових
знаннях, навичках, інноваційних споживчих товарах та засобах виробництва.
При цьому, інтелектуальний капітал є сукупністю двох елементів:
нематеріальних активів, які можуть бути ідентифіковані, оцінені і здійснювати
господарський обіг (об’єктів інтелектуальної власності); нематеріальних
авуарів які важко виокремити, оцінити і які не можуть бути відчужені від
підприємства, а тому можуть здійснювати господарський оборот лише у складі
цілісного майнового комплексу підприємства (знання і навички персоналу,
ділова репутація, канали збуту тощо).
Розглядаючи роль інтелектуального капіталу в підприємницькій
діяльності слід виділити наступні його функції. По-перше, людський капітал,
який втілюється у знаннях і навичках персоналу, забезпечує кваліфіковану
розробку ефективної стратегії підприємства, їх відповідальне ставлення до
виконання завдань, посадових інструкцій, а також здійснення повноважень в
рамках системи управління. Крім того, поряд із адміністративним персоналом,
висока кваліфікація виробничих працівників гарантує безперервність та
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ефективну організацію виробництва на підприємстві, низький рівень браку та
високу якість продукції. Усе це підвищує виробничий та кадровий потенціал
підприємства в умовах жорсткої конкурентної боротьби на сучасних
глобалізованих ринках.
По-друге, наявність у складі активів підприємства структурного
інтелектуального капіталу, перш за все об’єктів інтелектуальної власності,
підвищує

його

інноваційну

спрямованість,

а

також

інвестиційну

привабливість, що дозволяє підприємству залучати фінансові ресурси із
зовнішніх джерел, а також мобілізувати внутрішні фінансові резерви. Таким
чином,

інтелектуальний

капітал

дозволяє

підприємству

оперативно

вирішувати проблему фінансування операційної діяльності і на належному
рівні підтримувати власний фінансово-господарський стану.
По-третє,

як

інтелектуального

зазначає
капіталу

більшість
на

дослідників,

підприємстві

використання

забезпечує

його

конкурентоспроможність в сучасних умовах як на внутрішньому, так і на
зовнішніх ринках. У свою чергу, це дозволяє підприємству збільшувати обсяг
виручки від реалізації і, відповідно, прибутку, що є важливим внутрішнім
джерелом фінансових ресурсів. Особливо важливим це є для підприємств, які
відчувають наслідки розгортання кризових явищ, дефіцит фінансових
ресурсів.
По-четверте,

використання

інтелектуального

капіталу

дозволяє

підприємству підвищити загальну ефективність фінансово-господарської
діяльності, мінімізувати витрати за рахунок використання інноваційних
ресурсозберігаючих технологій, підвищити якість продукції та ефективність
управління діяльністю на основі провадження інформаційних технологій,
стимулювати збут продукції на основі використання засобів індивідуалізації
(товарних

знаків,

фірмово

найменування,

географічних

позначень),

забезпечити розробку і використання інноваційної продукції, отримати
додатковий доход у формі ліцензійних платежів на використання об’єктів
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інтелектуальної власності.
Водночас, використання інтелектуального капіталу може спричиняти і
певний негативний вплив на результати діяльності підприємства. На жаль,
нематеріальні активи, що є формою втілення інтелектуального капіталу
зазвичай є менш ліквідними від інших груп активів. Крім того, інвестиції у
інновації, використання інтелектуального капіталу зумовлює розширення
номенклатури і підвищення рівня ризиків, які супроводжують діяльність
підприємства. Це зумовлюється, у тому числі, і великою кількістю
контрафактної продукції, поширення плагіату і інших форм порушення права
інтелектуальної власності.
Підсумовуючи слід зазначити, що використання інтелектуального
капіталу здійснює беззаперечний і надзвичайно позитивний вплив на
діяльність підприємства в сучасних умовах. А сам інтелектуальний капітал,
реалізуючи інноваційну, страхову, відтворювальну та стимулюючу функції,
сприяє підвищенню конкурентоздатності підприємства.
Література:
1. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність [текст]: підручник / В.Д. Базилевич. – 3 вид. –
К.: Знання, 2014. – 671 c.
2. Thomas A. Stewart Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations. – New-York:
Doubleday, 1997. – 240 pp.
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КНУ імені Тараса Шевченка
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА З
ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ ПУБЛІЧНИХ
ЗАКУПІВЕЛЬ
Одним з основних мотивів запровадження системи електронних
публічних закупівель «Прозорро» в Україні було намагання здолати корупцію
в закупівельній діяльності. Оцінити ступінь вирішення цієї задачі станом на
даний час досить складно, хоча незаперечним є факт значного ускладнення та
унеможливлення окремих видів зловживань у цій сфері.
Проте варто звернути увагу на інший аспект, а саме з’ясувати роль, яку
відіграє система «Прозорро» у формуванні конкурентних переваг вітчизняних
підприємств. До запровадження вказаної системи, в умовах існування
численних можливостей надання замовниками преференцій окремим
учасникам завдяки недолікам законодавчої бази та маніпуляціям підчас
проведення окремих етапів процедур закупівель, учасники були позбавлені
мотивації розвивати реальні конкурентні переваги.
Дійсно, забезпечення оптимального співвідношення цінових та якісних
характеристик пропонованої продукції або послуг, розвиток логістичного
сервісу не є вирішальними факторами перемоги у конкурсних процедурах
закупівель, якщо існують потужні засоби маніпуляції та спотворення
результатів торгів з боку не доброчесних замовників.
Тому сам факт запровадження системи «Прозорро» є позитивним,
оскільки спонукає підприємства підвищувати якість продукції або послуг,
покращувати її цінові параметри, розвивати логістичний сервіс.
Проте

система

«Прозорро»

спричиняє

появу

нових

факторів

конкурентних переваг, на які слід звертати увагу суб’єктам підприємництва.
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При цьому окремі категорії таких конкурентних переваг лежать у площині
вимог до учасників, що висуваються системою «Прозорро», а інші – у площині
можливостей, які надає ця система.
Почнемо з першої категорії факторів, пов’язаних з вимогами системи
«Прозорро», які вона висуває до учасників. Дійсно, забезпечення можливості
участі в електронних торгах висуває певні вимоги до зацікавлених суб’єктів,
перш

за

все,

пов’язані

з

розвитком

інформаційно-комунікаційної

інфраструктури підприємства. Хоча, загалом, можна віднести до переваг
системи «Прозорро» той факт, що вона не вибаглива до інформаційнокомунікаційної інфраструктури потенційних учасників торгів, все ж певні
мінімальні вимоги нею висуваються. І ці вимоги спонукають певні категорії
суб’єктів підприємництва та інших учасників тендерних процедур до
розвитку. Зокрема, серед таких вимог є потреба в доступі до стабільного
каналу інтернет зв’язку. Хоча швидкість такого каналу по сучасним
стандартам може бути відносно невисокою, проте він повинен гарантувати
безперебійний доступ до електронних торгівельних майданчиків. Вимога
щодо стабільності доступу пояснюється тим, що має бути забезпечена участь
у електронному аукціоні. Саме протягом аукціону учасники торгуються з
конкурентами, намагаючись запропонувати найнижчу ціну, яка все ж
забезпечить

отримання

ними

достатнього

прибутку.

Час

аукціону

призначається в автоматичному режимі електронною системою закупівель, і в
цей час учасники аукціону повинні мати доступ до електронних торгівельних
майданчиків.
Другий фактор з цієї групи – це додаткові мотиви для розвитку
інформаційної

безпеки

підприємства.

Оскільки

подача

пропозицій

здійснюється учасниками в онлайн режимі через електронні торгівельні
майданчики, вони повинні забезпечити належний рівень інформаційного
захисту як з метою уникнення несанкціонованого доступу до конфіденційної
інформації, так і з метою забезпечення стабільної роботи комп’ютерного
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обладнання в критично важливі для ефективної участі у торгах моменти часу.
Прикладом конфіденційної інформації, захист якої вкрай важливо забезпечити
учасникам, є сума цінової пропозиції, з якою вони реєструються на участь в
електронному аукціоні. Оптимальне визначення суми стартової цінової
пропозиції є вкрай важливим для забезпечення, з одного боку, перемоги в
аукціоні, а з іншого – для отримання достатнього рівня прибутку. При цьому
виток конфіденційної інформації про суму початкової цінової пропозиції від
учасника до його конкурента надає останньому усі можливості забезпечити
перемогу в аукціоні.
Розглянемо другу групу факторів, а саме ті, що пов'язані з
можливостями, які надає система «Прозорро» для розвитку конкурентних
переваг підприємств. Перш за все, це розширення ринку збуту продукції чи
надання послуг. Завдяки тому, що система «Прозорро» вже зняла значну
частину штучних перепон для участі бізнесу в тендерах, суб'єкти
підприємництва мають можливість розширювати сферу збуту не тільки на
державні підприємства, організації, установи, а й на підприємствамонополісти, які теж зобов'язані застосовувати цю систему для здійснення
закупівель. Крім цієї очевидної й очікуваної переваги є й додаткові можливості
для тих суб'єктів, які ефективно опанували інструментарій системи
електронних публічних закупівель. Вони пов'язані з тим, що українська
система електронних публічних закупівель втілює процедури закупівель,
гармонізовані з європейським правовим полем. Тому учасники тендерів в
українській системі електронних публічних закупівель набувають необхідний
досвід і розуміння процедур, які застосовуються в секторі публічних
закупівель країн ЄС. При цьому юридичні обмеження для участі вітчизняного
бізнесу в публічних закупівлях країн вже знято.
Що ж стосується технічної реалізації процедур публічних закупівель в
різних країнах ЄС, то станом на даний час вона має свою специфіку. Але з
огляду на те, що архітектура побудови системи «Прозорро» виявилася доволі
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вдалою, розглядається питання впровадження подібної системи в інших
країнах (як, наприклад, у Молдові), або запозичення окремих її компонентів
чи технічних рішень. В разі ухвалення рішення про запровадження таких
систем в інших країнах, українські підприємства отримають додаткові
конкурентні переваги завдяки обізнаності з окремими процедурними
питаннями торгів через електронні системи в сфері публічних закупівель.
Таким чином, можна зробити висновок, що система «Прозорро»
заслуговує на увагу й більш активну участь з боку українського бізнесу,
оскільки вона дозволяє вирішити не лише оперативні питання збутової
діяльності підприємств, а розвивати їх стратегічні конкурентні переваги.
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THEORETICAL ASPECTS OF CLUSTER
AS INNOVATIVE MODELS OF DEVELOPMENT OF TOURISM
INDUSTRY

In 1890, while studying British industry, English scientist Alfred Marshal
described the so called “industrial zones” which are in direct correspondence with
the modern cluster according to their structure. Its characteristic features are:
•

Access to qualified labour;

•

Assisting and growth of supporting and helpful fields;

•

In production process, specialization according to different stages and

segments of separate firms.
Marshal’s contemporary “Filler” theory, which was collaborated in France,
was considerably close to the cluster approach. Roelandt, outstanding theoretician
and practitioner of cluster approach of economic development, notes that industrial
agglomerates and clusters are exactly of the same age as industrial economics
[Roelandt 1997:124-128].
Cluster policy can be understood as the support of governing bodies to
collaborate and develop interrelation especially among clusters at regional as well
as at inter-regional level. For cluster formation cluster policy should have definite
resources that belong to such elements of innovative infrastructure as:
•

Innovative institutions (techno parks, innovative technological centres,

business incubators);
•

Informational institutions (informational and technological centres);
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•

Financing institutions (funds, investment centres, and insurance

companies).
Let us discuss the essence of innovative development. The definition given by
I. Karmishev discusses the essence of “innovative development” more or less
thoroughly. According to the author, it is a special innovative direction of “aims,
ways and achievement. Or furthermore, it is a government mechanism having
influence on economics and market self-organization, which itself is conditioned by
advantageous orientation in producing goods and services in economics itself”
[Karmishev 2002:37-49].
In order to understand social and economic essence of “innovative
development”, it is necessary to reveal the principles of its organization that above
all create pre-condition of its realization (such as innovative environment and
innovative system);
It is possible to achieve the effectiveness of innovative development only in
definite conditions that are generally created by innovative environment. Right this
latter represents the pre-condition of the innovative system. Thus, it is necessary to
discuss the essence of the mentioned category even in more details.
According to Michael Porter theory, cluster is geographically close
interrelated companies (suppliers, producers, mediators) and organizations
(educational, government, infrastructural companies) that work in the definite sphere
filling each other with individual specializations. Thus, cluster means the network
of industrial and service firms in order to form united chain of pricing with
participation of suppliers, technologies and now how creators (universities,
scientific-research institutions, engineering companies), market institutions
(brokers, consultants) and consumers [Porter 1998:7-11].
Porter reckons that prospective, rival advantages of the country are created in
the inner markets, and only afterwards is formed national rivalry. According to
Porter’s analysis that was based on 100 enterprises of ten countries, it is clear, that
more or less rival companies are located in definite countries as after succeeding big
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transnational firm spreads its influence around throughout the region. Densely
connected firms that increase mutual rivalry, are called clusters. The direction of the
mentioned union through which cluster profit is spread, consists of:
•

New producers from other branches;

•

Swapping information, accordingly, swapping novelties in a cluster;

•

New opportunities for rivalry and development;

•

New combinations of people and resources.

The main idea of cluster formation is to create conditions for re-equipment of
high convertation enterprises (collaboration of new generation equipment,
mechanical engineering, new materials-polymer, nano-technologies) and prepare
industrial and technological package of profitable investment [Porter 1990].
Alongside with “the cluster” it is possible to separate out other terms that will
be used to mean geographical connection of enterprises, among them:
•

Industrial region;

•

New industrial place;

•

Territorial industrial complex;

•

New Marshal knots;

•

Regional innovative environment;

•

Network districts;

•

Educational regions.

In special scientific literature the mentioned terms are often used as words
containing each other, apart from this, in the science, there are several forms of
defining cluster that are given in appendix 1, where we can single out common
methods of approach:
•

The existence of connection among firms in the cluster;

•

Joint location of companies in the cluster;

•

Functional specialization.

Georgian scientist L. Korganashvili explains clusterization and its profit in the
following way: “Sectoral approach of management of economic development on the
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modern stage, that causes isolation and resistance interests of different sectors and
segments of the market economy lost its actuality. The management of business units
got network character. Accordingly, on the modern stage the effectiveness of
business development is connected with the usage of clusters and other network
enterprise systems.
Cluster as a network organization form of intercompany relationship, creates
possibility for urgent reaction on changes that occur in the environment. It takes into
account the inion of creative, technological and financial resources by grouping
territorially localized but interconnected enterprises and institutions and on the basis
of rivalry they strengthen their rivalry advantages as well as of the whole cluster.
The main peculiarity of the cluster is to create a completely dynamic system (without
unification), in order to achieve maximum effectiveness and competitiveness.
Territorial scale of the cluster is quite different – starting with the local and
finishing with the whole country or several countries located geographically close.
Also the number of enterprises entering in the cluster is different, correlation of small
and medium companies, the levels of relationship of firma, organizations and
institutions”. “… We think, on the modern stage, in Georgia, it is advisable to use
dirigisme cluster policy. Alongside, significant attention must be paid to the
selection and formation of prospective clusters for development of Georgia and its
regions. Collaborate adequate strategies for regional development. Furthermore, we
have to internalize that the cluster is the means of business development and not the
aim. Focusing on the latter can lead to negative results” [Korganashvili 2008].
I. Gagnidze notes: “In the modern world, cluster based rivalry project or
Cluster Initiatives – CI has become widespread means of defining economic policy
and assisting economic development. In the middle of 90-s of the last century, cluster
initiatives was associated with the economy of only developed countries, but
afterwards was started the usage of cluster theory in economic policy in developing
and transitive countries” and concludes that “it is effective to plan clusters of
economic activity in prism and is especially profitable in case of several countries
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as here the possibilities are wide and the synergetic effect is bigger. As for the
development of the region, the effort to this direction is given great importance. We
believe that appropriate action coordination of government and educational
institutions and establishment of modern teaching standards, collaboration of united
investment policy and union of other efforts, will also regulate complicated political
processes among Caucasian peoples” [Gagnidze 2011:598-601].
According to L. Korganashvili, in the economics of Georgia, it is possible to
develop clusters in the following directions: “realization of cluster policy must firstly
occur in strategic fields of the country. One of such fields is agriculture that plays a
significant role in the sustainable development of the country as well as of its
separate regions and in the formation of socially oriented market economics. Apart
from this, here exist special pre-conditions of realizing cluster policy: some features
of the cluster are characterized to the agro-industrial complex and its transformation
is needs to develop market economy principles and new vision” [Korganashvili
2008].
L. Chagelishvili notes that for integration in tourism field it is important to
join the country’s tourist system and participate in international activities. If we take
into account that cluster represents the group of economic entities and institutions
functionally connected with each other, which are territorially located near each
other and create specific advantages, subsequent to their closeness and contacts. Its
development potential and integration in Euro space is diverse. Namely, it is possible
to develop and integrate cultural tourism (archaeology, history, agriculture, and
ethnography), adventure tourism (travelling, mountain hiking, skiing, horse racing
etc.), eco-tourism (observing birds, active eco tours), agro-tourism, special interest
tourism (for wine lovers and gourmets, photo-session), resort and recreational
tourism as well as meeting and conference tourism[Chagelishvili 2011:269].
Professor O. Solvel developed M. Porter’s cluster theory with his work
“cluster – balancing means of evolutionary and constructional powers” and singled
out actors influencing on cluster level:
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1 . Industry (consumers, suppliers, connected sectors, small and medium
enterprises, service);
2 . Government institutions, local authority (self-governments), agencies;
3 . Finances (banks, venture capital);
4 . University (colleges, technology transferring offices, laboratories,
technological parks);
5 . Media;
6 . Collaborative organizations (formal and informal nets, trade organizations,
cluster organizations) [Orjan 1998:16].
In order to form tourist cluster in Georgia, it is necessary to collect together
all the abovementioned subjects, unite their effort and coordinate joint activity. The
reason of the mentioned is that the quality of impressions of tourist business visitors
depends not only the places they are offered (e.g. beach or historical sightseeing) but
on the level of comfort received from the service of regional hotels, restaurant
service, safety, training and rescue service, medical and insurance service,
infrastructure conditions of airports and transport, the level of preparation of
educational institutions, availability and quality of souveniers and so on.
On the basis of the analysis of the existing explanations, we can conclude that
Georgian researchers discuss tourism as a primary field of clusterization.
Accordingly, cluster approach, particularly in tourism, which initially was used for
competitiveness studies, gradually widened its area and covered such issues as:
• The analysis of rivalry of the state, region, field;
• Basis of general state industry policy;
• Collaboration of regional development programs;
• Stimulation of innovative activity;
• Assisting cohabitation of big and small business.
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Карапетян Е.Т., к.е.н., доцент,
Тернопільський національний економічний університет
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Адаптація економіки країни до ринкових відносин та інтенсивне
розширення

зовнішньоекономічних

зав’язків

обумовлює

необхідність

запровадження новітніх принципів управління виробництвом. Саме розробка
і впровадження сучасних методів управління конкурентоспроможністю є
найбільш потужним інструментом усунення розбіжностей між потребами
покупців і можливостями підприємств. Конкурентоспроможність набуває
особливого статусу зараз, коли на українському ринку все більше з'являється
імпортна продукція, яка за якістю перевершує вітчизняну.
Бажання України увійти в світову економіку і зайняти в ній гідне місце,
стати постачальником нових інформаційних технологій, продукції, яка
відповідає світовим стандартам, безумовно, велике. Слід зазначити, що
головними показниками, які визначають конкурентні позиції будь-якої країни,
є сталий розвиток, відкритість економіки, якість державної політики, якість
управління країною, ефективність та стабільність фінансової системи,
наявність інтелектуального капіталу, якість життя та добробут населення.
Тому, підвищення конкурентоспроможності слід розуміти не як самоціль, а як
засіб вирішення найгостріших економічних проблем сучасної України. Одна з
яких - необхідність нормального відтворення основних факторів виробництва.
Безумовно, глобальну стратегію руху і розвитку національної економіки
визначає держава. Вона є своєрідним орієнтиром у діяльності підприємств.
Але не зайве підтвердити відому істину: ступінь участі держави в управлінні
економікою залежить від зовнішньоекономічних і зовнішньополітичних
факторів. Адже реалізують цю стратегію безпосередньо підприємства, які
беруть участь у конкурентній боротьбі на внутрішньому і зовнішньому
ринках. Наявність конкуренції всередині країни є невід'ємною умовою
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збереження переваг на світовому ринку. При пошуку ніші на світовому ринку
слід розуміти, що поряд зі сформованим на даний момент попитом необхідно
шукати новий товар, орієнтований на перспективу. Але необхідно чітко
уявляти, що високотехнологічний продукт створюється головним чином не
заради експорту, а заради підвищення ефективності національної економіки.
Потрібно також мати на увазі, що конкурентоспроможність – це не якийсь
статистичний показник, який відображає раз і назавжди ситуацію, що склалася
на ринку.
Загострена конкурентна боротьба на внутрішньому ринку підштовхує
підприємства виходити на світовий, де безперечно зіграє свою позитивну роль
значний досвід, отриманий всередині країни. Щоб домогтися міжнародного
успіху, підприємства повинні перетворити лідерство на внутрішньому ринку
в лідерство на міжнародному. Країни домагаються успіху в тих галузях, де
вітчизняні підприємства конкурують глобально, заохочувані Урядом або під
тиском обставин.
Створюючи умови для внутрішньої конкуренції, слід мати на увазі, що
збереження

високого

рівня

конкурентоспроможності

певних

галузей

української економіки передбачає більш активне використання в стратегії
вітчизняних підприємств методів нецінової конкуренції, а суперництво в
досягненні більш високої якості товару, засноване на використанні сучасних
технологій і більш прогресивної технічної оснащеності. Позитивні і досить
відчутні результати цінова конкуренція може дати на початковому етапі
конкурентної боротьби. Згодом же, якщо не використовувати більш
прогресивні методи, вона буде програна іноземним підприємствам, стратегія
конкурентної боротьби яких заснована головним чином на їх використанні. В
результаті буде неможливим створення стійкої прогресивної структури
вітчизняної економіки.
Щоб товар мав інтерес для покупця, він повинен володіти певними
техніко-експлуатаційними та економічними параметрами. Умовою придбання
товару є його відповідність до основних характеристик незадоволеної потреби
споживача. В процесі покупки споживач вибирає товар, встановлює відмінні
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ознаки, характеризує конкурентну перевагу даного товару над аналогічними
товарами конкурентів, які перебувають на ринку.
Під конкурентоспроможністю підприємства, в даному випадку,
розуміється сукупність властивостей і характеристик його бізнес-процесів, що
дозволяють забезпечити ефективність функціонування підприємства на
ринках товарів, капіталу і праці при будь-яких змінах зовнішнього і
внутрішнього середовища.
У більшості випадків конкурентоспроможність досліджується лише з
точки зору впливу на неї факторів ринку і виробництва, але не розглядається з
іншого боку – зворотного впливу конкурентоспроможності на виробничу
діяльність

підприємства.

Такий

погляд

вимагає

дослідження

конкурентоспроможності з позицій загальної теорії управління, тобто
розгляду конкурентоспроможності в якості керуючого об'єкта, який впливає
на внутрішній стан підприємства. Розгляд даної категорії під таким кутом зору
дозволить перетворити її з залежного об'єкта в керуючий, що в свою чергу,
забезпечить основу для створення методів і інструментальних засобів для
оперативної адаптації підприємства до мінливої ринкової кон'юнктури.
Статус конкурентоспроможності, як керуючого об'єкта підтверджується
тим, що він повинен охопити показники, які відображають як зовнішні, так і
внутрішні фактори. Будучи по суті індикатором становища підприємства на
ринку і його фінансового стану, він може бути використаний в якості датчика
керування факторами, які можуть впливати на різні сторони діяльності
підприємства, в тому числі на один із найважливіших компонентів
підприємства – оборотний капітал.
Управлінням конкурентоспроможністю це постійний, планомірний,
цілеспрямований процес впливу на всіх рівнях на фактори та умови, які
забезпечують створення продукції оптимальної якості і повноцінне її
використання.
Управління конкурентоспроможністю розглядається як коригувальний
процес формування виробництва і споживання продукції для того, щоб
вивести на ринок вже конкурентоспроможний товар і знизити вплив
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випадкових, місцевих і суб'єктивних факторів.
Управління конкурентоспроможністю це органічна частина загального
управління виробництвом і одна з гілок його дерева цілей.
З наведених визначень випливає, що кінцевий етап виробництва
конкурентоспроможної продукції передбачає спрямування і регулювання всіх
етапів життєвого циклу: технічну підготовку виробництва; вхідний контроль;
організацію, мотивацію і оплату праці; облік і фінансову діяльність; контроль
якості роботи і продукції; післяпродажне обслуговування.
Необхідно

також

виділити

основні

завдання

управління

конкурентоспроможністю: вивчення ринку збуту; вивчення національних і
міжнародних вимог до продукції; розробка методів і засобів впливу на процеси
дослідження, проектування і виробництва; збір, аналіз, зберігання інформації
про якість продукції.
Управління обґрунтовується такими взаємопов'язаними категоріями:
об'єкт, суб'єкт, цілі, стратегія, тактика, стратегічна політика, функції, методи,
засоби тощо.
Сутність управління полягає у виробленні управлінських рішень і
подальшої реалізації передбачених цими рішеннями впливів на певний об'єкт
управління.
При управлінні конкурентоспроможністю підприємства безпосередніми
об'єктами управління, як правило, є процеси, від яких залежить якість
продукції, яка випускається, кадри підприємства, фінансові ресурси,
виробничі можливості. Вироблення того чи іншого управлінського рішення
залежить

від

відповідності

фактичного

стану

процесу

з

його

характеристиками, заданими програмою управління.
Суб'єкт управління – управлінські органи всіх рівнів і відповідальні
особи, покликані забезпечити досягнення і зміст планованого стану.
Мета управління конкурентоспроможністю – забезпечення випуску
продукції, яка відповідає заданим вимогам конкуренції на ринку при
мінімізації витрат, з урахуванням інтересів споживача і вимог безпеки, а також
екологічності продукції.
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Політика в галузі конкурентоспроможності є складовою загальної
стратегії підприємства. Можна виділити кілька основних факторів, які
найбільше

впливають

на

формування

політики

в

царині

конкурентоспроможності підприємства: конкурентоспроможність продукції;
боротьба з конкурентами; можливість втілення передових технологій;
ситуація на ринку збуту; стан справ всередині підприємства; залучення
інвестицій для діяльності підприємства.
Реалізація багатьох перерахованих факторів і їх взаємодія, вирішується
системою управління конкурентоспроможністю.
Система

управління

конкурентоспроможністю

розробляється

з

урахуванням конкретної діяльності підприємства і забезпечує проведення
певної політики в досягненні поставлених цілей. Масштаби системи
конкурентоспроможності

повинні

відповідати

завданням

і

цілям

конкурентоспроможності.
Таким

чином,

система

управління

конкурентоспроможністю

підприємства – це спосіб організації ефективної взаємодії управлінських і
виконавчих підрозділів, а також конкретних осіб, які беруть участь у
створенні, виготовленні, використанні і сервісному обслуговуванні продукції
з метою надання їй властивостей, що забезпечують задоволення певних потреб
і запитів споживання при мінімальному витрачанні всіх видів ресурсів і
коштів.
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Нагачевська Т.В., к.е.н., доцент
КНУ імені Тараса Шевченка
НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
ПІДПРИЄМСТВ ІТ-СЕКТОРУ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНИХ
РИНКАХ
В умовах посилення конкуренції на міжнародних ринках послуг
актуальною проблемою є формування та зміцнення конкурентних позицій
національних підприємств, і особливо в динамічно зростаючих секторах,
частка яких збільшується в структурі показників світового та національного
економічного добробуту. Формування конкурентних переваг підприємств
певного сектора чи галузі кумулятивно впливає на зростання міжнародної
конкурентоспроможності галузі в цілому.
Одним із найперспективніших для України є ІТ-сектор, частка якого
складає 3-4% у ВВП та який вийшов на третє місце за обсягом експорту. ІТсектор демонструє високі темпи зростання та стає двигуном розвитку
економіки України. Так, в 2016р. обсяг реалізованої промислової продукції за
видом діяльності «Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної
продукції» склав 9,64 млрд. грн., що на 37% більше ніж в 2015р.; обсяг
реалізованих послуг у сфері інформатизації склав 34,08 млрд. грн., що на 38%
більше ніж в 2015р. [1].
Вартісний обсяг ІТ-ринку України складає $2,5 млрд., а його потреба в
капіталі оцінюється експертами в більш ніж $6 млрд. [2]. В Україні працює
близько 100 глобальних R&D центрів, 8500 ІТ-компаній, 1000 компаній ІТпослуг, запущено понад 2000 ІТ-стартапів, понад 120 тис. українських
фрілансерів заробляють $60 млн. в рік. Українські ІТ-аутсорсингові компанії
працюють на міжнародних ринках та обслуговують клієнтів по всьому світу.
Україна має найбільшу кількість ІТ-фахівців серед країн Центральної та
Східної Європи, очікується їх зростання удвічі до більш ніж 200 тис. до 2020р.
[3]. Обсяг українського експорту програмного забезпечення та ІТ-послуг досяг
2,5 млрд. дол. США. За даними Держстату України експорт комп’ютерних
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послуг зріс на 10,9% в 2016р. Близько 80% обсягу експортованих послуг
зорієнтовано на американський ринок.
Український ІТ-сектор в 2016р. демонструє високі темпи зростання
обсягу капітальних інвестицій: у програмне забезпечення та бази даних на
суму 5,91 млрд. грн., що на 39% більше ніж за 2015р.; обсяг інвестицій за
видом економічної діяльності «Комп’ютерне програмування та надання інших
інформаційних послуг» склав 1,75 млрд. грн., що на 60,2% більше ніж за
2015р.; обсяг інвестицій за видом промислової діяльності «Виробництво
комп’ютерів, електронної та оптичної продукції» склав 0,62 млрд. грн., що на
52,9% більше ніж за 2015р. [1].
Вітчизняні ІТ-компанії мають успішно реалізовані стартапи на
міжнародній арені, найбільша угода одеського стартапу Looksery і Snapchat з
рекордною сумою в $150млн. Ряд провайдерів завоювали репутацію компаній,
що спроможні на високому рівні вирішувати складні інженерні завдання. В
2016р. з українськими інноваційними компаніями було укладено 87
інвестиційних угод на суму $88 млн., що на 32% більше, ніж в 2015р. Але
великі інвестиції в ІТ-проекти, над якими працюють українці, заходять в
країни, де знаходяться замовники коду і власники авторських прав[2].
Українські ІТ-компанії зіштовхуються з конкурентним тиском зі
сторони не тільки підприємств країн з розвинутою інформаційною
економікою, а й країн перехідної економіки. Основними конкурентами
вітчизняних компаній на ІТ-ринку є підприємства таких країн як Китай, Індія,
Польща, Ізраїль, Чехія, Румунія, Росія, Білорусія, Болгарія, Сербія, Хорватія,
Македонія та ін. Загострення конкуренції актуалізує питання пошуку шляхів
та інструментів формування та зростання конкурентних переваг вітчизняних
підприємств ІТ-сектору на міжнародних ринках.
Український ІТ-сектор, незважаючи на високі темпи зростання доходів,
експорту та інвестицій, займає незначну частку (0,35%) на світовому ринку ІТпослуг, обсяг якого оцінюється в $900 млрд.
На ринку ІТ-послуг України працює значна кількість як глобальних
компаній, так і національних підприємств, що надають послуги широкому
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колу переважно закордонних замовників. Вагомим свідченням досягнень
гравців українського ІТ-ринку є щорічне покращення позицій в рейтингу
найкращих у світі постачальників послуг аутсорсингу The Global Outsourcing
100, що публікується міжнародною асоціацією IAOP. У 2017р. в цей рейтинг
потрапили 13 українських компаній, серед яких міжнародні бізнеси з
великими представництвами в Україні та місцеві IT-підприємства. У топ-100
кращих аутсорсерів в 2017р. увійшли: EPAM, Ciklum, ELEKS, Luxoft, N-iX,
Miratech, Intetics, SoftServe, Softjourn, Sigma TEAM International Services і
Softengi, Program-Ace. Для оцінки конкурентних переваг важливо взяти до
уваги критерії за якими формується вищевказаний рейтинг: прибутковість,
зростання команди, кращі проекти, рекомендації замовників, рівень
корпоративної соціальної відповідальності та інновації в схемі постачання
послуг замовнику. Потрапляння ІТ-компанії в даний рейтинг дозволяє підняти
її ділову репутацію на ринку як надійного постачальника ІТ-послуг.
За Індексом розвитку ІКТ відповідно до Звіту МСЕ «Вимірювання
інформаційного суспільства 2016» Україна посіла 76 місце з 175 країн
(відповідно до Звіту МСЕ за 2015 рік - 79 місце з 167 країн світу).
За даними Всесвітнього економічного форуму в Глобальному звіті про
розвиток інформаційних технологій-2016 за Індексом мережевої готовності
(WEF NetworkedReadinessIndex) Україна посіла 64 місце з 139 країн світу [4],
піднявшись на 7 позицій (у 2015 році – 71 з 143 країн). Позитивна динаміка за
останні роки зумовлена: впровадженням стратегії дерегуляції, спрощення
правил та процедур щодо експорту ІТ-послуг, посиленням конкурентних
переваг на світовому ринку ІТ-аутсорсингу, спрощенням процедур співпраці
українських фрілансерів з іноземними замовниками, зростанням обсягу
державного замовлення на випускників ІТ-фаху та зростання кількості
кваліфікованих ІТ-фахівців, формування ІТ-кластерів, підтримкою ІТрозробників, які беруть участь в державних тендерах інших країн завдяки
приєднанню України до угоди GPA, розвиток електронного урядування та
електронної комерції та ін.
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Таблиця 1
Міжнародні конкурентні позиції ІТ-сектору України
за Індексом мережевої готовності в 2015-16рр.

Субіндекс ІМК

Складові субіндексу

Субіндекс
середовища
Політичне та
регулятивне середовище
Бізнес та інновації
Субіндекс
готовності ІТ
ІТ-інфраструктура
ІТ-спроможність
Наявність людського
капіталу, вміння
Субіндекс
використання
ІТ
Попит з боку домашніх
господарств на ІТ
Попит з боку бізнесу на
ІТ
Попит з боку держави на
ІТ
Субіндекс
впливу ІТ
Економічний вплив ІТ
Соціальний вплив ІТ
Джерело: складено автором за даними [4].

Значення
(max.6) 2015

Місц
ев
рейт
ингу
2016

Знач
ення
(max.
6)
2016

104

3,6

94

3,8

122
77

3
4,2

113
67

3,2
4,3

28
46
10

5,6
4,7
6,6

30
51
6

5,7
4,7
6,6

36

5,6

33

5,6

94

3,4

88

3,6

78

3,7

76

3,9

78

3,5

63

3,6

124

2,9

114

3,1

82
67
89

3,5
3,3
3,7

69
59
75

3,7
3,4
4,0

Місце в
рейтингу
2015

Найвищі позиції за ІМГ Україна займає за субіндексом готовності ІТ (30е місце в 2016р.), що включає в себе такі складові: 1)рівень розвитку ІТінфраструктури (високі показники по обсягу покриття мобільним зв’язком та
якості Інтернет-зв’язку); 2) ІТ-спроможність (6-е місце серед 137 країн світу)
(високий показник за тарифами на широкосмуговий Інтернет); 3)людський
капітал та вміння (високі показники грамотності дорослого населення та якості
математичної освіти) (див. Табл.1).
Найнижчі позиції за ІМГ Україна займає за такими складовими як попит
з боку держави на ІТ (114 місце), політичне та регулятивне середовище (113
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місце). Разом з тим, Україна продемонструвала стабільний рівень або
позитивну динаміку за всіма складовими даного Індексу в 2016р.
Конкурентні переваги - це сукупність факторів за якими підприємство має
перевагу над своїми конкурентами в забезпеченні найбільш повного
задоволення потреб споживачів та реалізації власних економічних інтересів. В
науковій літературі визначається два підходи до формування конкурентних
переваг: підхід, акцентований на споживачах; підхід, акцентований на
конкурентах. Формування конкурентних переваг передбачає визначення
способів досягнення конкурентних переваг, джерел конкурентних переваг та
інструментів їх реалізації.
Головна конкурентна перевага підприємств ІТ-сектору України на
світовій арені це наявність висококваліфікованих фахівців та низька вартість
праці ІТ-спеціалістів, орієнтовно в 4 рази нижча ніж в Західній Європі та
США. Загрозою є можливість виїзду ІТ-кадрів за кордон. Україна займає
лідируюче становище з часткою 33% на ринку ІТ-фріланс-аутсорсингу Східної
Європи в 2016р. За рівнем погодинної ставки оплати ІТ-спеціалістів Україна
займає 5-е місце серед 10 країн після Польщі, Росії, Болгарії, Білорусі [5].
Рівень володіння англійською мовою серед ІТ-спеціалістів значно зріс, але
залишається нижче, ніж у деяких інших країнах ЦСЄ.
Також, слід виділити такі конкурентні переваги ІТ-сектору України:
креативність, здатність створювати інноваційні та складні продукти, широкий
спектр

інженерних

можливостей

та

послуг;

вигідне

географічне

розташування; відносно невисокі витрати для започаткування та ведення
бізнесу; розвиненість інфраструктури; стратегічне партнерство України в
торговій та інвестиційній сфері з країнами Євросоюзу, США, Канадою та ін.
Україна має високі перспективи розвитку та залучення іноземних інвестицій в
створення R&D-центрів, датацентрів, збірку гаджетів.
Важливим напрямком зростання міжнародної конкурентоспроможності
ІТ-підприємств України є вдосконалення державної політики сприяння
розвитку ІТ-сектору з використанням механізмів євроінтеграції. Зокрема,
активізація переговорів та залучення європейських інвесторів в ІТ-сектор
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України, розробка спільних міжурядових програм, проведення інвестиційних
та бізнес-форумів. Вдосконалити систему державної підтримки венчурного
інвестування в ІТ-сектор. Розглянути можливість створення спільного
державно-приватного фонду для фінансування ІТ-проектів. Сприяння
створенню наукових та технопарків, інкубаторів бізнесу, технополісів;
фінансування проектів розбудови інноваційної та ІТ-інфраструктури. Надалі
продовжити

дерегуляцію, забезпечити

мінімальний рівень втручання

контролюючих органів в діяльність ІТ-компаній, створити прозорі та стабільні
правила ведення бізнесу. Податкова реформа та законодавче стимулювання
ННДКР в ІТ-сфері. Продовжити практику спрощення експорту ІТ-послуг.
Забезпечити зростання рівня освітньої підготовки ІТ-фахівців. Виділити
кошти на проекти забезпечення кібербезпеки, імплементувати європейську
Конвенцію про кіберзлочини. Покращення захисту прав інтелектуальної
власності. Посилити моніторинг виконання цілей та завдань Програми
інформатизації України. Запровадити визнання європейських цифрових
підписів та норм європейського права в ІТ-сфері. Прискорити е-уряду.
Розробити фінансові та організаційно-економічні механізми реалізації
Експортної стратегії України в частині ІТ-сектору, як одного із пріоритетних
експортноорієнтованих галузей української економіки. Держава має вжити
заходів в напрямку формування позитивного ІТ-іміджу України, залучати
українську діаспору для іміджевого просування українських ІТ-компаній.
Успішні реформи в країні можуть сприяти стрімкому розвитку ІТ-сектору.
Для ІТ-сектору України рекомендується стратегія орієнтації на вищий
рівень конкурентоспроможності, що передбачає розвиток

на основі

прискореного освоєння найсучасніших світових технологій і знань в
сукупності

з

проведенням

власних

НДДКР

і

розвитком

власного

інноваційного виробництва. В цьому контексті необхідно покращити бізнесклімат в галузі та стимулювання розвитку НДДКР та інновацій в ІТ сфері.
Рекомендуються наступні напрямки підвищення конкурентних переваг
ІТ-підприємств України на міжнародних ринках:
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- Диверсифікація діяльності ІТ-компаній, формування збалансованого
галузевого

портфелю,

розширення

діяльності

в

перспективних

високотехнологічних галузях та секторах, орієнтація на синергію та
інтеграцію, реалізація міжгалузевих технологічних інноваційних проектів;
- Здійснювати ефективне управління інноваціями та технологіями
виходячи із світових тенденцій розвитку;
- Посилити ринкову орієнтацію на сегмент товарів та послуг високої
якості, вартості та складності; активізація участі в міжнародних тендерах та
Інтернет-біржах;
- Залучати іноземні кредити та інвестиції, в т.ч. венчурне фінансування,
кошти фондів прямих інвестицій;
- Розвивати спільну підприємницьку та інноваційну діяльність з
іноземними фірмами;
- Здійснювати ефективне управління людськими ресурсами розширюючи
співпрацю з провідними університетами;
- Розробити і запровадити систему навчання і підвищення кваліфікації
персоналу. Створити при компаніях навчальні центри, в які залучати
провідних фахівців світового рівня в сфері ІТ;
- Підвищити рівень володіння англійською мовою спеціалістів з ІТ;
- Залучати

іноземних

ІТ-спеціалістів

на

посади

топ-менеджерів

українських компаній;
- Створювати

та

розвивати

ІТ-кластери,

включатися

в

роботу

європейських та інших трансграничних кластерів;
- Вступати в партнерство із іноземними компаніями в конкурентній
боротьбі за споживача та крупні замовлення;
- Розробка та запровадження ринкових маркетингових стратегій,
запровадження ефективного комплексу маркетингових заходів 4Р (товарна
політика, цінова політика, збутова та просування);
- Просувати і популяризувати компанію і її бренд в інформаційних та
бізнес-мережах, залучити досвідчених PR-менеджерів, приймати участь в
міжнародних форумах в Україні та за її межами;
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- Впроваджувати новітні технології управління бізнес-процесами та
ведення бізнесу;
- Включатися в діяльність галузевих та професійних асоціацій, в т.ч.
міжнародних, використовувати їх для спільного вирішення проблем розвитку
та співпраці із державними структурами;
- Налагодити

співпрацю

із

дипломатичними

структурами

та

використовувати інструменти комерційної дипломатії для просування на
міжнародних ринках та залучення іноземних інвестицій.
Отже, вітчизняний ІТ-сектор демонструє позитивну динаміку і має
значні перспективи. Зростаючий конкурентний тиск вимагає зміцнення та
розвитку конкурентних переваг ІТ-підприємств, що потребує реалізації
стратегічних заходів на рівні державних органів та на рівні ІТ-компаній.
Реалізація запропонованих заходів дозволить збільшити частку вітчизняного
ІТ-сектору на міжнародних ринках.
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Пруненко Д.О., к.е.н., доцент,
Харківський національний університет
міського господарства імені О. М. Бекетова
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Для розробки стратегії управління інтелектуальним капіталом (ІК) на
будівельних підприємствах особливого значення набувають процеси його
формування та використання.
У цьому контексті слід вказати на різноаспектність теоретичних
положень, оскільки вони обумовлені сучасним станом та особливостями
функціонування економіки держави.
У контексті формування та використання інтелектуального капіталу
будівельних підприємств заслуговує на увагу точка зору К. Мамонова, який
характеризує цей процес шляхом:
 удосконалення напрямів визначення інтелектуального капіталу;
 характеристика компонентів ІК, враховуючи особливості його
формування та використання на будівельних підприємствах;
 формування інформаційно-аналітичного забезпечення щодо оцінки ІК;
 розробка та реалізації механізмів управління інтелектуального
капіталу будівельних підприємств;
 формування стратегії розвитку ІК;
 визначення
використання

напрямів

зростання

інтелектуального

ефективності
капіталу

формування
на

та

будівельних

підприємствах [1].
Формування та використання інтелектуального капіталу на будівельних
підприємствах Ю. Юрченко пропонує здійснювати у процесі стратегічного
управління за рахунок створення конкурентних переваг шляхом здійснення
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його оцінки та виявлення математико-логічних зв’язків [2]. Поряд з цим,
знижує

результативність

дослідження

низький

рівень

обгрунтування

інформаційно-аналітичного забезпечення оцінки компонентів, які формують
інтелектуальний капітал.
Є. Тарасевич процес формування та використання інтелектуального
капіталу на будівельних підприємствах пропонує розглядати через призму
створення:
- людського капіталу, який виступає джерелом оновлення і прогресу для
створення й розповсюдження інновацій;
- організаційного капіталу, який дозволяє реалізувати інновації шляхом
розробки відповідної стратегії та впровадження організаційної
культури й місії;
- клієнтського капіталу, який включає технології організації по
залученню замовників, розширенню продажу будівельної продукції,
виконання гарантій виробника та продавця [3].
На

основі

представленого

підходу

визначаються

компоненти

інтелектуального капіталу будівельних підприємств, що дозволяє приймати
відповідні управлінські рішення на кожному етапи його формування та
використання. Поряд з цим, не враховуються деякі елементи ІК, які впливають
на

результативність

його

формування

та

використання,

а

саме:

стейкхолдерний, брендовий капітали.
Для

формування

та

використання

інтелектуального

капіталу

будівельних підприємств Н. Кузьміч пропонує здійснювати через напрями
застосування людського та структурного капіталів [4]. Причому автор фокусує
увагу на людському капіталі, як основного елементу реалізації інноваційного
потенціалу будівельних підприємств, що створює умови для розвитку
інтелектуального капіталу. Представлений підхід є обмеженим, оскільки є
враховує

інші

елементи

інтелектуального

капіталу,

що

знижує

результативність проведеного дослідження.
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Подібна точка зору представлена у роботах О. Побегайлова, Е.
Голотайстрової [5], А. Вороніна [6], П. Черкасова та В. Ложко [7].
Як

важлива

компонента

зростання

результативності

діяльності

будівельного підприємства, на думку групи авторів, виступає інтелектуальний
капітал [8]. Вони вказують, що головною функцією формування та
використання інтелектуального капіталу будівельних підприємств є значне
прискорення їх прибутку за рахунок створення й реалізації системи знань,
відношень, що забезпечує високоефективну господарську діяльність. У цьому
контексті слід вказати, що подібний підхід дозволяє створити умови для
визначення напрямів підвищення ефективності функціонування будівельних
підприємств шляхом використання інтелектуального капіталу, проте на
низькому рівні розглянуто та обгрунтовані його структурні елементи. Такий
підхід не дозволяє побудувати комплексну систему для управління
інтелектуальним капіталом на будівельних підприємствах.
Для забезпечення управління напрямами формування та використання
інтелектуальним капіталом будівельних підприємств С. Деркач та В. Баранов
вказують на необхідність врахування всіх бізнес процесів, що здійснюються
на

генпідрядному

підприємстві

та

можливостях

застосування

автоматизованих систем [9]. Автори запропонували комплексний підхід для
управління формуванням та використанням інтелектуальним капіталом
будівельних

підприємств.

Проте

у

представленому

дослідженні

не

приділяється особливої уваги інформаційно-аналітичному забезпеченню
процесів

формування

та

використання

інтелектуальним

капіталом,

враховуючи особливості функціонування генпідрядної організації.
У результаті дослідження автором запропоновано використовувати
комплексний

підхід

для

забезпечення

формування

та

використання

інтелектуального капіталу будівельних підприємств. У рамках представленого
підходу здійснюються взаємопов'язані дії, які спрямовані на оцінку
формування

та

використання

інтелектуального

капіталу

будівельних
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підприємств, розробку стратегії його розвитку, враховує структурні елементи
ІК шляхом застосування відповідних механізмів.
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для молодих науковців,
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ
БІБЛІОТЕКИ ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
З розвитком економічної конкуренції на внутрішньому та зовнішніх
ринках явними стають сучасні тенденції технологічних досягнень в
інноваційному середовищі, що спонукають до продукування нових знань, які
мають служити на користь розвитку суспільства та підвищення добробуту і
задоволеності від життя, людей у всьому світі. За даними міжнародної
міждержавної організації економічно розвинених країн, що визнають
принципи репрезентативної демократії та вільної ринкової економіки (OECD)
прослідковується стала тенденція того, що більшість фундаментальних
досліджень виконується в університетах та урядових дослідницьких
організаціях. Загальні витрати на вищу освіту з досліджень та розробок
(HERD) складають 0,4% ВВП у регіоні OECD. Данія та Швеція мають
найвищу інтенсивність досліджень у секторі вищої освіти. Інтенсивність
HERD у Данії, Естонії, Чехії, Словацькій Республіці та Португалії протягом
останнього десятиліття зросла майже вдвічі, а також збільшилася у більшості
інших країн [1, с.98]. Це наглядно демонструє те, що людство інтенсифікує
процеси отримання і трансляції нових знань. На зміну традиційним, приходять
нові технології, що імперативно впливають на необхідність забезпечення
широкого доступу до світової бази наукових знань що продукуються вченими
та дослідниками. Це підкреслює важливість розвитку наукових бібліотек, які
виступають ключовим структурним елементом дослідницьких університетів і
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фактично сприяють створенню нових знань, їх кодифікації, класифікації,
трансляції та підвищення науково-технічного прогресу в цілому.
Основною ціллю даної роботи є узагальнення обов’язкових критеріїв,
яким має відповідати наукова бібліотека дослідницького університету.
Ідентифікація таких критеріїв необхідна для виявлення поточного стану
реалізації стратегії розвитку наукової бібліотеки і надання оптимальних
рекомендацій щодо її ефективного функціонування у складі дослідницького
університету.
З філософської точки зору основну місію та призначення університету
прекрасно охарактеризував професор В.А. Бугров, зазначаючи: «Місія
університету як навчального закладу європейського (у справжньому сенсі
цього слова) зразка полягає у формування освіченої Людини, тобто Людини
Знаючої та Уміючої» [2, с.72]. Фактично таким чином основна ідея
університету фокусується на забезпеченні можливості освіти людини
протягом усього життя, що відповідає ключовому гаслу Болонського процесу.
Такий процес можливо забезпечити за умови постійного розвитку наукової
бібліотеки як підрозділу дослідницького університету.
На сьогодні, вся мережа наукових бібліотек ВНЗ України складається з
201 бібліотеки з фондом документів близько – 120,7 млн. примірників, з яких
є електронними виданнями – 2,3 млн. Ці бібліотеки підпорядковуються різним
відомствам. Опрацьовується щороку понад – 105 млн. примірників – 1,7 млн.
користувачами. Для підвищення ефективності роботи користувачів загальна
кількість автоматизованих робочих місць складає – 7445. Загалом кількість
працівників, що забезпечують роботу всієї системи бібліотек вищих
навчальних закладів – близько 6700 фахівців, з яких вищу освіту мають – 5,5
тис. Загальну координацію діяльності та методичне керівництво бібліотеками
ВНЗ здійснює Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського
національного університету імені Тараса Шевченка [3].
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За даними щорічної публічної статистичної звітності Наукової бібліотеки
імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса
Шевченка за 2016 рік [4]: кількість відвідувань становило – 61116296, у тому
числі звернень до веб-ресурсів бібліотеки – 34766490, у тому числі кількість
відвідувань масових заходів – 605772; було видано документів з власного
фонду – 92102010; кількість абонентів, що звернулись за довідковоінформаційним обслуговуванням – 10018. Зазначені показники говорять про
затребуваність наукових бібліотек дослідницьких університетів у науковому
середовищі та у суспільстві в цілому.
Наведемо бібліотеки дослідницьких університетів України у період 20092014 рр.: Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного
університету імені Тараса Шевченка; Науково-технічна бібліотека ім. Г.І.
Денисенка Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Науково-технічна бібліотека
Національного університету "Львівська політехніка"; Наукова бібліотека
Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого; Наукова
бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка;
Наукова бібліотека Національного університету «Острозька академія»;
Наукова

бібліотека

Національного

університету

"Києво-Могилянська

академія"; Науково-технічна бібліотека ДВНЗ "Національний гірничий
університет"; Центральна Наукова бібліотека НУБіП України; Науковотехнічна бібліотека Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут»; Центральна наукова бібліотека Харківського
національного університету ім. В. Н. Каразіна; Бібліотека Київського
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана; Науковотехнічна бібліотека Національного авіаційного університету; Наукова
бібліотека Східноукраїнського національного університету імені Володимира
Даля.
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Стратегічні

напрями

розвитку

бібліотечної

справи

в

Україні

відображають основні пріоритети державної політики на період до 2025 року
і включають у себе охоплення всіх установ даного типу. У цій концепції [5]
державна

політика

полягає

у:

консолідації

суспільства;

дотриманні

європейських цінностей, інтеграції у європейське співтовариство; підвищенні
якості життя; забезпеченні рівного доступу до інформації, знань і культурного
надбання. Але, важливою складовою бібліотечного середовища, є наукові
бібліотеки дослідницьких університетів України, і в умовах запланованого
розвитку галузі вони мають стати ключовими центрами аккумуляції знань для
науково-технічного і соціально-культурного відродження Української освіти
та суспільства.
Виходячи з цих стратегічних напрямів розбудови галузі та стратегічних
пріоритетів методичного координатора діяльності наукових бібліотек ВНЗ
України – Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного
університету імені Тараса Шевченка [6], виділимо основні критерії
оцінювання

стратегії

університету:

розвитку

1) рівень

наукової

здійснення

бібліотеки

інформаційного

дослідницького
та

бібліотечно-

бібліографічного обслуговування; 2) формування фондів згідно з навчальними
планами, програмами та тематикою наукових досліджень Університету; 3)
створення і ведення системи бібліотечних каталогів, бібліографічних картотек
та баз даних; 4) рівень популяризації та розкриття бібліотечно-інформаційних
ресурсів; 5) можливість забезпечення комфортності праці користувачів та
співробітників бібліотеки; 6) участь у міжнародних бібліотечних програмах та
проектах;

7) рівень

проведення

наукових

досліджень

у

галузі

бібліотекознавства, інформатики, бібліографії, історії книги та ін.; 8) рівень
впровадження передового бібліотечного досвіду та результатів науководослідних робіт; 9) рівень проведення науково-методичної роботи з
вдосконалення усіх напрямків діяльності бібліотеки; 10) спроможність
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забезпечення

безперервної

освіти

для

підвищення

професійного

та

культурного рівня працівників Бібліотеки.
Базуючись на світовій практиці, зазначимо, що функціонування бібліотек
даного типу забезпечують провідні університети світового класу, що є
центрами розвитку технологій. Умови у даних бібліотеках сприяють
максимальному фокусуванню на творчій діяльності науковця і за рахунок
свого різноманіття систематизованих знань та сучасного обладнання, що
забезпечує комфортний доступ до них, створюють міцний інформаційний
фундамент для подальшого розвитку наукових доробків. Тому відповідність
наведеним критеріям оцінювання та достатній рівень цих показників, є
умовою до системного і послідовного розвитку наукової бібліотеки в
структурі дослідницького університету.
Література:
1. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2015 [Electronic source]. – Access mode
to the resource: http://dx.doi.org/10.1787/sti_scoreboard-2015-en
2. Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, С.В.
Курбатов та ін. / за ред. Л.В. Губерського, А.С. Філіпенка. – К. : ВПЦ «Київський
університет», 2014. – 367 с.
3. Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України від 27.08.1995 р. № 32/95-ВР
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/32/95-вр
4. Основні статистичні показники роботи бібліотек ВНЗ України за 2016 рік [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/stats-res-2016.pdf
5. Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні
зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України» [Електроний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/219-2016-р
6. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені
Тараса Шевченка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua
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Онисенко Т.С., к.е.н, асистент,
КНУ імені Тараса Шевченка
КРЕАТИВНІСТЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
В сучасних умовах розвитку вітчизняної економічної системи
забезпечення конкурентоспроможності та економічного розвитку підприємств
значною мірою залежить від їх інноваційної активності. Загальновідомо, що
інноваційна діяльність є однією з найбільш ризикових, і це вимагає
перманентного розвитку сучасної системи інноваційного управління. На
сьогодні,

на

жаль,

такого

роду

системи

перебувають

у

стані

становлення. Однією з причин такого стану речей є нераціональність
креативних рішень.
Креативність є ключовим фактором досягнення успіху в різних сферах
підприємницької діяльності, а саме поняття креативності залишається кілька
розпливчастим та неточним, достатньо важко надати йому чітке визначення.
Саме поняття креативність можна розглядати з різних підходів, зокрема
системного,

функціонального,

ситуаційного,

поведінкового,

адміністративного тощо. Загалом креативністю називають породження
оригінальних і доречних ідей [1].
Варто зауважити, що в основі управління лежить мислення, його стиль і
направленість. Креативність розвиває думку на всіх напрямках, використовує
всю наявну інформацію, може здійснювати ривки для прискорення
розумового процесу, допускає помилки і невідповідності, веде пошук в
малоймовірних областях, прагне безперервного процесу[2, с. 186-187].
Під час застосування креативного мислення в системі управління
підприємством, варто здійснювати аналіз доцільності реалізації тієї чи іншої
стратегії розвитку. Розвиток самої системи креативного мислення вимагає щоб
керівники підприємств і організацій дотримувались певних принципів, тобто
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вихідних положень, які і будуть критеріями оцінювання раціональності
креативних управлінських рішень, та з іншого боку – сукупністю вимог до
створення алгоритму формування сучасної системи креативного управління
підприємством.
Таким чином, креативність в системі управління підприємством
створюватиме можливості для самоактуалізації і розвитку ініціативної
особистості, сприятиме поглибленню особистісних стратегій розвитку
працівників, призведе до зміни їхніх цінностних орієнтацій. І тим самим
підвищить

можливості

підприємства

до

підвищення

рівня

конкурентоспроможності та стійкості до ринкових коливань.
Підсумовуючи, можна сказати, що креативність в системі управління
сучасними підприємствами представляє собою синтез наукових знань про
створення і широке застосування в сфері управління, преш за все інновацій,
оригінальних ідей, та нових схем компонування вже існуючих технологій.
Розвиток творчого потенціалу та його реалізація сприяють підвищенню
ефективності діяльності організації в цілому, а використання інструментів
креативного менеджменту дозволяє оперативно й творчо вирішувати складні
завдання в області передачі інформації та дієвої політики організації.
Література:
1. Генерація ідей [Електронний ресурс] / Словопедія. – Режим доступу: http://slovopedia.
org.ua /38/ 53395/378391.html
2. Білецька К.В. Застосування системи креативного менеджменту в управлінні
інноваціями/Економічний простір, – 2011. – №52. – С. 184-191.
3. Інноваційне підприємництво: креативність, комерціалізація, екосистема [Текст] : навч.
посіб. для ВНЗ / [Ю. Бажал та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Ю. М. Бажала. - Київ :
Пульсари, 2015. - 278 с.
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Грушина А.І., аспірант,
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
ФОРМУВАННЯ МАТРИЦІ SWOT НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ
КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА
Сьогодні при формуванні базових стратегій та стратегічних
альтернатив розвитку підприємства, важливим залишається врахування не
тільки обсягу фінансових ресурсів, якими володіє організація, а й ступінь
ризику в тій чи іншій ситуацій. Так, підвищення рівня фінансового ризику
характеризується загрозою втрати платоспроможності, росту фінансового
важеля, скорочення рівня співвідношення доходності і вартості капіталу,
зростання рівня дивідендних виплат. Це, в свою чергу потребує відповідної
координації підприємства в системі координат можливості подолання ризику
за умови наявності або дефіциту фінансових можливостей (рис 1).
Надлишок фінансових
ресурсів

Орієнтація на ризик

АВ
СD

Уникнення ризику

Дефіцит фінансових
ресурсів

Рис. 1. Система координації альтернатив стратегії управління
фінансовими ресурсами
Як

правило,

за

умов

невизначеності,

необхідність

прийняття

управлінського рішення є однією з основних проблем стратегічного та
фінансового менеджменту. Дозволяють здійснювати такий виважений вибір
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оптимальної

стратегії

фінансового

управління

в

умовах

повної

невизначеності, що притаманна як підприємствам галузі культури так і
економіці країни в цілому, економіко-математичні методи і моделі теорії ігор.
На основі проведених нами досліджень як в сфері стратегічного
менеджменту так і фінансового управління, нами виокремлено етапи
здійснення вибору стратегії управління фінансовими ресурсами:
– аналіз фінансово-господарського стану підприємства в розрізі
основних показників ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості.
На даному етапі результати діагностики доцільно поглибити стратегічним
аналізом ( до прикладу за методикою SWOT);
– прогнозування ймовірного сценарію розвитку організації з оцінкою
всіх можливих ризиків щодо втрат. На даному етапі доцільно застосовувати
екстраполяцію, імітаційне моделювання;
– вибір оптимальної стратегії серед набору альтернатив та розробка
плану її реалізації [1].
На нашу думку, до 1-го етапу вибору стратегії управління фінансовими
ресурсами, доцільно включити етап дослідження факторів зовнішнього
середовища. Оскільки, при чіткій ідентифікації основних чинників впливу на
діяльність підприємства та оцінки ступеня їх впливу, можна зробити висновок
про подальше їх вираховування або ж ігнорування при плануванні, як таких,
що малоймовірні та здійснюють незначний вплив.
За результатами аналізу фінансового стану підприємств галузі культури
і мистецтва в попередньому розділі можна зробити висновок про їх
незадовільний фінансовий стан, але наявний та чітко виражений потенціал
щодо

підвищення показників їх

фінансово-господарського

стану та

формування позитивної динаміки росту проаналізованих нами показників.
З метою вибору фінансової стратегії та згідно алгоритму дій на
початковому

етапі,

враховуючи

результати

фінансово-господарської

діяльності підприємства та ідентифікації основних чинників зовнішнього
середовища, доцільно провести стратегічний аналіз, що є своєрідною базою
для прийняття управлінських рішень. За результатами аналізу наукової
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літератури та доробків в галузі стратегічного менеджменту, нами виокремлено
ряд методик, що є найпоширенішими та свого роду найдоступнішими в
контексті їх практичної реалізації. Серед перелічених методів стратегічного
аналізу діяльності підприємства виокремимо SWOT-аналіз. Оскільки, саме ця
методика є однією із основних методів, який дозволяє побудувати
стратегічний

баланс

підприємства

та

спонукає

його

раціонально

використовувати наявні ресурси.
Нами за результатами опрацьованих наукових праць вітчизняних та
зарубіжних авторів, аналізу ринку кіноіндустрії та галузі культури в цілому,
фінансово-економічного стану досліджуваних суб’єктів підприємницької
діяльності,

попередніх

опитувань

керівників

підприємств

культури,

сформовано перелік факторів внутрішнього та зовнішнього середовища.
Таблиця 1
Матриця SWOT-аналізу
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4
5.

Сильні сторони
Ефективне
управління
капіталом
підприємства,
оптимізація
його
структури.
Місце розташування, враховуючи
регіональний аспект.
Наявність додаткових кінозалів, що
дозволить
задовольнити
потреби
різних соціальних верств населення.
Наявність системи обслуговування
додаткових груп споживачів.
Наявність додаткових послуг, в тому
числі їх диференціація.
Інноваційні підходи до технічного
оснащення наявних кінозалів
Розвинена
дисконтна
політика
підприємства.
Слабкі сторони
Високий рівень цін на продукцію, що
обумовлено високою собівартістю.
Відсутність
висококваліфікованого
персоналу.
Низький рівень оплати праці, що
породжує плинність кадрів.
Неготовність керівництва до ризику.
Швидкий моральний знос основних
засобів.

Можливості
Розвиток кіноіндустрії на
Міжнародного партнерства.

засадах

Активізація банківського кредитування,
лізингу та франчайзингу.
Формування нормативно-правової бази
задля
успішного
функціонування
підприємств галузі культури.
Зростання
кількості
економічно
активного населення в Україні.
Зростання рівня життя населення в
Україні.
Визначення як пріоритету державної
політики розвиток галузі культури.
Виховання і навчання, розвиток кадрів і
закладів культури.
Загрози
Несприятлива
соціально-економічна
ситуація, зниження ВВП та рівня життя.
Високий рівень регулювання, наявність
жорсткого державного контролю.
Невідповідність програм реформування
економіки із визначеними пріоритетами.
Ріст об’єму піратської продукції на ринку.
Наявність
монополістів
на
ринку
кіноіндустрії.
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6.
7.

Недостатній
обсяг
фінансових
ресурсів, в тому числі власних.
Відсутній аналіз інформації про
споживачів.

Поява нових кінотеатрів з більш
демократичною ціновою політикою.
«Деградація» культурної ментальності
українського суспільства.

Так, методи експертного опитування досить широко використовуються
у напряму вирішення складних соціальних та економічних проблем. Тобто,
проблеми до вирішення яких залучаються експерти, як правило є мало
нормалізованими та неформалізованими. В практиці управління згідно
результатів

отриманих

методом

експертних

опитувань

здійснюється

формування управлінських рішень та проектів, прогнозування. Оскільки
експертне опитування застосовується для вирішення нетипових задач,
найбільш оптимальне та раціональне стратегічне рішення може знаходитись
осторонь усередненого розподілу. Саме тому, в ході аналізу даних за
результатами експертного опитування, невід’ємною частиною є розгляд саме
індивідуальних пропозицій та відповідей обраних нами експертів, що є
фахівцями в даній галузі.
Враховуючи те, що аналіз проводиться, в першу чергу, для порівняння
та виявлення як переваг так і недоліків, що здійснюють вплив на діяльність
підприємств кіноіндустрії, з огляду на рівень їх значущості в рамках
вирішення проблем, розглядались спільні для їх діяльності та ситуації
характеристики. Таким чином, були обрані визначальні характерні ознаки
щодо ефективної діяльності аналізованих нами об’єктів дослідження. Тобто,
брався до уваги факт того, що ці фактори можуть бути сильною стороною для
одного із об’єктів та слабкою – для іншого.
Після конкретизації основної мети, збору інформативних даних щодо
внутрішнього та зовнішнього середовища об’єктів дослідження, формування
на їх основі переліку факторів SWOT, а відповідно й анкети, було сформовано
список спеціалістів компетентних в області розробки, виробництва,
розповсюдження культурного продукту, зокрема науковці-дослідники в сфері
державного управління культурою, керівники державних та приватних
підприємств галузі культури і мистецтва та інші фахівці, що володіють
досвідом роботи за даним напрямом.
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Враховуючи можливі варіанти експертної оцінки, в процесі опитування
експертів, нами обрано індивідуальний метод, при чому застосовано заочне
анкетування. Це дозволило з мінімальними втратами часу та ресурсів залучити
максимальну кількість провідних спеціалістів в галузі та науковців до
процедури опитування. Наступним етапом є обробка та аналіз результатів
експертного опитування. Матеріали, отримані в результаті опитування
експертів шляхом анкетування, являють собою сукупність оцінок відносної
важливості, присвоєних експертом кожному з порівнювальних параметрів.
При цьому, важливим залишається визначення узгодженості оцінок експертів,
яка є необхідною для підтвердження вірності гіпотези про те, що експертну
оцінку можна використовувати для визначення ступеня важливості певних
факторів, які використовуються в дослідженні, та можуть відіграти важливу
роль в прогнозуванні діяльності підприємства та виборі стратегії розвитку [2].
Так, оцінка узгодженості експертних думок реалізується шляхом
кількісного виміру, що характеризує ступінь близькості індивідуальних
думок. Аналіз значень міри узгодженості сприяє формуванню вірних
міркувань про загальний рівень знань з проблеми, яка вирішується. Для
визначення рівня узгодженості оцінок експертів, наданих визначеній кількості
об’єктів використовується коефіцієнт конкордації.
Література:
1. Нижник В. М. Моделювання вибору оптимального варіанту стратегії управління
фінансовими ресурсами машинобудівних підприємств / В. М. Нижник, Г. В. Даценко //
Збірник наукових праць ВНАУ: економічні науки. – 2011. – № 2 (53). – С. 23–31.
2. Тимошенко О. В. Експертна оцінка встановлення вагових коефіцієнтів для розрахунку
рівня економічної безпеки держави : монографія / О.В. Тимошенко // Economic security and
protection of information: theory, methodology, practice: Collective monograph. – Pegasus
Publishing, Lisbon, Portugal, 2016. – C.73–84.
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Кузнецова М.О., аспірант,
КНУ імені Тараса Шевченка
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
Розвиток сучасного бізнес-сектору в Україні та світі визначений
умовами перебігу Четвертої промислової революції, що декларує примат
технологічних перетворень та інноваційних розробок у контексті досягнення
не лише фінансових цілей, але й соціальних та екологічних орієнтирів в межах
як глобальної, так і національної політики. Швидкий розвиток інформаційних
технологій та виробничих інновацій вимагає від підприємців проактивних
бізнес-підходів для визначення вектору майбутнього зростання і підвищення
конкурентоспроможності на ринку. Саме тому актуальним залишається
питання розробки стратегії забезпечення сталого розвитку підприємства із
поступовим

впровадженням

принципів

корпоративної

соціальної

відповідальності у бізнес-процеси компанії.
Сталий розвиток – сучасна концепція глобального розвитку до 2030
року. Ключові напрямки майбутніх трансформації визначені у стратегічних
цілях (17 SDGs) за окремими блоками питань. Кожна компанія має можливість
обрати найбільш пріоритетні з огляду на специфіку діяльності з метою
вживання тактичних заходів у рамках стратегії розвитку. Варто уточнити, що
дані принципи є лише орієнтирами і носять характер рекомендацій. В той же
час беззаперечною складовою сталого розвитку підприємства є запровадження
принципів свідомого споживання енергії, зелених практик та відповідального
ставлення до організації бізнес-процесів. Зазначені підходи виникли у розрізі
забезпечення корпоративної соціальної відповідальності шляхом ефективного
дотримання основ концепції потрійного критерію (triple-bottom line).
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В

цілому,

процес

формування

будь-якої

стратегії

передбачає

першочергове виокремлення ядра стратегії, від якого залежить її якість.
Відповідно, він включає три процедурних елементи (рис.1).

Постановка діагозу, що визначає чи пояснює природу проблеми
За допомогою ретельної діагностики можна розпізнати ті аспекти ситуації, які
критично важливі для вирішення задачі, що, в свою чергу, набагато спрощує
неймовірно складну реальність

Спрямовуюча політика для вирішення проблем
Загальний підхід, що обраний для подолання перешкод, виявлених в процесі
діагностики

Узгоджені заходи, необхідні для реалізації спрямовуючої політики
Чітко скоординовані етапи, послідовне проходження яких гарантує виконання обраного
курсу дій

Рис. 1. Елементи концепції ядра стратегії
Джерело: побудовано автором на основі [2, с. 119-120].

Як правило, кожна корпоративна стратегія розвитку в певній галузі
економіки передбачає її часткове коригування та імплементацію з огляду на ті
зміни, що відбуваються в рамках виконання заходів та програм, передбачених
регіональними чи національними стратегіями розвитку. Яскравим прикладом
даної взаємодії урядових структур та бізнес-сектору є, зокрема, енергетична
галузь промисловості України.
На початку вересня 2017 року урядом України було схвалено
Енергетичну стратегію України на період до 2035 року «Безпека,
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енергоефективність,
удосконалення

конкурентоспроможність».

існуючого

курсу

розвитку

Необхідність

енергетики

якісного

України

була

обумовлена складним становищем країни у розрізі забезпечення енергетичної
незалежності та зниження рівня енергоємності національної економіки. Наразі
особлива увага приділена питанням енергоефективного споживання та
досягнення балансу на ринку в межах домовленостей за Третім енергетичним
пакетом, що в майбутньому дозволить створити дієві та демонополізовані
ринки природного газу та електроенергії відповідно до законодавства
Європейського Союзу.
Дана національна стратегія передбачає реформування енергетичного
комплексу України у три наступні етапи [1]:
1.

Реформування енергетичного сектору (до 2020 року) – акцент на

впровадженні реформ та формуванні конкурентного та інвестиційно
привабливого середовища.
2.

Оптимізація

та

інноваційний

розвиток

енергетичної

інфраструктури (до 2025 року) − робота в умовах нового ринкового
середовища та фактична інтеграція ОЕС України з енергосистемою Європи.
3.

Забезпечення сталого розвитку (до 2035 року) − інноваційний

розвиток енергетичного сектору й будівництво нової генерації.
Також даним документом визначено, що частка прямих інвестицій з
державного бюджету України у розвиток енергетичної інфраструктури не має
перевищувати 5-10%, водночас прямі інвестиції з однієї країни не повинні
сягати критичного рівня, що зумовлює потребу диверсифікації інвестицій [1].
Враховуючи

імперативи

національного

бачення

у

контексті

реформування енергетичного сектору України, доцільним є врахування
наступних напрямків діяльності у процесі формування стратегії забезпечення
сталого розвитку підприємства енергетичного сектору:
▪

поступова перебудова виробничого потенціалу компанії у напрямку

«заміщення потужностей»;
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▪

підвищення ефективності діючих систем внутрішнього обліку та

корпоративної звітності;
▪

реалізація інвестиційних проектів для інноваційного розвитку

компанії;
▪

максимально проактивне запровадження принципів корпоративної

соціальної відповідальності та зелених практик ведення бізнесу;
▪

підтримка соціальних програм як таких, що мають взаємовигідний

двосторонній характер («компанія – споживач», «компанія – працівник»).
Таким чином, підприємства енергетичного сектору України мають не
лише забезпечувати ефективність внутрішніх бізнес-процесів для підтримки
конкурентоспроможності, але й коригувати власні корпоративні стратегії у
зв’язку із необхідністю досягнення ними сталого розвитку.
Література:
1. Енергетична стратегія України до 2035 року «Безпека, енергоефективність,
конкурентоспроможність» // Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua.
2. Румельт Р. Хорошая стратегия, плохая стратегия. В чем отличие и почему это важно /
Р. Румельт. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. ‒ 448 c.
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Скрипник Л.Р., аспірант,
Інститут агроекології та природокористування НААН
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МЕРЕЖІ АЕРОПОРТІВ І АЕРОДРОМІВ
УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ
ЗЕМЛІ ЯК ОСНОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО БАЗИСУ
Авіаційний транспорт є одним із наймолодших видів сполучення. Його
перевагами є швидкість доставки, висока надійність, найкраще збереження
вантажу , можливість доставки пасажирів і вантажів у важкодоступні райони,
найбільш короткі маршрути перевезень. Авіатранспортом здійснюють
переважну

більшість

трансконтинентальних

пасажироперевезень

та

перевезень товарів із невеликим строком зберігання на значні відстані.
Складовою частиною національної транспортної системи є земельноресурсний

потенціал

авіаційного

транспорту,

який

є

визначальним

територіальним базисом для розвитку цієї галузі виробництва.
Стрімкий розвиток широкої мережі авіаційних сполучень став
поштовхом до створення дієвої системи збереження земельно-ресурсного
потенціалу та забезчення екологічної стабільності України, а саме вироблення
концептуальних засад у сфері охорони навколишнього середовища та
раціонального природокористування, а також втілення їх на практиці з метою
сталого економічного та соціального розвитку держави та загального
добробуту суспільства.
Основною метою створення стратегії розвитку мережі авіаційних
сполучень є задоволення потреб держави у забезпеченні стабільного розвитку
авіаційної галузі, приведення інфраструктури авіаційного транспорту у
відповідність з міжнародними стандартами, забезпечення набуття Україною
статусу транзитної держави з урахуванням її унікального географічного
розташування, підвищення ефективності управління державним майном, а
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найголовніше

збереження

природних

аґроландшафтів

та

ефективне

землекористування.
Таблиця 1
Стратегія розвитку мережі аеропортів і аеродромів України
Стратегічні цілі
Інтеграція у систему
провідних європейських
трансферних аеропортів

Розвиток інфраструктури
для забезпечення
задоволеності клієнтів
аеропорту
Зменшення собівартості
послуг

Підвищення рівня
корпоративної культури,
створення умов для
розвитку та професійного
росту кожного працівника
Зменшення шкідливого
впливу на навколишнє
середовище
Ефективне використання
територій відведених для
будівництва аеропортів та
аеродромів

Заходи
Стимулювання авіакомпаній до відкриття нових рейсів та
збереження існуючих маршрутів
Співпраця з авіакомпаніями з метою збільшення
трансферного пасажиропотоку
Створення інфраструктури для обслуговування
трансферних пасажирів
Запровадження нових послуг з метою збільшення доходів
Проведення бенчмаркінгу серед аеропортів Європи
Дотримання діючих на підприємстві стандартів
обслуговування авіакомпаній та пасажирів
Підвищення рівня комфорту пасажирів за рахунок розвитку
комерційних зон (магазини, пункти харчування та ін.)
Забезпечення експлуатаційної готовності техніки та
устаткування
Будівництво паркінгу та введення в експлуатацію
Підвищення продуктивності праці
Впровадження аутсорсингу
Зменшення вартості закупівель та налагодження прозорих
конкурсних умов при закупівлях, впровадження прозорої
системи електронних закупівель
Уникнення дублювання функцій структурних підрозділів
Корпоративне навчання
Підвищення професійного рівня працівників шляхом
проходження обов’язкового професійного навчання
Впровадження енергозберігаючих технологій
Постійний моніторинг впливу на навколишнє середовище
та вжиття відповідних заходів.
Встановлення заборон та обмежень на діяльність, що може
негативно вплинути на якісний стан земель
Прогнозування та планування використання земель перед
початком глобального будівництва задля збереження
родючого шару ґрунту та цілісності природних
аґроландшафтів
Використання новітніх технологій при будівництві
аеропортів

Джерело: розроблено автором на основі власних досліджень
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Ефективність діяльності авіакомпаній залежить від кількості учасників
ринку та конкурентних переваг кожної з них. Характерною тенденцією є
зростаюча можливість присутності іноземних компаній, які здійснюють
міжнародні перевезення пасажирів та мають конкурентні переваги порівняно
з національними перевізниками.
Охорона земель авіаційного транспорту України має декілька аспектів:
екологічний, економічний та правовий. Екологічний аспект полягає в охоронні
грунтів під час будівництва аеропортів, аеродромів, злітно-посадочних смуг,
охорона земель авіаційного транспорту та суміжних земель в процесі
експлуатації об’єктів авіаційного транспорту. Економічна сторона охорони
земель авіаційного транспорту полягає в їх обгрунтованому використанні з
метою отримання прибутку. Правовий аспект полягає в нормативному
закріпленні порядку використання земель авіаційного транспорту України та
юридичної відповідальності за порушення законодавства в цій сфері.
До основних форм охорони земель від псування та забруднення можна
віднести наступні: встановлення заборон та обмежень на діяльність, що може
негативно вплинути на якісний стан земель; здійснення контролю у сфері
охорони земель; закріплення державних стандартів та нормативів у сфері
охорони земель; моніторинг земель; ведення Державного земельного
кадастру; застосування юридичної відповідальності за порушення вимог
охорони земель.
В

процесі

будівництва

аеропортів та

аеродромів

відбувається

пошкодження ґрунтів на великих площах. Відповідно до ст. 168 Земельного
кодексу України ґрунти земельних ділянок є об’єктом особливої охорони [1].
Варто зауважити, що аеропорти в процесі їх експлуатації безумовно являються
джерелом забруднення навколишнього середовища і використання таких
земельних ділянок під аеропорти призводить до порушення рівноваги флори і
фауни. Для зменшення шкоди для навколишнього середовища необхідно
правове регулювання та контроль гранично допустимого шуму авіаційних
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двигунів, експлуатаційні процедури в польоті та на землі, норми емісії
двигунів повітряних суден та наземних транспортних заходів. Саме за
допомогою таких заходів у поєднанні з плануванням використання земельних
ділянок можна розташовувати та експлуатувати аеропорти таким чином, що
буде

забезпечено

гармонійне

поєднання

з

місцевим

навколишнім

середовищем. Основна проблема полягає в тому, що правове регулювання
раціонального використання та охорони земель в Україні стосується, в
основному земель сільськогосподарського призначення, а щодо земель
авіаційного транспорту України практично відсутнє, тому це питання
потребує розробки відповідно до особливостей даної категорії земель.
Контроль та нагляд за додержанням технічних, екологічних та інших
вимог

в

роботі

авіаційної

галузі

забезпечує

обов’язкова

державна

сертифікація. Серед видів сертифікації в авіаційній галузі можна виділити
сертифікацію повітряних суден, а також аеропортів та аеродромів як об’єктів,
які відповідно до законодавства становлять небезпеку для навколишнього
природного середовища та здоров’я людей. Наприклад, відповідно до
положень Закону України «Про охорону навколишнього природного
середовища», екологічна сертифікація в галузі авіації має проводитись при
розміщенні, проектуванні, будівництві, реконструкції, введені в дію та
експлуатації підприємств, споруд та інших об‘ єктів авіаційної галузі, таких,
наприклад, як аеропорти, повітряні судна, а також при забезпеченні
екологічної безпеки транспортних засобів, інших пересувних засобів і
установок, зокрема, при додержанні в галузі авіації, під час експлуатації
повітряних суден, аеропортів, гранично допустимих викидів забруднюючих
речовин та гранично допустимих рівнів фізичних впливів, таких як шуми, на
їх відповідність законодавчим вимогам.
Щодо наявності сертифікату типу повітряного судна, то це є однією з
основних умов реєстрації повітряного судна у державному реєстрі цивільних
повітряних суден. У разі відсутності такого документа, державний орган з
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питань сертифікації і реєстрації може заборонити експлуатацію повітряного
судна. Однак, згідно з Наказом Міністерства транспорту України «Про
затвердження Правил реєстрації аеродромів цивільної авіації» від 28 вересня
1994 року свідоцтво про реєстрацію аеродрому є підставою для порушення
клопотання про сертифікацію аеродрому та його обладнання.
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ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАЛАНСУВАННЯ
ЗАОЩАДЖЕНЬ ТА ІНВЕСТИЦІЙ
Як показує аналіз макроекономічних показників, Україна належить до
країн, де між заощадженнями та інвестиціями (скорегованими на сальдо
торговельного балансу) особливої різниці немає: відхилення середніх значень
за період з 2000 по 2015 р. становить 1,4 процентних пункти [1]. Разом з тим,
досягнення рівності цих показників ще не означає рівноважного стану
економіки (рівновага за Парето). Адже українська економіка навіть за умови
відносного дотримання основним макроекономічних пропорцій не досягає
бажаної динаміки та не реалізує довготривалі цілі: економіка або падає, або
зростає досить повільними темпами. Тому, на нашу думку, досягнення
збалансованості заощаджень та інвестицій не може розглядатися як мета
державного регулювання економіки. Це лише необхідна, але не достатня
умова макроекономічної рівноваги. Рівноважним можна вважати такий стан
економіки, коли баланс супроводжується заданими темпами економічного
зростання без погіршення інших показників соціально-економічного розвитку.
Базуючись на зазначених вище підходах спробуємо сформулювати цілі
та завдання державного регулювання процесу трансформації заощаджень в
інвестиції на сучасному етапі розвитку української економіки.
Перш за все, необхідно визначити бажані темпи економічного
зростання. Як правило, ключовим показником, за яким оцінюють рівень
розвитку країни, є ВВП на душу населення (навіть у новітніх розробках, де
формуються інтегральні показники, від нього не відмовляються). У
міжнародних співставленнях цей показник найчастіше розраховується у
доларах США за паритетом купівельної спроможності (purchasing power parity,
PPP).
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Паритет купівельної спроможності відображає співвідношення рівня цін
у певній країни відносно аналогічного показника у США. На нього, зокрема,
безпосередньо не впливає ринковий (або ж офіційний) курс національної
валюти, однак динаміка PPP на пряму залежить від співвідношення темпів
інфляції.
У 2016 р. ВВП України, розрахований за РРР становив 352,6 млрд. дол.
Для його розрахунку використовувався курс 6,77 грн./дол. Тоді як офіційний
курс за рік становив 27,4 грн./дол. [2]. Це означає, що офіційний курс у 4,04
рази перевищує паритет купівельної спроможності! Таке співвідношення в
економічні літературі інколи називають валютним коефіцієнтом [3]. Для
української гривні цей показник на сьогодні є одним з найвищих у світі.
Іншими словами, порівняно з реальною купівельною спроможністю долара у
своїй країні, в Україні американська валюта переоцінена більше ніж у 4 рази.
Слід рахуватися з тим, що у світовій економіці діє закон вирівнювання
цін, який передбачає зближення рівня цін у різних країнах через інтенсивні
міжнародні товарні потоки. Оскільки валютний індекс може зменшуватися або
за рахунок зниження курсу іноземної валюти (що мало ймовірно), або за
рахунок випереджаючого зростання цін в Україні, то найбільш вірогідним
сценарієм на найближчі роки будуть все-таки досить високі темпи інфляції.
Разом з тим, якщо ставити за мету подолання економічної відсталості
України та хоча б наближення до країн з середнім рівнем доходу на душу
населення, нашій економіці необхідне досить значне щорічне зростання
реального ВВП, розрахованого за РРР. Бюджетною резолюцією, схваленою
Кабінетом Міністрів України, передбачається досягнення таких темпів
зростання реального ВВП (за так званим сценарієм 1): 2017 р. – 1,8%, 2018 р.
– 3%, 2019 р. – 3,6%, 2020 р. – 4% [4]. Однак за умов успішної реалізації
намічених планів у 2020 р. країна буде мати показник ВВП у розрахунку на
душу населення (за паритетом купівельної спроможності) на рівні 9 250 дол.,
що навіть сьогодні відповідає приблизно 143 місцю серед країн світу
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(фактично у 2016 р. Україна за цим показником посідала 148 місце) та не
означає суттєвого поліпшення ситуації. Адже світ теж не стоїть на місці.
За класифікацією Всесвітнього банку Україна належить до країн з
середнім рівнем ВВП на душу населення. Однак вона єдина (!) серед країн цієї
групи, яка у 2016 р. мала загальний обсяг ВВП на рівні 1990 р.: 350,9 млрд.
дол. у 1990 р. та 352,6 млрд. дол. у 2016 р. При тому, що загальний обсяг ВВП
цієї групи зріс у 6,2 рази. Усі пострадянські країни демонстрували позитивну
динаміку. Зростання ВВП, розрахованого за РРР, в окремих країнах становило:
Азербайджан – 4,3 р., Білорусія – 3,1 рази, Вірменія – 3 рази, Казахстан – 3,3
рази, Росія – 2,9 рази, Таджикистан – 2,1 рази, Туркменістан – 4,8 рази. Лідери
ж групи показали, що не дивлячись на масштабні економіки з численним
населенням можна демонструвати досить значне зростання. Так, ВВП Індії
збільшився за цей період в 8,8 рази [5]. Якщо ж Україна й надалі буде йти
обраним нею шляхом, то є реальна загроза перейти до групи країн з рівнем
доходу нижче середнього.
На нашу думку, потрібна система спеціальних заходів, яка б забезпечила
щорічне реальне зростання національної економіки щонайменше на 5 - 6% (це
трохи вище оптимістичних показників Кабміну). За цих умов через п’ять років
показник ВВП на душу населення досягне 11 000 дол., що дозволить Україні
закріпитися у групі середньо розвинених країн.
Інвестиції можна віднести, перш за все, до факторів пропозиції, які
впливають на економічне зростання. Вони призвані відтворювати спожитий та
створювати новий виробничий потенціал, пересуваючи кризу виробничих
можливостей у північно-східному напрямку. Разом з тим, через обмеженість
попиту або як наслідок нераціональності розподілу цей потенціал може бути
й нереалізованим. Однак без інвестицій економічне зростання завжди має
межі, які визначаються положенням кривої виробничих можливостей.
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За результатами наших розрахунків було отримане наступне лінійне
рівняння регресії, що показує вплив інвестицій на темпи економічного
зростання:
y = 1,2361x – 23,33
Його аналіз дозволяє зробити кілька важливих висновків:
1) економіка зможе забезпечити просте відтворення (нульові темпи
зростання) за умови, що питома інвестицій у ВВП становить 18,9%:
y = 0, якщо х = 23,33/1,2361 = 18,9.
У цьому випадку інвестиції хоча й будуть більшими за амортизаційні
відрахування (у останні роки питома вага амортизаційних відрахувань у ВВП
коливається в межах 12,5-13.5%), однак, як наслідок інфляційних процесів,
вони лише відновляють основний капітал;
2) коефіцієнт а1 показує, що кожен відсоток питомої ваги інвестицій у
ВВП понад 18,9% збільшує потенціал країни по виробництву ВВП на 1,24%.
Іншими словами, досягнення 5-6% приросту ВВП потребує інвестицій на рівні
23-25% від ВВП. Справедливість цього висновку підтверджується динамікою
української економіки у 2000-х роках (до 2009 р.), коли питома вага валових
нагромаджень у ВВП була 22-28%, що забезпечувало найвищу динаміку
національного виробництва за усі роки незалежності України.
Таким чином, проведений аналіз дозволяє сформулювати основні цілі,
обмеження та умови реалізації державної політики регулювання процесу
трансформації заощаджень у інвестиції.
Безпосередньою метою діяльності держави у цій сфері повинно стати
досягнення середньорічного зростання ВВП на 5-6% (починаючи з 2018 р.). Це
узгоджується як з планами Кабінету Міністрів України, які зафіксовані у його
бюджетній резолюції, так і з прогнозами МВФ, хоча й дещо перевищує
показники, зазначені у цих документах. Необхідність постановки більш
напружених завдань пов’язана з тим, що у разі повільнішого зростання є
загроза консервації відставання нашої країни.
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Умовою зазначеного зростання повинне стати збільшення питомої ваги
валового нагромадження у ВВП до 25%. Однак досягнення заданих темпів
економічного зростання повинно забезпечувати й дотримання ряду вимог.
Перш за все, необхідно забезпечити макроекономічну рівновагу. Це означає,
що при зростанні інвестицій повинне зростати й їх джерело – заощадження.
Зростання ж останніх може відбуватися у межах наявного доходу. Відповідно
збільшення питомої ваги заощаджень буде призводити до зменшення питомої
ваги споживання. Але перерозподіл наявного доходу на користь заощаджень
за рахунок споживання не повинен привести до зменшення останнього. В
умовах досить низького загального рівня життя населення це не допустимо.
Тому у якості одного з обмежень висунута вимога абсолютного зростання
розмірів реального споживання на 2-3% щорічно.
При розробці державної політики у сфері трансформації заощаджень у
інвестиції необхідно враховувати досвід інших країн світу та рекомендації, які
розробляють міжнародні економічні організації. Разом з тим, обов’язковим є
врахування специфіки середовища, в якому буде реалізовуватися ця політика.
При наявності численних ознак для групування цих особливостей їх доцільно
об’єднати у дві групи: економічні та інституційні.
Таким чином, виявлені кількісні залежності, сформульовані мета,
обмеження та характеристики середовища визначають основні засади
державного регулювання трансформації заощаджень у інвестиції.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЦЕСУ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
Формування ефективної фіскальної політики є одним з визначальних
складових антикризової економічної політики держави та потребує розвитку
її теоретичного базису з огляду на сучасні трансформації в Україні.
Пропонована

система

правил

фіскальної

децентралізації

потребує

удосконалення інституційної структури. Зміна системи управління має бути
спрямована на формування засад транспарентності державної влади та органів
місцевого самоврядування, дотримання ними фіскальної дисципліни,
забезпечення прозорості їх діяльності та посилення відповідальності за її
наслідки.
Тому вбачається необхідність виокремлення неформальних фіскальних
інститутів у процесах децентралізації: ініціативних громадських організацій, а
також незалежних фіскальних інститутів, які сприятимуть забезпеченню
транспарентності влади та дотриманню фіскальної дисципліни на всіх рівнях
влади.
У європейських країнах отримала розповсюдження практика створення
незалежних фіскальних інститутів (Independent Fiscal Institutions), що є
державними органами, які готують макроекономічні прогнози бюджету,
контролюють бюджетні показники і/або консультують уряд з питань фінансової
політики. Ці установи в основному фінансуються за рахунок державних коштів і
функціонально незалежні від фіскальних органів. У ряді держав-членів ЄС ці
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інститути (також звані фіскальні радами) зіграли важливу роль в поліпшенні
рішень фіскальної політики шляхом проведення аналізу, оцінки і надання на їх
основі рекомендацій в області фіскальної політики [1].
Світова практика показує позитивний

досвід діяльності

Бюро

централізованого планування Нідерландів, Бюро незалежного моніторингу і
оцінки фіскальної функції політики Фінляндії, Вищої ради громадських
фінансів Франції, Консультативної фіскальної ради Ірландії та Вищої ради
фінансів Бельгії. Остання практика впровадження незалежних фіскальних
інститутів стосується їх діяльності на субцентральному рівні. Поява нових
субцентральних установ частково зумовлена тенденцією до фіскальної
децентралізації у багатьох країнах і необхідністю створення реального
бюджету на регіональному рівні. Наприклад, в канадській провінції Онтаріо
Управління фінансової звітності було створено в 2013 році, щоб забезпечити
незалежний аналіз стану фінансів провінції. У Шотландії (Сполучене
Королівство), шотландська Бюджетна комісія була створена в 2014 році і
забезпечує незалежне спостереження шотландських прогнозів доходів уряду.
Організація
визначила

економічного

основні

функції

співробітництва
незалежних

та розвитку (OECD)
фіскальних

інститутів:

макроекономічне або фінансове прогнозування; контроль за дотриманням
фіскальних правил; довгостроковий аналіз фінансової стійкості; контроль
політики витрат; підтримка законодавчого органу в аналізі бюджету [2].
Адаптуючи дані функції до вітчизняної практики, можна визначити
компетенції незалежних фіскальних інститутів в Україні наступним чином:
макро- та мезоекономічні та/або фінансові прогнози мають носити
форму альтернативних, відносно урядових, неупереджених поглядів на
наслідки

застосовуваних

урядом

бюджетно-податкових

важелів.

Запровадження означених функцій незалежними фіскальними інститутами
має ґрунтуватися на певних передумовах.
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По-перше,

незалежна

фіскальна

установа

має

бути

заснована

вітчизняними фахівцями з огляду на їх обізнаність у потребах та проблемах
національної фіскальної системи, фактах корупції та опортунізму у фіскальній
системі, особливостях регіонального розвитку та фіскальної спроможності
територій України.
По-друге, організація повинна бути дійсно незалежною, не залежати від
певних провладних сил, сформованою з грамотних фахівців, бути підзвітною
законодавчим органам, вільною від будь-якого конфлікту інтересів.
Положеннями ОЕСР рекомендується [2], щоб керівництво незалежних
фіскальних інститутів було обрано на основі заслуг та технічної компетенції,
без посилання на політичну приналежність.
По-третє,

незалежна

фіскальна

установа

може

тільки

вести

конструктивний нагляд за фіскальною політикою в умовах децентралізації за
підтримки необмеженим доступом до своєчасної інформації від уряду та
органів місцевої влади. Доступ до інформації є запорукою подолання
непрозорості в державних рахунках, місцевих бюджетах і офіційних
бюджетних прогнозах.
По-четверте, основною сферою компетенції незалежної фіскальної ради
повинно бути: оцінка податково-бюджетної політики центрального уряду й
місцевої влади, контроль за дотриманням правил фіскальної децентралізації,
аналіз наслідків бюджетно-податкового процесу на всіх рівнях влади.
Результатом означених компетенцій будуть макро- та мезофіскальні прогнози
за представленими проектами державного та місцевих бюджетів, а також
прогнозна оцінка наслідків основних законодавчих пропозицій. При цьому всі
кількісні оцінки і прогнози повинні бути загальнодоступними для широкої
громадськості до початку вступу в силу відповідних законодавчих актів.
Як свідчать фахівці, «сьогодні ще досить часто виявляються факти
нецільового використання бюджетних коштів. Це свідчення неефективності
існуючої системи фінансового контролю, у тому числі зовнішнього
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незалежного фінансового контролю, що здійснюється спеціальним органом,
який уповноважений на проведення компетентних дій у сфері перевірки стану
додержання фінансової дисципліни окремими учасниками фінансових
відносин. У цьому процесі беруть участь органи як загальної, так і спеціальної
компетенції в галузі фінансових відносин» [3]. Тому, ще однією інституційною
одиницею, що має бути присутньою у структурі органів фіскальної
децентралізації, є Рахункова палата України, яка виконує функції зовнішнього
державного фінансового контролю згідно зі ст. 98 Конституції України:
«Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до
Державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова
палата. Організація, повноваження і порядок діяльності Рахункової палати
визначаються законом» [4].
Визначені

перетворення

інституційної

структури

фіскальної

децентралізації дозволять подолати негативні макроекономічні явища, підвищити
транспарентність центральної та місцевої влади, забезпечити додержання
фіскальної дисципліни, обумовити демократичність політичних та економічних
процесів в Україні.
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ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Досвід високорозвинених країн світу доводить, що зміцнення
економічної безпеки національної економіки та випереджаюче зростання
основних макроекономічних показників її розвитку досягається лише при
переході національної економіки на інвестиційно-інноваційний шлях
розвитку, що потребує ефективного механізму залучення додаткових
фінансових

ресурсів

для

проведення

системно-структурних

реформ,

відновлення пріоритетних галузей національного господарства, розширення
вітчизняного виробництва інноваційних товарів і послуг.
Незважаючи на тривале та всебічне обговорення питань щодо
акумулювання фінансових ресурсів для успішного соціально-економічного
розвитку країни, джерела та методи мобілізації таких коштів залишаються
актуальними. Крім того, враховуючи низьку інвестиційну привабливість
української економіки, фінансові ресурси, переважно мобілізуються за
рахунок зовнішніх кредитів, які залучаються під диктаторські вимоги
міжнародних організацій (підвищення пенсійного віку, впровадження
земельної реформи, необґрунтоване зростання золотовалютних резервів
тощо), створюють непомірне боргове навантаження та в деякій мірі суперечать
довгостроковим цілям держави.
Отже, розвиток національних економічних систем безпосередньо
пов’язаний із інвестиційної привабливістю, підвищення якої є важливим
стратегічним завдання, що стоїть перед українським суспільством в цілому, та
перед урядовими структурами, зокрема.
До

основних

індикаторів,

які

характеризують

ступінь

впливу

інвестування на рівень економічної безпеки національної економіки можна
віднести: співвідношення обсягу інвестицій в основний капітал і ВВП
(«Інвестиції в основний капітал»); співвідношення загального обсягу
інвестицій до ВВП («Рівень інвестування»); частка прямих іноземних
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інвестицій у їх загальній структурі; динаміка іноземного інвестування;
джерела іноземного інвестування в розрізі основних країн світу; структура
прямих іноземних інвестицій за видами економічної діяльності; порівняльна
характеристика обсягів іноземного інвестування із обсягами приватних
грошових переказів [6].
В межах проведеного нами дослідження проаналізуємо основні
показники, які характеризують ефективність іноземного інвестування в
Україні, а саме аналіз руху прямих іноземних інвестицій в Україну та з
України (табл.1).
Таблиця 1.
Динаміка обсягів прямих іноземних інвестицій (ПІІ) за 2010-2016 рр.,
млн. дол. США*
Загальний обсяг ПІІ
Роки

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Прямі інвестиції
(акціонерний
капітал)

Загальний обсяг ПІІ

вкладання
в
до
після
надходження
економіку
перерахунку перерахунку
в Україну
країн
світу
57 985
52 872
38 992,9
5 760,5
66 685
59 035
45 370,0
6 402,8
75 189
65 276
48 197,6
6 435,4
79 061
67 204
51 705,3
6 568,1
64 293
52 587
53 704,0
6 702,9
62 161
47 393
40 725,4
6 456,2
63 012
48 858
36 154,5
6 315,2

в
Україну

з
України

5 851,2
6 033,7
5 290,7
5 462,1
2 451,7
3 763,7
4 405,8

679,5
90,9
662,3
127,5
68,0
27,9
20,7

*Розроблено автором самостійно на основі джерел [1,5]

Як видно із даних таблиці 1, дані щодо обсягів прямого іноземного
інвестування в Україні представлені за двома джерелами, а саме за методикою
Національного

банку

України

та

Державної

служби

статистики.

Вищезазначене обумовлене існуючими двома підходами до обрахунку даних
прямих іноземних інвестицій. Вони відрізняються методологією обрахунків,
джерелами даних і, відповідно, строками виходу даних. Важливо, що відкрита
статистична інформація Державної служби статистки, на відміну від даних
НБУ, дозволяє здійснювати порівняння обсягів прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу) в Україну за: країнами-інвесторами; видами
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економічної діяльності та регіонами, що стане предметом дослідження
подальших наукових досліджень автора [4].
Загальний обсяг залучених прямих іноземних інвестицій в економіку
України у 2016 році становить 36154,5 млн. дол. США, що на 4570,9 млн. дол.
США менше, ніж у 2015 році та на 17549,5 млн. дол. США нижче, ніж у
передкризовий період. Проаналізувавши динаміку прямого іноземного
інвестування (акціонерний капітал) за 2010-2015 рр. можемо спостерігати
хвилеподібну динаміку із суттєвим зниженням їх обсягу у 2014-2015 рр. (до
ілюстрації, у 2010 р. - 5851,2 млн. дол. США; у 2013 р. – 5462,0 млн. дол. США;
у 2014 р. - 2 451,7 млн. дол. США; у 2015 р. - 3 763,7 млн. дол. США), що
пояснюється воєнно-політичною нестабільністю, військовою агресією зі
сторони Російської Федерації, не виваженою грошово-кредитною політикою,
нівелюванням ролі держави у системі міжнародного регулювання іноземних
інвестицій, загальним ставленням до інвестування в Україні.
Дані таблиці 1 дають змогу оцінити позиції України у процесах
іноземного інвестування в економічні системи інших країн світу та зробити
висновок про негативні тенденції щодо переміщення капіталу української
економіки до інших позичальників та про повну відсутність щодо
можливостей одержання додаткового доходу. Так, у 2016 році прямі іноземні
інвестиції України в економіки країн світу становили 20,7 млн. дол. США, що
втричі менше, ніж у 2014 році.
Наступним етапом дослідження проведено порівняльний аналіз обсягів
прямих іноземних інвестицій із надходженнями від приватних грошових
переказів в Україну, оцінимо їх структуру, динаміку, частку у ВВП та їх вплив
на політичну та економічну ситуацію в країні. Окреслені показники
унаочнюють дані таблиці 2.
Виходячи з розрахованих абсолютних та відносних показників можна
зробити наступні висновки: по-перше, обсяг приватних грошових переказів у %
до ВВП протягом досліджуваного нами періоду демонструє стійкий позитивний
тренд; по-друге, починаючи із 2009 року обсяг приватних грошових переказів
значно перевищує обсяг прямих іноземних інвестицій, що ще раз переконує у
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низькому рівні інвестиційної привабливості національної економіки, підтверджує
високу частку тіньового бізнесу в Україні. Також на обсяги інвестування суттєво
впливають зовнішні соціальні та політичні ризики, в той час грошові перекази
емігрантів є відносно стабільними валютними надходженнями.
Таблиця 2.
Динаміка обсягів прямих іноземних інвестицій та приватних грошових
переказів в Україну за 2008-2016 рр., млн. дол. США*
Показники,
Роки
млн. дол. США
2008
2009
2010
2011
2012
ВВП України
179992 117228 136419 163160 175781
Прямі
іноземні
9903
4654
5759
7015
7195
інвестиції
Надходження
приватних грошових
переказів
6177
5370
5862
7019
7526
Обсяг прямих
іноземних інвестицій у
% до ВВП
5,50
3,97
4,22
4,30
4,09
Обсяги грошових
переказів у % до ВВП
3,43
4,58
4,30
4,30
4,28
*Розроблено автором самостійно на основі джерел [1,5]

2013
183310

2014
131805

2015
90615

2016
93270

4079

299

3012

3268

8537

6489

5154

5425

2,23

0,23

3,32

3,50

4,66

4,92

5,69

5,82

У контексті підвищення інвестиційної привабливості економіки
України пропонуємо:
 посилити рівень інвестиційної активності підприємницьких структур у
напрямі пошуку, активізації та залучення всіх видів фінансових ресурсів у
пріоритетні сектори економіки України;
 провести комплексну управлінську роботу щодо залучення іноземних
інвестицій, запровадити програмні засади отримання фінансової підтримки,
що передбачає розширення повноважень місцевої влади щодо залучення
внутрішніх та зовнішніх інвестицій на засадах децентралізації влади,
розширення проектів публічно-приватного партнерства;
 запровадити

пільгове

оподаткування

для

підприємств,

які

впроваджують інвестиційні проекти, відшкодовувати відсоткові ставки для
кредитів, які направлені в пріоритетні галузі економічної діяльності і
призводять до розширеного відтворення;
 вивчати основні ініціативи та потенційних іноземних інвесторів, їх
пропозиції, посилювати рівень взаємодії між органами державної влади та
суб’єктами інвестиційної діяльності [2];
281

 недопущення економічно-небезпечного притоку іноземного капіталу в
стратегічно важливі галузі, створення адекватних систем законодавчого
регулювання для мінімізації негативного впливу діяльності іноземних
компаній на вітчизняних товаровиробників, що проявляється у надмірній
експлуатації сировинних ресурсів та забруднені навколишнього природного
середовища [3].
Головним завданням безпекової інвестиційної політики України має
стати проведення структурних реформ в усіх сферах і галузях економіки,
досягнення синергійного ефекту в соціально-економічній сфері, комплексне
використання фінансових ресурсів з високим рівнем віддачі від інвестицій,
зосередження інвестиційних ресурсів у контексті формування інноваційно
орієнтованого

національного

господарства,

досягнення

стабільних

макроекономічних показників розвитку.
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Шалімова Н.С., д.е.н., професор,
Центральноукраїнський національний технічний університет
ВПРОВАДЖЕННЯ ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА В
СФЕРІ ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Інтереси суспільства вимагають, щоб значна частина інформації була
доступною, тому держава має створити механізм забезпечення доступу до
інформації, в тому числі і стосовно діяльності певного кола суб’єктів
господарювання. Забезпечення суспільної контрольованості, встановлення
підвищених гарантій достовірності їх фінансової звітності та стійкості
фінансового стану через проведення обов’язкового аудиту  важливий чинник
дотримання економічної безпеки держави. Однак при цьому виникає інша
проблема, оскільки той факт, що необхідність аудиту в певних випадках
встановлена законодавством, а не бажаннями управлінського персоналу чи
власників суб’єктів господарювання, має як свої причини, так і певні наслідки
для аудиторів, і для економічних суб’єктів. Держава може і повинна
встановлювати певні правові гарантії, спрямовані на забезпечення якості таких
аудиторських послуг, що підтверджується практикою інших країн, де інститут
аудиту має більш давню історію, зокрема і законодавством Європейського
Союзу (ЄС).
Основні вимоги до обов’язкового аудиту містяться в документах, що
підготовлені

Європарламентом,

зокрема:

Директива

2006/43/ЄС

Європейського Парламенту та Ради від 17 травня 2006 р. про обов’язковий
аудит річної звітності та консолідованої звітності (Directive 2006/43/EC on
statutory audit of annual accounts and consolidated accounts) [2]. В 2014 році була
прийнята Директива щодо внесення змін (Directive 2014/56/EU of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Directive 2006/43/EC on
statutory audits of annual accounts and consolidated accounts [3]) та відповідний
Регуляторний акт стосовно специфічних вимог щодо обов’язкового аудиту
суб’єктів публічного інтересу (Regulation (EU) No 537/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on specific requirements regarding
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statutory audit of public-interest entities and repealing Commission Decision
2005/909/EC [4]). Ці документи містять більш жорсткі вимоги щодо таких
питань, як: аудиторський гонорар, заборона надання інших послуг при
проведенні обов’язкового аудиту, дотримання незалежності, контроль якості
виконання

завдання,

забезпечення

прозорості

діяльності

суб’єктів

аудиторської діяльності, зовнішній контроль якості з боку компетентних
органів; структура та наповнення аудиторського звіту.
Регулювання обов’язкового аудиту в ЄС відбувається в напрямку
забезпечення

поінформованості

суспільства

про

діяльність

суб’єктів

аудиторської діяльності, ефективної взаємодії між суб’єктами, які підлягають
обов’язковому аудиту, та аудиторами в напрямку узгодження їх задач та
обов’язків, незалежності, прозорості та об’єктивності при виборі суб’єктом
суспільних (публічних) інтересів аудитора (аудиторської фірми), співпраці з
уповноваженими органами, які здійснюють регулювання діяльності таких
суб’єктів, з метою забезпечення прозорості договірних взаємовідносин,
результатів виконання завдання та запровадження додаткових вимог до них
тощо. До механізму забезпечення їх реалізації повинні бути залучені різні
суб’єкти, зокрема: самі аудитори (аудиторські фірми); суб’єкти суспільних
(публічних) інтересів, які підлягають обов’язковому аудитові; вповноважений
компетентний орган, який здійснює регулювання аудиторської діяльності;
вповноважені органи, які здійснюють регулювання діяльності суб’єктів
суспільних (публічних) інтересів; професійні асоціації або саморегулюючі
професійні аудиторські організації.
Аналіз положень вищеназваних документів дає змогу виділити такі
особливі вимоги в сфері обов’язкового аудиту: 1) незалежність (жорсткіші
вимоги щодо дотримання незалежності, зокрема, передбачення ротації як
партнерів із завдання, так і аудиторської фірми); 2) контроль якості (жорсткіші
умови проходження зовнішніх перевірок систем контролю якості та
організації внутрішніх перевірок контролю якості виконання завдання); 3)
забезпечення

поінформованості

суспільства

про

діяльність

суб’єктів

аудиторської діяльності (регулярне щорічне оприлюднення звітів про
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прозорість); 4) забезпечення спільної відповідальності із суб’єктом суспільних
(публічних)

інтересів

(взаємодія

між

суб’єктами,

які

підлягають

обов’язковому аудиту, та аудиторами з метою забезпечення спільної
відповідальності, зокрема, у сфері забезпечення незалежності аудиторів).
Усі представлені вимоги охоплюють значне коло проблемних питань.
Так, співпраця із суб’єктом суспільного (публічного) інтересу, який підлягає
обов’язковому аудиту, як основний застережний захід передбачає обов’язкову
наявність в складі системи корпоративного управління комітету з аудиту,
вимоги щодо створення якого містить і законодавство ЄС (ст. 41 Директиви
2006/43/ЄС [2]) і законодавство США (Закон Сарбейнса  Окслs [5]).
Комітети з аудиту можуть складатися з невиконавчих членів
адміністративного органу та/або членів спостережного органу суб'єкта, що
перевіряється, та/або членів, призначених загальними зборами акціонерів
суб'єкта, що перевіряється. Принаймні, один член комітету з аудиту має бути
незалежним і компетентним у царині бухгалтерського обліку та/або аудиту.
Без обмеження відповідальності членів адміністративних, керівних або
спостережних органів чи інших членів, призначених загальними зборами
акціонерів суб'єкта, що перевіряється, комітет з аудиту має виконувати такі
обов’язки: 1) вести моніторинг процесу фінансової звітності, результативності
внутрішнього контролю в компанії, внутрішнього аудиту за його наявності та
систем управління ризиком, обов'язкового аудиту річної та консолідованої
звітності; 2) перевіряти та контролювати незалежність аудитора чи
аудиторської фірми, зокрема в разі надання суб'єкту, що перевіряється,
додаткових послуг; 3) надавати рекомендації адміністративному чи керівному
органу про призначення аудитора або аудиторської фірми.
Обов’язковість

створення

такого

комітету

не

передбачена

законодавчими документами України, які регулюють діяльність суб’єктів
суспільного інтересу (публічних акціонерних товариств, кредитних спілок,
інвестиційних фондів тощо), в тому числі Законом України «Про акціонерні
товариства» [1], в якому зазначено, що наглядова рада акціонерного
товариства може (а не повинна) утворювати постійні чи тимчасові комітети з
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числа її членів, у тому числі й комітет з питань аудиту (ст. 56 «Комітети
наглядової ради. Корпоративний секретар»). Для публічних акціонерних
товариств таким органом може виступати і наглядова рада, а у разі її
відсутності – загальні збори акціонерів. Обрання аудитора акціонерного
товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг відповідно до Закону України «Про
акціонерні товариства» (п.13 ст. 52) [1] віднесено саме до компетенції
наглядової ради, але зазначено, що в разі, якщо наглядова рада відсутня, це
питання належить до компетенції виконавчого органу. Така заміна
відповідального органу не сприяє дотриманню принципів об’єктивності та
незалежності, тому вважаємо доцільним виконання цих обов’язків загальними
зборами акціонерів, а можливість їх делегування лише наглядовій раді.
Порушені питання свідчать про те, що якість аудиту взагалі та
обов’язкового зокрема слід сприймати не як окремі питання, а як цілісну
систему, яка повинна охоплювати всі суттєві сторони функціонування
суб’єктів аудиторської діяльності та суб’єктів господарювання, які підлягають
обов’язковому аудиту, з метою забезпечення економічної безпеки як окремих
суб’єктів господарювання, так і держави та суспільства в цілому.
Література:
1. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року №514-ХІV (із
змінами та доповненнями) [Електронний ресурс].  Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=514-17
2. Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the council of 17 May 2006 on
statutory audits of annual accounts and consolidated accounts, amending Council
Directives 78/660/EC and 83/349/EEC and repealing Council Directive 84/253/EEC
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Режим
доступу:
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3. Directive 2014/56/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014
amending Directive 2006/43/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated
accounts [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0056&from=EN
4. Regulation (EU) No 537/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April
2014 on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities and
repealing Commission Decision 2005/909/EC. [Електронний ресурс]. – Режим доступу
:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0537&from=EN
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Лопушняк Г.С., д.е.н., професор,
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»
ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Протиріччя внутрішньої соціально-економічної політики України,
зумовлені недостатньо ефективними реформами та підсилені військовою
агресією на Сході України, призвели до виникнення чисельних проблем
соціального характеру, серед яких: збільшення вимушених міграційних
потоків, поширення бідності серед працюючого населення, невідповідність
рівня

оплати

праці

її

реальній

продуктивності,

неефективність

функціонування систем охорони здоров’я, освіти та соціального захисту,
надмірна поляризація в доходах населення України, невідповідність
пенсійного забезпечення зусиллям, витраченим протягом працездатного віку
тощо. Їх загострення у поєднанні з економічними негараздами призвели до
виникнення реальних загроз соціальній і відповідно, економічній безпеці
України. Вище наведене актуалізує проблематику дослідження і потребує
адекватних змін державної політики, в рамках якої, в першу чергу,
реалізовуватимуться заходи, спрямовані на підвищення якості життя
населення України та забезпечення економічної безпеки держави. Водночас,
це вимагає визначення чітких пріоритетів соціальної політики.
Варто пам’ятати, що соціальна політика є визначальною основою
макроекономічного регулювання, оскільки реалізація її заходів впливає на
низку економічних параметрів, збільшує норму споживання i зменшує
нагромадження, пожвавлює сукупний попит. Тому визначаючи пріоритетні
напрями розвитку держави в основу слід ставити стратегічну мету –
підвищення добробуту населення, а також основні цілі соціальної політики
держави.
Зважаючи на достатньо велику кількість соціальних проблем, що
притаманні сучасному етапу розвитку України та обмеженість фінансових

287

ресурсів для їх вирішення, важливим етапом у процесі визначення пріоритетів
соціальної політики є ранжування цих проблем за ступенем важливості.
Визначення

ступеню

важливості

соціальних

проблем

доцільно

проводити на основі їх структурування за значимістю впливу на економічну
безпеку країни. У першу чергу необхідно вирішувати проблеми, які становлять
реальну загрозу економічній безпеці (перевищення (для дестимуляторів) /
нижче (для стимуляторів) критичного або небезпечного значення індикатора
соціальної безпеки). Менш важливі – це ті, які можуть загрожувати
економічній безпеці в більш віддаленій перспективі (перевищення (для
дестимуляторів) / нижче (для стимуляторів) незадовільного або задовільного
значення індикатора соціальної безпеки). Третя група проблем – ті, які не
впливають на економічну безпеку держави (оптимальне значення індикатора
соціальної безпеки).
Враховуючи значення індикаторів соціальної безпеки у 2015-2016 рр.,
пріоритетними напрямами державної соціальної політики у 2017–му мали б
бути: реформування оплати праці та пенсійного забезпечення; збільшення
фінансування охорони здоров’я; розробка та реалізація програм щодо
запобігання поширенню таких інфекційних захворювань як ВІЛ-інфекції та
туберкульозу, а також програм збільшення рівня зайнятості населення та
зниження рівня злочинності.
Варто зазначити, що практично всі із вище перелічених заходів в тій чи
іншій інтерпретації передбачені Планом пріоритетних дій Уряду на 2017 рік.
Проте заходи, які проводяться в рамках визначених пріоритетів не завжди
приводять до очікуваних результатів. Зокрема, незважаючи на низку заходів
щодо реформування системи фінансування охорони здоров’я, які передбачені
вищезазначеним документом рівень фінансування цієї галузі залишається на
вкрай низькому рівні. У 2015 р. обсяг видатків Зведеного бюджету України на
охорону здоров’я становив 3,6 % ВВП, у 2016 р. – 3,2 % ВВП, а на 2017 р
заплановано – 3,7% прогнозованого ВВП. (небезпечний рівень – не менше 4,5
%, а критичний – не менше 3% [2]). Водночас, рівень поширеності інфекційних
хворіб є досить високим (активний туберкульоз: 2015 р. - 56 хворих на 100 тис.
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осіб, 2016 р. – 54,8; ВІЛ-інфекція: 2015 р. – 37,2 хворих на 100 тис. осіб, 2016
– 40,2).
Підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 р. до 3200 грн.
призвело не лише до підвищення середньомісячної заробітної плати і
відповідно доходів домогосподарств, а й до збільшення рівня безробіття, який
у 1 кварталі 2017 р. перевищив критично допустимі норми і становив 10,5 %
серед населення працездатного віку. Це свідчить про недостатньо дієві заходи
у сфері сприяння зайнятості населення.
Потребує подальшого удосконалення і політика оплати праці. Адже
середньомісячна заробітна плата, нарахована в середньому за годину у країнах
ЄС-28 більш як у 19 разів перевищує аналогічний показник в Україні. Низька
частка витрат на оплату праці у структурі операційних витрат діяльності
підприємств України (у 2010 – 2015 рр. - 7,3 – 10%) порівняно із країнами
Західної Європи (45 %) свідчить про високий рівень тіньової зайнятості та
можливість значного підвищення заробітної плати працівникам без зростання
ціни продукції. Проте без дотримання принципу стабільності у податковій
сфері наближення до європейських стандартів оплати праці не видається
можливим.
Залишається низьким і розмір пенсії переважної більшості пенсіонерів,
що актуалізує необхідність проведення пенсійної реформи. Так у 2015 р.
середній розмір пенсії за віком перевищував фактичний прожитковий мінімум
осіб, які втратили працездатність у 1,33 рази, при затвердженому критичному
значенні індикатора «не менше 1», а небезпечному – «не менше 1,5». У 2016
та 1 кварталі 2017 р. значення цього індикатора значно погіршилось і склало
0,82 рази та 0,74 рази відповідно. Більше того, у 1 кварталі відношення
середнього розміру пенсій до законодавчо встановленого прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність було також меншим ніж
встановлена норма для небезпечного рівня. Підвищення розміру пенсійних
виплат, що передбачено новою пенсійною реформою те ж вимагає збільшення
фонду оплати праці, з якого сплачується єдиний соціальний внесок. Без
суттєвого збільшення надходжень у вигляді єдиного соціального внеску до
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Пенсійного фонду України пенсійна реформа не виправдає очікувань
населення та органів влади, оскільки потребуватиме додаткових коштів з
Державного бюджету України на погашення зростаючого дефіциту.
Однією із найбільших загроз соціального характеру для економічної
безпеки України є низький рівень життя значної частини населення України,
який характеризується високим рівнем бідності та великою часткою витрат на
продовольчі товари. Зокрема, частка населення із середньодушовими
еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими фактичного
прожиткового мінімуму із врахуванням податку на доходи фізичних осіб у
2015 р. становила 49,3 %, у 2016 р. – 48,2 % і у 1 кварталі 2017 р. – 43 %, що
значно перевищує критичне значення цього індикатора (30%). Крім того,
значну частину отриманих доходів населення України витрачає на харчування
(2015 р. – 52,6 %; 2016 р. – 51 %). Погіршує ситуацію і наявність
заборгованості по заробітній платі, сума якої станом на 1 січня 2017 р.
становила 7,4 % фонду оплати праці за грудень 2016 р. Небезпечним рівнем
визначено 5%, критичним – 10 %.
Оскільки потенційними загрозами для соціальної безпеки України
визначено [1, с.123]: нерівність населення України за доходами, яке
характеризується коефіцієнтом Джині; недостатній рівень фінансування
видатків на освіту за рахунок коштів Зведеного бюджету України;
незадовільний рівень зайнятості населення у віці 15 – 70 років;
неспроможність більшості населення забезпечити себе та свою сім’ю житлом,
то ці напрями повинні бути відображені у стратегічних орієнтирах соціальної
політики України на 2018 – 2020 рр.
Проведений аналіз дозволяє зробити висновки, що державна соціальна
політика не є ефективною, а задекларована у Стратегії сталого розвитку
"Україна - 2020" мета щодо досягнення європейських стандартів життя при
збереженні такої політики не буде досягнутою. Також рівень забезпечення
економічної безпеки в частині її соціальної складової є вкрай низьким, що
характеризується відповідними значеннями індикаторів соціальної безпеки.
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Виходячи з вище наведеного, основними пріоритетними напрямами
державної соціальної політики мають бути: зниження рівня бідності населення
та підвищення якості їхнього життя; зміцнення здоров’я громадян, підвищення
якості й ефективності програм запобігання поширенню інфекційних хворіб
(активного туберкульозу та ВІЛ-інфекції), що передбачає збільшення обсягів
фінансування витрат на охорону здоров’я за рахунок коштів Зведеного
бюджету України; зниження рівня безробіття; підвищення стандартів оплати
праці;

підвищення

ефективності

системи

регулювання

соціальної

відповідальності суб’єктів економіки.
Передумовами для реалізації заходів в рамках визначених пріоритетів є:
розробка стратегії розвитку України з реалістичними, на відміну від Стратегії
сталого розвитку «Україна – 2020», розрахунками і адекватними індикаторами
її реалізації; забезпечення виконання одного із основних принципів побудови
податкової системи – принципу стабільності; створення сприятливих умов для
здійснення підприємницької діяльності в Україні та заохочення до такої
діяльності максимально можливої кількості осіб; запровадження персональної
відповідальності керівників державних органів влади за відхилення отриманих
результатів від запланованих (позбавлення премії; оголошення догани;
звільнення з посади тощо).
Література:
1. Лопушняк Г. С. Соціальна безпека України: реальні та потенційні загрози / Г. С.
Лопушняк // Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали
V Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 вересня 2017 р. – К.:
Ексклюзив-Систем, 2017. - С. 120-123.
2. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної
безпеки України: наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від
29 жовтня 2013 року N 1277 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm
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Грущинська Н.М., д.е.н., доцент,
професор кафедри управління професійною освітою
Навчально-наукового інституту неперервної освіти
Національного авіаційного університету
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ШЛЯХОМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ
Проблематика економічної дипломатії формується під впливом
геополітичних та геоекономічних світових та національних пріоритетів. Місія
економічної дипломатії окреслюється її функціями, спрямованими на захист
економічних інтересів країни, сприяння розвитку торговельно-економічних
зв’язків, залученню іноземних інвестицій у пріоритетні сфери економіки і
виконанню

міжнародних

договорів

країни,

укладених

із

державою

перебування; інформування органів державної виконавчої влади про цінову,
податкову, тарифну політику, яку проводить держава перебування стосовно
товарів, що експортуються; підготовка висновків щодо доцільності імпорту
товарів та послуг, залучення кредитів із держави перебування, виходячи із
запропонованих державою перебування цін, тарифів, кредитних ставок тощо.
Основними для економічної дипломатії стають поняття поєднання
національного виробництва, традицій, національних пріоритетів. Економічна
дипломатія не тільки допомагає вирішенню поточних і орієнтованих на
найближче майбутнє завдань, але також впливає на характер оцінок навіть
віддалених суспільно-економічних перспектив. Економічна диломатія – це
потужний інструмент подолання конфліктогенності країн, відповідно захист
національної

безпеки

набуває

особливого

значення

в

сучасних

геотрансформаційних умовах.
Економічна дипломатія - це також особливий фундаментальний
антикризовий інструмент, тому як є спрямованим саме на економічні інтереси
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країни. Прикладом може бути введення економічних санкцій і відповідна
реакція на них, яка призводить до їх скасування, зменшення або збільшення.
В сучасних умовах у дипломатії України, загалом, формується
багатосторонній характер, а економічна дипломатія набуває креативних форм
реалізації. Застосуванням креативних, нетрадиційних форм реалізації
економічної дипломатії поряд з досвідом традиційних форм є запорукою
успіху та розвитку.
«Економічний інтерес допомагає забути дипломатичні непорозуміння» вислів Син Цзиньпіна, лідера Китайскої народної Республіки влучно окреслює
значення економічної дипломатії. Та, в свою чергу, є прикладом поєднання
креативної доброзичливої економічної дипломатіі та активної позиції країни:
перехід від традиційного очікування країни до дій, пов’язаних із збільшенням
міжнародної участі КНР.
Цікавим є міжнародний досвід реалізації економічної дипломатії, кожна
країна окремо має свій колорит та напрями. Але актуальність питання
економічної дипломатії оцінено в більшості країн світу, в особливості тих, що
дбають про захист національних інтересів, економічну та інші види безпек,
тощо. “90% всієї диплоіматичної роботи складається з економічних питань” оголошена думка Міністра іноземних справ Японії С.Окіта підтверджує
особливе місце економічної дипломатії в зовнішній політиці Японії, а
економічні показники розвитку країни доводить їх ефективність.
Не можна не погодитись з поглядом французького економіста і
дипломата Г. Каррон де ла Карр’єр щодо ключової ролі економічної
дипломатії нині у забезпеченні економічної безпеки держав, що в
найближчому майбутньому сприятиме стабільності глобальної економічної
системи.
Список цитат, висловів, думок та поглядів про значення економічної
дипломатії є довгим та влучним. Разом з тим, це підтвержує необхідність
розвитку та активізації діяльності в реалізації принципів економічної
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дипломатії України. 2016 – 2017 роки є періодом 25-річчя встановлення
дипломатичних відносин України з більшістю країн світу (нині Україну як
суверенну державу визнали 174 країни світу і 171 встановила дипломатичні
відносини), що дозволяє аналізувати, підводити дипломатичні підсумки та
окреслювати подальші перспективи: відносне зміцнення національної
безпеки,

становлення

енергетичної

дипломатії

поряд

з

відсутністю

поглиблення відносин з ключовими партнерами України, в тому числі
Україна-ЄС; необхідність динамізації розвитку економічної дипломатії.
Враховуючи, що реалізація принципів економічної дипломатії пов’язана
зі здійсненням торговельної політики держави, питання антикризової функції
економічної дипломатії набуває особливої актуальності. Кризові процеси
обумовлюються різким загострення суперечностей, які виникають у процесі
взаємодії окремих суб’єктів світо- господарських зв’язків. Покликання
дипломатії – забезпечення національної безпеки держави шляхом ведення
переговорів. іншими словами, певна антикризова політика для зменшення або
скасування гострих кутів у співпраці двох або більше сторін. Економічна
дипломатія – це особливий фундаментальний антикризовий інструмент, тому
що

спрямована

національного

саме

на

інтересу

і

економічні
захист

інтереси

країни.

Забезпечення

національної

безпеки

залишаються

пріоритетними завданнями економічної дипломатії; вони органічно містять у
собі позиції своїх національних факторів на світовому ринку, що
розширюється. важливого значення набуває здатність економічної дипломатії
працювати у випереджальному режимі, забезпечувати політичний заділ для
просування економічних інтересів. основними для економічної дипломатії
стають

поняття

поєднання

національного

виробництва,

традицій,

національних пріоритетів. Економічна дипломатія не тільки допомагає
вирішенню поточних і орієнтованих на найближче майбутнє завдань, але
також впливає на характер оцінок навіть віддалених суспільно-економічних
перспектив.
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Антикризові
використання

процеси

з

інструментів

боку

держави

здійснюються

організаційно-економічного,

шляхом

нормативно-

правового впливу, які спрямовані на захист суб’єктів національного ринку від
кризових явищ. Одним з головних завдань економічної політики держави є
визначення та формування власної моделі економічного розвитку відповідно
до сучасного стану економіки країни, її ресурсного потенціалу (трудових й
природних ресурсів, науково-технічної бази), особливостей соціальнополітичних відносин, ступеня участі країни в міжнародному поділі праці, її
геополітичного положення. Зовнішня політика ж є діяльністю держави за
межами її політичних кордонів, або весь комплекс рішень і дій держави, що
належать до зовнішнього сфері його діяльності. У розпорядженні держави є
інструменти

і

методи,

зовнішньополітичні

за

завдання.

допомогою

яких

інструменти

вона
і

реалізує

методи

свої

реалізації

зовнішньополітичних завдань взаємопов’язані і являють собою статичний і
динамічний аспекти однієї реальності.
Економізація зовнішньої політики обумовлена такими факторами:
зростання обсягів світової економіки та глобалізація (збільшення кількості
економіч- них операцій транскордонного та наднаціонального характеру);
загострення проблем глобального характеру (продовольча безпека, зміни у
кліматі, загрози для навколишнього середовища, епідемії, міжнародний
тероризм тощо). вирішення цих проблем потребує консолідації міжнародних
зусиль та ресурсів; поява на міжнародній арені таких акторів, яких ТНК,
громадські організації та ін., та їх вплив на зовнішню та внутрішню політику
держав; процес міжнародної регіональної інтеграції та створення регіональних економічних інтеграційних об’єднань.
Внаслідок цих процесів потребує активізації діяльності дипломатичної
служби за кордоном, спрямована на просування економічних інтересів
національного бізнесу країни за її межами. У сучасних умовах державам
необхідно постійно вдосконалювати традиційно використовувані інструменти
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і засоби міжнародної співпраці, але передусім існує потреба у розробці нових
форм, методів та інституцій, які б могли адекватно відповідати змінам і
тенденціям розвитку зовнішньоекономічних контактів та дозволили б
сформувати механізм ефективного вирішення проблем і врегулювання
суперtчок, які постійно виникають. систему таких інструментів і методів являє
собою економічна дипломатія, значення якої в останні роки суттєво зросли.
Cферою реалізації економічної дипломатії є: підтримка національного бізнесу
за кордоном, відстоювання національних економічних інтересів, забезпечення
підписання

взаємовигідних

врегулювання

торговельних

торговельно-економічних
суперечок

та

вжиття

контрактів,

заходів

щодо

їх

попередження, формування сфер впливу держави за її межами, гарантії
економічної безпеки держави.
Державне управління зовнішньоекономічних процесів є необхідною
умовою успішного досягнення результату. Разом з тим надмірне втручання
держави в економічні процеси призводить до їх порушення та не створює умов
для розвитку конкурентоспроможності економіки. Реалізація принципів
економічної

дипломатії

здійснюється

суб’єктами

на

міжнародному,

національному рівнях. окрім державних – міністерства закордонних справ,
міністерств економіки, фінансів, оборони, агропромис- лового комплексу та
ін. – в цьому задіяні і місцева влада, регіональні об’єднання, не- урядові
організації, промислові і торгові об’єднання, фірми і окремі бізнесмени.
Державна функція є невід’ємною складовою підтримки національного
бізнесу,

просування

експорту,

забезпечення

конкурентоспроможності

національної економіки. Разом з тим вплив її має бути мінімальним і
характеризуватися підтримкою та створенням сприятливих умов для реалізації
принципів економічної дипломатії, тим самим спонукаючи суб’єкти
економічних відносин до самостійної чесної конкуренції та за- безпечення
економічної безпеки країни.
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Бодрецький М.В., к.е.н., докторант
КНУ ім. Тараса Шевченка
СИСТЕМНІ ПРОБЛЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ В УКРАЇНІ

В сучасних умовах в Україні, коли рухливі трансформаційні процеси
світового і вітчизняного економічного простору створюють значні коливання
кон’юнктури і мінливість майбутніх результатів будь-якої діяльності,
банківські установи опиняються перед вибором шляхів та механізмів
перерозподілу наявних ресурсів (власного капіталу та залучених тимчасово
вільних коштів) між різними напрямками їх вкладення (інвестування).
Наявність чіткої стратегії та науково обґрунтованої методики нарощування та
розподілу наявних ресурсів між різними напрямками їх використання постає
нагальною проблемою. Дійсно, банківська установа працює на ринку
обмежених ресурсів, які самі по собі є не однорідними, їх вкладення з
найбільшим економічним ефектом є запорукою життєздатності банківської
установи в майбутньому. [1] При неефективному використанні наявних
ресурсів будь-яка банківська установа наражається в подальшому на ризики
недостатності джерел забезпечення її життєдіяльності.
Цікавим фактом є те, що українські банки сьогодення не мають чітких
стратегій нарощування свого антикризового потенціалу як організації, що
ведуть свою діяльність на всіх горизонтах економічної діяльності. [2]
Керівниками фінансових установ часто є люди обмежено компетентні. Вони
не розуміють, що діяти необхідно виходячи з обраної чіткої стратегії розвитку
конкретної установи в конкретних умовах та постійно підтримувати високий
рівень привабливості наявних активів, забезпечувати можливість маневрувати
ними та тверезо розуміти їх поточну ліквідність та вартість. Більш того,
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безпідставна відмова від створення резервів з метою їх використання в кризові
періоди є більш ніж недбалістю сучасного керівництва багатьох банків.
Висунутим тезам можливо заперечити: а як же стрес-тестування банків,
впроваджене за ініціативою НБУ? Дійсно, стрес-тестування проводилось, але
хотілось би звернути увагу, що відзвітувавши про успішно пройдене стрестестування ряд банківських установ все одно через досить короткий час
втратили можливості відповідати по своїх заборгованостях і були передані під
управління тимчасових адміністраторів і, в подальшому, виведені з ринку.
Прикладів того, як під пильним контролем регулятора банківського ринку
банківські установи практично миттєво з корисної економічної структури
перетворювались у звичайну «чорну діру», в якій зникають грошові ресурси
підприємств і організацій, державні кошти, заощадження домогосподарств та
інші активи вдосталь.
З останніх подібних випадків найбільш показовим є ситуація з ПАТ
«Банк Михайлівський». На перший погляд дуже динамічно діюча на ринку
банківська установа, керована амбітним менеджментом, дивуючи показники
росту. [3, 4] Однак, вже при більш уважному вивченні питання завдяки яким
ресурсам установа в кризовій для країни ситуації так стрімко росте ставало
зрозумілим, що ПАТ «Банк Михайлівський» вкладав в маркетинг кошти,
отримані в якості депозитів, залучав клієнтів за рахунок продажу їм
фінансових послуг по демпінговим цінам (в тому числі й нижче їх
собівартості) вводив в оману вкладників укладаючи в офісах банку угоди про
розміщення коштів в іншу фінансову установу, з одною метою – витягти на
себе якомога більше ресурсів. І, після накопичення критичної маси коштів,
припинив виконувати свої зобов’язання, створивши все можливе для
знищення інформації про свої зобов’язання. І це непоодинокий випадок.
Схожим чином закінчилась діяльність банку «Таврика» [4], який також в один
день був покинутий власниками та менеджментом.
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Виявлення причин відсутності якісних предикторів кризового стану
банківської установи та дієвих механізмів якісного підвищення їх
життєздатності – є нетривіальною науковою задачею. На думку автора,
важливим кроком для запобігання миттєвих виходів з ринку банківських
установ є впровадження в банківських установах систем антикризового
менеджменту та відстеження їх ефективності. Очевидно, що банківська
установа веде роботу по боротьбі з кризовими явищами, накопичує резерви,
диверсифікує грошові потоки та джерела прибутку, то такій установі буде
досить не просто миттєво зникнути.
Тому актуальним є створення чіткої методології співставлення
результатів інвестування в антикризові механізми банківських установ.
Загальна мета створення таких механізмів та відстеження їх ефективності –
зниження рівня невизначеності цілей та результатів діяльності банківської
установи в цілому та крім того запобігання втрати зв’язку між діями в
попередніх періодах та результатами в наступних періодах.
Підсумовуючи доповідь можливо сформулювати такі тези:


На сьогодні накоплений значний досвід роботи фінансових

установ в кризових умовах.


На

пострадянському

просторі

сформовано

багато

різних

банківських систем, кожна з яких має особливості реагування на кризові
явища.


Сформований самобутній та не схожий на інші український

банківський ринок і українське нормативно-законодавче поле для управління
банківською діяльністю, в тому числі і в кризових умовах.


Менеджмент банківських установ має гостру потребу в науково

обґрунтованих методиках прийняття рішень з врахуванням необхідності
підготовки банківської установи до роботи в кризових умовах.
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Методика, що забезпечуватиме більшу стійкість банківської

установи в кризових ситуаціях, може стати в нагоді і на рівні окремої установи
і при управлінні банківським сектором на рівні країни.
Виходячи з викладеного дослідження питань антикризового управління
банківськими

установами

є актуальним,

а його

результати

будуть

затребуваними менеджментом банківських установ і фахівцями регуляторів
фінансових ринків як України так і інших країн.
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СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: ПОБУДОВА
ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ
Сьогоднішні реалії функціонування потребують від підприємств
впровадження сучасних інструментів захисту своїй діяльності, а забезпечення
економічної безпеки стає однією із головних цілей управління. Аксіоматично
можна визнати, що економічна безпека є важливою для підприємства, та стан
економічної безпеки є передумовою досягнення та збереження сталих
фінансових

результатів

діяльності

підприємства,

забезпечення

його

конкурентоспроможності. Втім, властивість економічної безпеки не є
підприємству іманентною, економічна безпека не виникає природно. Навпаки,
через вплив значної кількості загроз та ризиків у внутрішньому та
зовнішньому середовищі підприємства необхідними є цілеспрямовані зусилля
для забезпечення економічної безпеки підприємства. Суб’єктом таких зусиль
виступає система економічної безпеки підприємства, оскільки вона здійснює
вплив на елементи внутрішнього середовища підприємства, процес прийняття
рішень, формує певну управлінську реакцію підприємства на певні ризики та
загрози. Її вивчення є необхідним як для розуміння системотворення, так і для
дослідження об’єктивних закономірностей організації та функціонування,
закономірностей та наявних зв'язків в системі економічної безпеки
підприємства.
Сьогодні економічна безпека підприємства входить до сфери інтересів
ще декількох наук, а міждисциплінарні запозичення тільки збагачують
категоріально-понятійний

апарат

економічної

безпеки.

В

сучасній

економічній науці постійно вирішуються зазначене питання та триває
створення теоретичного базису, що стосуються системотворення. Але в
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економічній літературі, як іноземній, так і вітчизняній, відсутня єдність
поглядів вчених щодо розуміння системи економічної безпеки підприємства.
Розуміння системи економічної безпеки підприємства базується на
загальнонауковому розумінні поняття «система» й має відштовхуватися від
нього. На думку Е. Е. Ібрагімова [1], будь-яка система повинна будуватися на
певних принципах, і система економічної безпеки підприємства тут не
виняток. Адже саме принципи виступають методологічним підґрунтям при
розробці заходів з організації системи економічної безпеки підприємства [1].
Слід зазначити, що серед дослідників відсутні єдині погляди на
структуру та принципи побудови системи економічної безпеки підприємства.
Це зумовлене тим, що по-різному розуміються елементи системи економічної
безпеки підприємства. Різне розуміння складових та принципів як елементів
при структурній побудові системи економічної безпеки підприємства деякими
науковцями призводить до поширення кількості підходів до декомпозиції
системи економічної безпеки підприємства.
Система економічної безпеки підприємства має бути побудована
цільовим чином, вона не формується органічно, не еволюціонує під впливом
внутрішніх рушійних сил (хоча й може деградувати під впливом об’єктивних
закономірностей) [2]. Отже, система економічної безпеки підприємства має
бути продуктом цілеспрямованих управлінських зусиль та побудована
цільовим чином.
Економічна безпека підприємства з позицій системного підходу
розглядається як самостійна система, що має структуру, сукупність елементів,
зв’язки, взаємодію із зовнішнім та внутрішнім середовищем. Але за зв’язками
завжди стоять процеси, які є причинною розвитку та функціонування як
системи економічної безпеки підприємства, так і систем взагалі. Прийнято
вважати, що система економічної безпеки підприємства є невід’ємною
частиною соціально-економічної системи. Соціальна-економічна система
постійно знаходиться під впливом трансформаційних процесів, що зумовлює
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зміну параметрів системи економічної безпеки підприємства. Зміна
параметрів на макро-, мезо-, мікрорівні призводить до появи конкретної
ситуації, що потребує відповідних аналітичних інструментів для її
ідентифікації, оцінювання змін та розроблення управлінського рішення.
Система економічної безпеки підприємства як і будь-яка система має
свою структуру, яка розглядається у розрізі окремих змістових елементів такої
системи, які виконують певні функції, взаємодіють з іншими частинами
системи. На нашу думку, принципи побудови та функціонування, як основні
елементи системи економічної безпеки підприємства повинні визначати базові
орієнтири для впровадження відповідних заходів з організації відповідної
системи захисту. Отже, з урахуванням того, що система економічної безпеки
підприємства постійно знаходиться під впливом трансформаційних процесів,
що зумовлює зміну параметрів системи та які є причинною розвитку та
функціонування, необхідно використовувати такі принципи побудови системи
економічної безпеки підприємства, які будуть відповідати сучасним реаліям в
умовах мінливості зовнішнього середовища та трансформаційним процесам,
що потребує подальших досліджень.
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ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЯК ФАКТОР
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
В складних і непередбачуваних умовах сьогодення, незважаючи на
деяку стабілізацію економічної ситуації, все ж зберігаються загрози і виклики,
які здебільшого набувають нових рис. Предметом особливої уваги кожної
суверенної держави, що прагне зберегти незалежність і забезпечити добробут
громадян, є продовольча безпека. Крім того, вона є основою економічної
безпеки і фактором конкурентоспроможності будь-якої країни. Одним із
чинників забезпечення продовольчої безпеки і продовольчої незалежності
України є сільське господарство, основу якого складають земельні угіддя.
Виходячи з особливо важливої ролі забезпеченості кожної країни
земельними ресурсами та їх ефективного використання, нами розраховані
наступні

показники:

рівень

освоєння

земель

(співвідношення

сільськогосподарських угідь та загальної площі сільськогосподарських
земель); рівень розораності (відношення площ ріллі до сільськогосподарських
угідь); відсоток посівної площі земель. Розрахунки зазначених показників
наведені на рис. 1.
Сільськогосподарська освоєність земель становить на сьогодні біля 71
%. Згідно з чинними нормами, розораність сільськогосподарських угідь на
рівні 60-80% вважається несприятливою, 25-60% – умовно сприятливою і
менше 25% – сприятливою [2]. В Україні цей показник у 1990-2010 рр.
коливався у межах 79,5%- 78,3%, у 2013 р. відбулося значне скорочення –
74,2%. У 2014-2016 рр. спостерігається зростання цього показника до 76,2%
[1]. У стратегічній перспективі високий рівень розораності території може
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становити небезпеку для сільського господарства України, оскільки надмірна
розораність

земель

сільськогосподарських

призводить
угідь.

до

збільшення

Крім

площі

того,

еродованих

загальна

площа

сільськогосподарських угідь, що зазнають згубного впливу водної та вітрової
ерозії, складає близько 57 %.
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100,0
Рівень освоєності, %
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Рівень розораності, %
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%
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Рис. 1. Динаміка показників використання земельних угідь України, %
Джерело: розраховано за даними [1].

Водночас, належне відновлення та реновація ґрунтів на основі внесення
необхідних азотних, фосфатних і калійних добрив в Україні не відбувається,
оскільки рівень внесення мінеральних добрив не відповідає вимогам сучасних
агротехнологій. Більше того, біля 20 % українських сільськогосподарських
угідь забруднено радіонуклідами. Зменшується вміст поживних речовин у
ґрунтах, а щорічні втрати гумусу становлять 0,65 т на 1 га [3].
Виходячи

з

того,

що

екологічний

стан

значних

площ

сільськогосподарських земель незадовільний, доцільно проаналізувати
структуру посівних площ. У структурі посівних площ спостерігаються значні
зрушення шляхом зменшення посівів кормових культур майже у 5 разів при
збільшенні, більш ніж у 2 рази, площ посівів технічних культур. При тому
спостерігається наступна динаміка змін структури посівів технічних культур:
значне зменшення посівних площ під буряк – з 42,8% у 1990 році до 2,8% у
2015 році, водночас, зростання площ ріпаку – з 2,4% до 18,2%, сої – з 2,5% до
25,8% та соняшнику – з 43,6% до 61,1% за відповідний період [4]. Втім, слід
зазначити, що питома вага площ соняшнику серед посівів технічних культур
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становить майже 20%, а раціональне значення коливається у межах 10-12%.
Таке збільшення посівів соняшнику не є обґрунтованим з позиції забезпечення
продовольчої безпеки, тому що середньорічне споживання олії рослинної
пересічним українцем протягом тривалого періоду є на рівні фізіологічної
норми і вище. Економічна ефективність виробництва продукції рослинництва
у розрахунку на одиницю угідь наведена у табл. 1.
Таблиця 1
Економічна ефективність використання сільськогосподарських
угідь в Україні
Роки
Показник

Валовий збір, млн т
Зернові та зернобобові культури
Цукрові буряки (фабричні)
Соняшник
Картопля
Овочі
Урожайність, ц з 1 га зібраної площі
Зернові та зернобобові культури
Цукрові буряки (фабричні)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

54,8
18,7
8,6
23,8
9,4

45,3
18,4
8,3
22,9
9,6

62,2
10,8
10,9
21,8
9,4

63,8
15,7
10,1
23,7
9,6

60,1
10,3
11,2
20,8
9,2

66,1
14,0
13,6
21,7
9,4

120,6
74,8
158,2
91,5
100,1

37,2

31,8
410,
8
16,6
161,
4
200,
6

40,6
398,
9
21,9
159,
5
199,
7

43,7
476,
5
19,4
176,
4
207,
8

41,1
435,
8
21,6
161,
4
206,
1

46,1
481,
5
22,4
165,
8
210,
5

123,9

1242 1014 1386 1485 1403 1549
410 404 237 366 241 328
190 184 243 236 261 319
531 510 489 551 486 510
215 220 217 224 215 221

124,7
80,0
167,9
96,5
102,8

363,3

Соняшник

18,5

Картопля

167,8

Овочі

195,6

Виробництво основних видів
рослинництва на одну особу, кг
Зернові та зернобобові культури
Цукрові буряки (фабричні)
Соняшник
Картопля
Овочі
Джерело: розраховано за даними [4].

2016р.
до
2011р.,
%

132,5
121,1
98,8
107,6

Аналізуючи наведені в табл. 1 дані, можна зазначити, що виробництво
продукції рослинництва переважно збільшується. В порівнянні з 2011 роком у
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1,2 рази збільшилось виробництво зернових культур, при цьому соняшнику майже в 1,6 рази.
Наступним

важливим

показником

економічної

ефективності

використання земельних ресурсів сільського господарства є урожайність
сільськогосподарських культур, яка за останні роки зростає у середньому на
20 %. У порівнянні з 2011 роком найбільше зросла врожайність цукрового
буряку – на 32,5 %, зернобобових культур і соняшнику – більш, ніж на 20 %, а
врожайність картоплі залишилася майже незмінною. Проте, порівняно з
іншими країнами світу, де якість ґрунтів є гіршою, урожайність вітчизняних
зернових та зернобобових культур є значно нижчою. Наприклад, у
Великобританії, Німеччини, Франції врожайність зернових та зернобобових
культур становить 64-68 ц/га, у США – 67,5 ц/га; врожайність цукрового
буряку в Європі – від 628 ц/га (Німеччина) до 947,2 ц/га (Франція), у США –
532,7 ц/га, у світі – 536,7 ц/га [4].
Причинами неефективного використання земельних ресурсів України є:
 відсутність стратегії розвитку земельних відносин;
 відсутність

прозорої,

адекватної

нормативно-правової

бази

з

регулювання земельних відносин;
 використання орендованих земель протягом багатьох років поспіль для
вирощування технічних агрокультур (соняшнику та ріпаку), що призводить до
знищення родючості ґрунтів;
 недотримання науково обґрунтованої сівозміни та ґрунтозахисних
технологій.
Література:
1. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. [Електронний
ресурс]. Режим доступу: http://land.gov.ua.
2. Савенко І. Продовольча безпека України – похідна від антропогенного навантаження на
природне середовище / І. Савенко // Економічний аналіз. - 2013. - Т. 12(1). - С. 266-269.
3. Закон України про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України
на період до 2020 року. Затверджено Законом України від 21 грудня 2010 року № 2818-VI.
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2818-17
4. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Світовий досвід свідчить, що без використання іноземних інвестицій
країнам досить складно вийти з економічної кризи. Сучасна економічна
ситуація в Україні має всі ознаки нестабільності у зв'язку з нестійкою
політичною ситуацією, анексією Криму та військовими діями на Сході країни,
що призвели до погіршення інвестиційного клімату, згортання інвестиційних
проектів та вивезення іноземного капіталу з українського ринку. Тому
вирішальною

умовою

швидкого

підйому

національної

економіки

є

відновлення і зростання інвестицій в різних галузях виробництва і регіонах
держави, в тому числі іноземних інвестицій.
Дослідження особливостей залучення прямих іноземних інвестицій в
економіку країни дасть змогу використати всі переваги іноземного
інвестування, а саме накопиченню суспільного капіталу, впровадження
досягнень науки і техніки, завдяки чому створюються база для розширення
виробничих можливостей держави та їх економічного зростання.
Іноземні інвестиції в Україні, на думку багатьох аналітиків, повинні дати
додатковий поштовх розвитку економіки. Індекс інвестиційної привабливості
України за версією топ-менеджерів членських компаній Європейської Бізнес
Асоціації покинув негативну площину. Цього року показник помітно зріс і
склав 3,15 балів за 5-бальною шкалою. У 2016 році індекс становив: 2,88 та
2,85 бали – у червні та грудні відповідно. Останній раз позначка індексу
перетинала рубіж у 3 бали лише наприкінці 2011 року [1].
Прямі іноземні капіталовкладення є однією із форм участі іноземного
капіталу в будь-яких проектах на території реципієнта. Інвестиційний процес
означає співпрацю двох сторін фінансових відносин. Джерелом інвестицій
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виступає зарубіжний інвестор, а реципієнтом – країна, що приймає іноземний
капітал [2].
Прямі іноземні інвестиції вважаються головним фактором модернізації
економіки країни, що в результаті призведе до підвищення здатності
вітчизняних товаровиробників конкурувати на світових ринках. Однією з
особливостей цього виду вкладення капіталу є той факт, що інвестор особисто
зацікавлений у віддачі інвестиційних коштів. Саме тому він буде всебічно
допомагати реципієнту організувати високотехнологічне виробництво і
ефективну збутову структуру.
Досить нерівномірним є розподіл прямих іноземних інвестицій по
регіонах нашої країни. Можна виділити три основні рівня регіонального
залучення іноземних інвестицій в Україні: м. Київ, сировинні регіони і великі
індустріальні центри і регіони, що знаходяться поруч з ними.
Більше половини обсягу іноземних інвестицій у 2016 році припадає на
м. Київ – 57,02%. Значна частина припадає на Дніпропетровську область –
9,25%, Донецьку та Харківську область – 4,34%. Найменше інвестицій
надійшло в Тернопільську та Чернівецьку області – 0,13% та 0,15% відповідно
[3].
Головною причиною такого нерівномірного розподілу іноземних
інвестицій в Україні є те, що в регіонах, які приваблюють іноземних
інвесторів, є потужний ресурсний потенціал, вище платоспроможний попит,
краще розвинена інфраструктура [4]. Отже, вирішальними факторами щодо
залучення інвестицій є географічне положення та соціально-економічний
розвиток регіону.
Надходження прямих іноземних інвестицій здійснили інвестори із 77
країн світу. За даними Державної служби статистики у 2016 році обсяг
залучених прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку
України збільшився на 17%, що в абсолютному значенні складає 4405,8 млн.
дол. США проти 3763,7 млн. дол. США у 2015 році. [5]. Можна відмітити, що
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ситуація покращилась, але щоб відчути реальні зміни, зростання повинно бути
більш суттєвим і більш тривалим.
За даними експертів UNCTAD в Україні відбуваються певні позитивні
зрушення, щодо покращення інвестиційного клімату: відкритість державних
даних, поступова дерегуляція, помітний розвиток електронних сервісів,
спрощення процедури отримання дозвільних документів на будівництво,
мораторій на перевірки, послаблення валютного контролю тощо [6].
Розглянемо детальніше структуру іноземного інвестування в Україні за
сферами економічної діяльності та за географічною ознакою. Слід зазначити,
що інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери економічної діяльності, а
саме в короткострокові проекти, зокрема торгівлю, операції з нерухомим
майном, фінансову сферу (рис.1).
Інформація та
телекомунікації
Професійна, 5,6%
наукова та
технічна
діяльність 6,0%
Операції з
нерухомим
майном 10,1%

Інші види 12,6%
Промисловість
25,5%

Фінансова та
страхова
діяльність 26,6%

Оптова та
роздрібна
торгівля 13,6%

Рис. 1. Структура прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) в
Україні за основними видами економічної діяльності станом
на 1.01.2017 року
Проаналізувавши структуру прямих іноземних інвестицій, зазначимо
про малий обсяг та суттєві диспропорції у розподілі інвестицій за видами
економічної діяльності. Найвагоміші обсяги надходжень прямих інвестицій
були спрямовані до установ та організацій, що здійснюють фінансову та
страхову діяльність – 9 910,7 млн. дол. США та підприємств промисловості –
9 501,9 млн. дол. США.
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Географічна структура прямих іноземних інвестицій в економіку
України не зазнала істотних змін. До основних країн-інвесторів, на які
припадає близько 70% загального обсягу прямих інвестицій належать: Кіпр –
9564,8 млн. дол. США, Нідерланди – 5844,1 млн. дол. США, Російська
Федерація – 4317,5 млн. дол. США, Велика Британія – 2008,9 млн. дол. США,
Віргінські Острови (Брит.) – 1682,6 млн. дол. США, Німеччина – 1608,3 млн.
дол. США і Швейцарія – 1451,9 млн. дол. США (рис. 2).
Інші країни
29,0%

Кіпр
25,6%

Німеччина 4,3%
Віргінські
острови (Брит.)
4,5%
Велика Британія
5,4%

Нідерланди
15,7%
Російська
Федерація 11,6%

Рис. 2. Географічна структура прямих іноземних інвестицій в Україну за
основними країнами-інвесторами станом на 1.01.2017 року
Слід зазначити, що проаналізована диверсифікація джерел залучення
прямих іноземних інвестицій по країнах-інвесторах може бути ризиком
залежності економіки України від політики декількох країн – основних
інвесторів. Іноземні інвестиції можуть і повинні широко використовуватися в
українській економіці, але тільки в тому випадку, якщо вони відповідатимуть
національним інтересам країни.
Дослідження показали, що на даному етапі в Україні відбувається
зростання обсягу прямих іноземних інвестицій, але в абсолютних цифрах
іноземне інвестування є недостатнім і зрозуміло, що не задовольняє потреб
української економіки. Вивіз капіталу як і раніше у кілька раз перевищує його
ввезення. Це пояснюється несприятливим інвестиційним кліматом України в
цілому та по відношенню до іноземних інвестицій зокрема.
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Для того щоб покращити інвестиційний клімат державна політика
України, насамперед, повинна бути направлена на зростання прозорості
економіки, зростання рівня конкуренції, підвищення свободи фінансових
інститутів та зниження бюрократизації економіки. Отже, проведення
грамотної інвестиційної політики буде стимулювати та сприяти розвитку як
іноземного так і національного бізнесу.
Важливу роль відіграє не тільки стабільна політична ситуація в країні, а
й ефективність політичних технологій регулювання бізнесу. Законодавство
держави повинно гарантувати інвестору його права і захищати його інтереси.
Інвестор, вкладаючи свій капітал, повинен розуміти, на який прибуток він
може розраховувати. Він оцінює основні макроекономічні показники країни,
прогнози розвитку її окремих галузей та економіки в цілому.
У підсумку зазначимо, що перед нашою державою стоїть досить складне
завдання: залучити в країну іноземний капітал, не позбавляти його власних
стимулів, а направляти його заходами економічного регулювання на
досягнення національних цілей нашої країни. Тільки цілеспрямований процес
залучення іноземних інвестицій зможе реально сприяти подальшому
зміцненню та розвитку економічного потенціалу України.
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РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНІХ ЕФЕКТІВ ЯК ЕКОНОМІЧНА
ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ
Зовнішні ефекти – це некомпенсовані впливи діяльності суб’єктів
економіки на добробут третіх осіб. Такі впливи можуть виникати як у сфері
виробництва, так і у сфері споживання та бути як позитивними, так і
негативними. Проте у будь-якому випадку їх вирізняє те, що вони
здійснюються, по-перше, без попередніх угод між особами, що їх генерують
та зазнають, і по-друге, без компенсації з боку тих, хто завдає шкоди чи,
навпаки, отримує вигоду.
Обґрунтовуючи необхідність державного регулювання зовнішніх
ефектів, переважна більшість економістів робить акцент на тому, що в їх
випадку спостерігається відхилення рівноважних обсягів виробництва від їх
оптимальних рівнів. Якщо у разі негативних зовнішніх ефектів має місце
перевиробництво продуктів, то у разі позитивних зовнішніх ефектів вони
виробляються у недостатній кількості. На недопущения або виправлення
такого роду викривлень у розподілі ресурсів на виробництво продуктів і має
бути націлене, на загальну думку, державне регулювання зовнішніх ефектів [1
с. 259 – 261; 2 с. 96 – 99; 3 с. 136 - 141].
У разі негативних зовнішніх ефектів фактичні обсяги виробництва,
дійсно, виявляються більшими за ті, які мали б місце за відсутності переливів
витрат. Однак це не єдина і, як видається, не головна причина, в силу якої
держава повинна регулювати негативні зовнішні ефекти. Надзвичайно
важливою є та обставина, що збитки, які у разі негативних зовнішніх ефектів
одні суб’єкти економіки завдають іншим, мають бути відшкодовані тими, хто
їх завдає, тим, хто їх зазнає. Подібно до того, як споживачі звичайних благ
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мають платити за них тим, хто їх виробляє, виробники «антиблаг» повинні
платити за них тим, хто їх «споживає». І якщо приватні особи виявляються
неспроможними самотужки розв’язати проблему компенсації заподіяної
шкоди, її розв’язання має взяти на себе держава.
Проте і для держави розв’язання цієї проблеми є справою достатньо
складною. Адже вона повинна: по-перше, виявити всіх тих, хто завдає і зазнає
некомпенсованої шкоди, по-друге, точно оцінити її масштаби, по-третє,
стягнути адекватну компенсацію з тих, хто завдає шкоди, та розподілити її між
тими, хто її зазнає відповідно до розмірів їхніх збитків. Зрозуміло, що на
практиці реалізація всіх вищезазначених дій держави може наражатися на
серйозні труднощі. Одна з них пов’язана з точною оцінкою шкоди, якої в
результаті негативних зовнішніх ефектів зазнають треті особи. Що менш
точною буде подібна оцінка, то більш неефективним буде державне
регулювання негативних зовнішніх ефектів.
Принципово інша ситуація виникає у разі позитивних зовнішніх ефектів.
Якщо одна особа без жодних попередніх угод з іншою створить для неї якусь
вигоду, особа, що її отримає, не зобов’язана платити за це особі, що її створила,
адже вона не брала на себе подібних фінансових зобов’язань. Відповідно, й
держава не має підстав вимагати від тих, хто отримує зовнішні вигоди,
платити тим, хто їх створює. Держава може від імені осіб, які отримують
зовнішні вигоди, заплатити особам, що їх створюють, лише у разі, коли це
вважатимуть за потрібне зробити самі отримувачі зовнішніх вигід. На
противагу цьому особа, яка без жодних угод з іншою особою завдає їй шкоди,
зобов’язана відшкодувати її потерпілій стороні. Відповідно, й держава має всі
підстави вимагати від неї, аби вона це зробила.
Таким чином, те, що у разі позитивних зовнішніх ефектів фактичні
обсяги виробництва продуктів виявляються меншими за ті, які б мали місце за
відсутності переливів вигоди, не є достатньою підставою для державного
втручання в процес функціонування ринків у формі субсидування
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виробництва чи споживання. Платники податків можуть вирішити не платити
тим, хто створює для них позитивні зовнішні ефекти, небезпідставно
вважаючи, що здійснення такого роду оплати не є їхнім обов’язком.
Одним із прикладів того, як держава під прикриттям нібито необхідності
інтерналізації позитивних зовнішніх ефектів змушує одних людей платити за
блага, які отримують інші люди, є безкоштовна вища освіта. Однак, по-перше,
освічені люди, як, втім, і неосвічені, можуть створювати для суспільства не
лише позитивні, але й негативні зовнішні ефекти. Приклади – діяльність
неефективних урядів, сформованих із освічених людей, або підприємствзабруднювачів

навколишнього

середовища,

очолюваних

знов-таки

освіченими людьми. По-друге, навіть якщо освічені люди і створюють для
суспільства якісь «чисті» позитивні зовнішні ефекти, це не накладає на нього
обов’язок брати на себе оплату вищої освіти. Щонайменше, держава мала б
спитати у платників податків, чи вважають вони за потрібне платити за тих,
хто здобуває вищу освіту.
Підбиваючи підсумок розгляду питання щодо ролі держави в
регулюванні зовнішніх ефектів, ще раз наголосимо, що у випадку негативних
зовнішніх ефектів головним виявом неефективності ринків є відсутність
компенсації з боку тих, хто завдає шкоди, тим, хто її зазнає. Відповідно, й
державне регулювання негативних зовнішніх ефектів має бути націлене
насамперед на забезпечення такої компенсації. З іншого боку, ті, хто
створюють позитивні зовнішні ефекти, не мають підстав вимагати компенсації
з боку тих, хто отримує некомпенсовані вигоди. Тому і в обов’язки держави
забезпечення такої компенсації не входить.
Література:
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1985. – 512 с.
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ЕКОНОМІЧНИХ
СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Вирішення

проблеми

управління

конкурентоспроможністю

економічних систем різних ієрархічних рівнів потребує використання
сучасних

наукових

підходів,

аналітичних

методів

та

технологій.

Функціонування будь-якої економічної системи будемо розглядати як складну
систему, що складається з деякого числа елементів – бізнес-процесів.
Результатом функціонування такої системи будемо вважати рівень її
конкурентоспроможності. Таким чином має бути побудована модель системи,
що описує її поведінку та визначає її властивості в аспекті вирішення
проблеми конкурентоспроможності. Модель повинна бути здатна при
дослідженні інтегрального показника конкурентоспроможності замінити
собою реальну систему.
Необхідно відзначити, що кожний з елементів економічної системи має
свої властивості, при цьому характер поведінки системи залежить від власного
стану та зовнішніх умов. Відомо, що залежно від поведінки, системи можуть
бути простими й складними. Зокрема, якби всі можливі прояви системи
зводилися б до суми проявів її елементів, то така система була б простою, не
дивлячись на кількість її елементів – складових бізнес-процесів. Відомо, що
для опису простих систем традиційно застосовуються методи аналізу, які
полягають у послідовному розчленовуванні системи на компоненти та
побудові моделей все більш простих елементів. Такими за своєю основою є
методи математичного моделювання [1], при використанні яких моделі
описуються у формі рівнянь та прогноз поведінки системи ґрунтується на їх
рішенні.
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Однак, сучасні економічні системи наближаються до такого рівня
складності, коли їх поведінка і властивості не зводяться до простої суми
властивостей окремих компонент. При об'єднанні елементів у систему
виникають якісно нові властивості, які не можуть бути встановлені за
допомогою аналізу властивостей окремих елементів.
Відомо [2], що системи, в яких при вичлененні елементів можуть бути
втрачені принципові властивості, а при додаванні елементів виникають якісно
нові властивості, називають складними. Слід також відзначити, що модель
складної системи, яку засновано на принципах аналізу, може буди
неадекватною до системи, яка вивчається, оскільки при розбитті системи на її
складові компоненти втрачаються також її якісні особливості.
Можливим виходом з такої ситуації є побудова моделі на основі синтезу
її елементів, тобто синтетичної інформаційної моделі, яку можна широко
використовувати при вивченні економічної системи різного ієрархічного
рівня. У якості основного принципу при здійснення моделювання будемо
використовувати кібернетичний принцип «чорного ящику». Кібернетичний
принцип «чорного ящику» [2, 3] було запропоновано в рамках теорії
ідентифікації систем, в якій для побудови моделі системи пропонується
широкий параметричний клас базисних функцій або рівнянь, а сама модель
синтезується шляхом вибору параметрів за умови якнайкращої, при заданій
функції цінності, відповідності рішень рівнянь поведінці системи. При цьому
структура системи ніяк не відображається в структурі рівнянь моделі.
Функціонування

системи

в

рамках

синтетичної

моделі

описується

інформаційно, на основі даних експериментів або спостережень над реальною
системою. У протилежність аналітичному підходу, при якому моделюється
внутрішня структура системи, при використанні синтетичного методу
«чорного ящика» моделюється зовнішнє функціонування системи. З погляду
користувача моделі, структуру системи приховано у чорному ящику, який
імітує поведінкові особливості системи.
Вважаємо доцільним для представлення моделі складної економічної
системи використати штучні нейронні мережі, що будуються за принципом
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організації та функціонування їх біологічних аналогів [4, 5] та уявляються
достатньо високоефективною комплексною системою з паралельною
обробкою інформації. Відомо, що відмінною рисою нейронних мереж є
глобальність зв'язків, тому що базові елементи штучних нейронних мереж
спочатку націлені на роботу з широкосмуговою інформацією.
Нейронну мережу можна достатньо формально визначити [5], як
сукупність простих процесорних елементів (часто званих нейронами), що
володіють повністю локальним функціонуванням та які об'єднано зв'язками
(так званими синапсами) в одному напрямку. Мережа приймає деякий вхідний
сигнал із зовнішнього середовища, і пропускає його крізь себе з
перетвореннями в кожному процесорному елементі. При цьому під сигналом
у широкому значенні розуміється вектор станів входів нейронної мережі.
Таким чином, у процесі проходження сигналу по зв'язкам мережі
відбувається його обробка, результатом якої є певний вихідний сигнал. В
укрупненому вигляді штучна нейрона мережа виконує функціональну
відповідність між входом і виходом, і може служити інформаційною моделлю
виробничо-економічної системи, яку треба нам досліджувати.
Відомо, що з використанням штучних нейронних мереж можна
вирішувати

достатньо

широкий

круг

задач

розпізнавання

образів,

ідентифікації, прогнозування, оптимізації і задач управління складними
об'єктами і системами. Вважаємо, що використання цього підходу дозволить
вирішити проблему управління конкурентоспроможності економічних систем
на різних ієрархічних рівнях.
Використовуючи математичну модель нейрону, а також опис основних
елементів, з яких складаються нейроні мережі запропоновано побудову
нейронної

мережі

для

дослідження

складного

процесу

формування

конкурентоспроможності продукції підприємства. Представлено загальну
структуру економічної системи як складну багатовимірну систему, в якій на
вхід поступають ресурси R1, R2, …, Rn, а на виході забезпечується відповідний
комплекс показників якості k1, k2, ..., kn. Якісні показники формуються у
наслідку дії сукупності факторів F1, F2, ... , Fn, які характерні для кожного
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бізнес-процесу підприємства. Готову продукцію будемо характеризувати
комплексним

параметром

–

інтегральним

показником

конкурентоспроможності. Таким чином цей підхід дозволяє представити
складну економічну систему у вигляді взаємозв'язаних етапів бізнес-процесу.
З метою отримання додаткової інформації, можна розглянути
виробничий процес виготовлення продукції в комплексі з урахуванням явищ,
так званої технологічної спадковості. На підставі цього можна припустити, що
основні показники конкурентоспроможності продукції, до яких відносяться
характеристики якості оброблених поверхонь, точність обробки, фізикомеханічні характеристики, зокрема межа міцності, межа пропорційності,
відносне звуження та ударна в'язкість, можуть «переходити», тобто
успадковуватися від одного етапу виробничого процесу до іншого.
Для

дослідження

процесу

формування

показників

конкурентоспроможності, з метою управління цим процесом, запропоновано
розробку моделі, яка буде адекватна реальному бізнес-процесу підприємства,
тобто вхідна інформація не повинна передаватися безпосередньо, а повинна
оброблятися з урахуванням існуючих складних взаємозв'язків.
Економічні системи є складними об'єктами, і для підвищення
ефективності процесу формування показників конкурентоспроможності
продукції,

необхідно

вирішувати

задачу

управління,

яка

дозволить

розрахувати вхідну дію на систему з еталонною моделлю, при якому
економічна система слідуватиме за бажаною траєкторією, яку буде
продиктовано еталонною моделлю забезпечення конкурентоспроможності
продукції. Таким чином, таку задачу доцільно віднести до класу задач
управління. Процес формування конкурентоспроможності пропонуємо
розглянути як складну динамічну систему, задану сукупністю вхідних
керованих дій і вихідних, які відповідні етапам бізнес-процесу.
Для

управління

конкурентоспроможністю

продукції

на

рівні

підприємства запропоновано розробку систему управління з еталонною
моделлю. В якості еталонної моделі виступатиме продукція з необхідними
показниками конкурентоспроможності, які необхідно забезпечити в умовах
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підприємства. Метою управління є розрахунок такої вхідної дії та ухвалення
таких організаційно-економічних й технічних рішень, при яких будуть
сформовані необхідні показники конкурентоспроможності продукції.
Відповідно

до

структури

економічної

системи

запропоновано

архітектуру нейронної мережі взаємозв'язку вхідних даних з результуючим –
інтегральним показником конкурентоспроможності продукції.
Архітектуру нейронної мережі представлено у вигляді мережі з трьома
нейронами вхідного шару, двома нейронами прихованого шару і одним
вихідним нейроном. Перша куля нейронів здійснює стиснення n чинниківвходів до m, кожний з яких відповідає етапу виробничо-економічної системи,
кількість яких відповідно дорівнює m. Друга куля нейронів здійснює
стиснення до двох – керованих технічних та економічних показників
конкурентоспроможності продукції. Значення синтетичних компонент є
математично представлені виходи третьої кулі нейронів, а економічно – стисла
інформація керованих показників конкурентоспроможності у вигляді
інтегрального показника конкурентоспроможності продукції.
Таким

чином,

застосування

нейромережевої

моделі

дозволить

адекватніше відобразити існуючі складні взаємозв'язки процесу формування
показників конкурентоспроможності продукції в умовах складної економічної
системи.
Література:
1. Бережная Е.В. Математические методы моделирования экономических систем: учебное
пособие / Е.В. Бережная, В.И. Бережной. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 368 с.
2. Егоров П.В. Экономическая кибернетика: учеб. пос. / П.В. Егоров, Ю.Г. Лысенко, Г.С.
Овечко, В.Н. Тимохин. Донецкий национальный университет. – Донецк: ООО «ЮгоВосток, Лтд», 2003. – 516 с.
3. Бир С. Кибернетика и управление производством / С. Бир. – М.: ИЛ, 1983. – 289 с.
4. Нейроинформатика / А.Н. Горбань, В.Л. Дунин-Барковский, А.Н. Кирдин и др. –
Новосибирск: Наука. Сибирское предприятие РАН, 1998. – 296 с.
5. Галушкин А.И. Теория нейронных сетей / А.И. Галушкин. – М.: ИПРЖР, 2000. – 416 с.

320

Шаповал Г.М., к.е.н., доцнт,
ХНУМГ
Андрощук В.В., Говоруха К.В.
ХНУМГ
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ
Діяльність українських підприємств в останнє десятиліття відбувається
в умовах несприятливого зовнішнього середовища, що характеризується
негативним впливом економічної кризи, нестабільною політичною ситуацією,
невизначеністю ситуації в умовах ведення воєнних дій на східній території
України.

Зазначені

фактори

сприяють

зростанню

нестабільності

конкурентного зовнішнього середовища, що приводить до збільшення
кількості випадків шахрайства і недобросовісної конкуренції. В таких умовах
зростає важливість та необхідність забезпечення безпеки ведення бізнесу, а
разом з тим, підвищується і необхідність підготовки фахівців у сфері
економічної безпеки.
Проблеми забезпечення економічної безпеки ведення бізнесу, і зокрема,
підготовки фахівців у сфері економічної безпеки, піднімаються і вирішуються
багатьма науковцями. Зокрема, питання економічної безпеки та її значення в
сприянні розвитку підприємств в умовах конкурентного зовнішнього
середовища розглядаються у роботах Гнилицької Л., Франчука В.І.,
Пригунова П.Я., проблеми підготовки фахівців з економічної безпеки
досліджуються Пересипкіним М.М., Пригуновим П.Я., Франчуком В.І.,
Давидюк Т.В. Разом з тим, низка питань досі залишаються невирішеними та
потребують доопрацювання, зокрема це стосується ролі та місця підготовки
фахівців з економічної безпеки в системі забезпечення безпеки ведення
бізнесу.
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Посилена увага суспільства до проблем економічної безпеки обумовлена
посиленням загроз і ризиків у сучасному економічному та суспільнополітичному житті, що несуть глобальний характер.
В сучасній науковій літературі немає єдиного визначення поняття
економічної безпеки підприємства, і кожен автор, який торкається даної
проблеми, має своє бачення її вирішення. Аналіз основних підходів до
визначення економічної безпеки підприємства дозволяє дійти висновку, що
під цим поняттям здебільшого розуміють стан захищеності підприємства від
зовнішніх та внутрішніх загроз і забезпечення його стійкого розвитку.
Основним у забезпеченні економічної безпеки підприємства є розуміння
того, що: стан захищеності має динамічний характер; внутрішні загрози є не
менш небезпечними, ніж зовнішні; система економічної безпеки підприємства
повинна взаємодіяти на правовій основі з державною системою забезпечення
безпеки.
За даними численних опитувань, які проводяться економістами в
Україні можна зробити висновок, що підприємства найчастіше страждають від
недобросовісної конкуренції, шахрайства у сфері стосунків з клієнтами, дій
співробітників, що спричиняють більший збиток, ніж зловживання зовнішніх
суб’єктів.
Тому, в сучасних умовах ведення бізнесу діяльність фахівців з
економічної безпеки має бути спрямована на мінімізацію загроз з боку
персоналу підприємства, здійснення заходів щодо мінімізації ризиків та загроз
через механізми моніторингу та оцінювання економічної надійності
контрагентів, стану ринку, протидію недобросовісній конкуренції, корупції,
рейдерству, організацію захисту інтересів засновників та акціонерів
підприємства.
Великі та середні підприємства, як правило, мають у своїй структурі
підрозділ, який займається забезпеченням економічної безпеки – це служба
безпеки підприємства. Вона створюється з метою забезпечення безпеки
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підприємства шляхом реалізації політики безпеки. Служба забезпечення
економічної безпеки підприємства повинна виконувати такі основні функції:
прогнозування, виявлення, попередження, ослаблення небезпек і загроз,
збереження майна, створення сприятливого конкурентного середовища,
ліквідація наслідків нанесеного збитку та інше. Служба безпеки займається
також аналізом зовнішнього середовища (партнери, клієнти, постачальники,
конкуренти), роботою з персоналом (проведення тестування з метою
виявлення прихованих інтересів кандидата при прийнятті на роботу, постійне
роз'яснення необхідності дотримуватися законодавства персоналом), аналізом
потенційних загроз безпеці, охороною вищого керівництва підприємства та
критичних ресурсів господарської діяльності, протидією промислового
шпигунства, визначенням індикаторів та оцінкою стану і рівня економічної
безпеки

підприємництва,

організацією

захисту

комерційної

таємниці

підприємства. Таким чином діяльність підрозділу безпеки є необхідною
умовою для існування підприємства та його розвитку.
В сучасних умовах недобросовісної конкуренції, корупції, тіньової
економіки, подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи,
перспективи

розвитку

мають

ті

підприємства,

що

мають

висококваліфікованих спеціалістів з економічної безпеки. Фахівець з безпеки
підприємств повинен мати спеціальну освіту, яка б охоплювала інтегративні
знання: фінансові, економічні, безпекознавчі, управлінські тощо.
Але, на жаль, у наш час в Україні таких фахівців небагато. Розв’язання
цієї проблеми пов’язане з формуванням вітчизняної системи підготовки
фахівців з вищою освітою в галузі безпеки.
Як показують дослідження, навчальні заклади надають перевагу
підготовці менеджерів з безпеки. Менеджер з безпеки – це функціональний
працівник системи управління, який об’єднує в єдине ціле посаду,
спеціальність і кваліфікацію. Діяльність менеджера з безпеки спрямована на
роботу з внутрішнім (вивчення конкурентів і партнерів, співпраця з
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правоохоронними органами) і зовнішнім (вивчення кандидатів на роботу,
спостереженням

за

працівниками,

протидія

технічному

шпіонажу)

середовищем. Підготовку менеджерів з економічної безпеки було розпочато у
Львівському державному університеті внутрішніх справ.
У 2007 році Україна перша серед країн СНД відкрила спеціальність
«Управління фінансово-економічною безпекою». З 2011 року випускники ВНЗ
мають можливість отримувати кваліфікації «Професіонал з фінансовоекономічної безпеки» та «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки».
Це дозволило створити основу для побудови сучасної системи освіти в галузі
економічної безпеки. Предмет і зміст діяльності професіонала з фінансовоекономічної безпеки є таким, як і менеджера з безпеки, але професіонали з
фінансово-економічної безпеки мають ґрунтовніші знання.
Отже, можна сказати, що в Україні утворена основа для підготовки
кадрів з економічної безпеки, проте потребують вдосконалення програми
підготовки фахівців у сфері економічної безпеки в напрямку забезпечення
відповідності вимогам сучасних тенденцій розвитку економіки.
Зокрема, проведені дослідження дозволяють виділити ряд вимог, які
висуваються до фахівців з безпеки з боку роботодавців сьогодні: гарантування
дотримання законності ведення економічної діяльності; виявлення фінансовоекономічних проблем та їх усунення; перевірка ефективності витрачання
бюджетних коштів; контролювання фінансових операцій; розслідування й
аналіз даних у фінансовій і податковій сферах; планування бюджету, ведення
документації; створення програми розвитку підприємства; розробка планів та
програм забезпечення безпеки в різних видах діяльності; поліпшення системи
інформаційного забезпечення управління; протидія корупції, виявлення
фактів приховування доходів або запобігання фінансових махінацій.
Як бачимо, ряд обов’язків фахівців з економічної безпеки передбачають
наявність знань не тільки з безпекознавства, а й інших економічних дисциплін,
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що вказує на доцільність підготовки фахівців з економічної безпеки саме на
базі економічних спеціальностей.
Так як сьогодні велика кількість задач із забезпечення економічної
безпеки на багатьох підприємствах вирішується здебільшого бухгалтерами,
що зокрема стосується підготовки достовірної бухгалтерської інформації, що
є основою забезпечення економічної безпеки підприємств та дає можливість
зменшити загрозу економічній безпеці, то підготовку фахівців з економічної
безпеки доцільно проводити саме на базі спеціальності облік і оподаткування,
що дозволить майбутнім фахівцям з економічної безпеки бути більш
обізнаними як у фінансовій сфері діяльності підприємства, так і в організації
облікового процесу, та сприятиме підвищенню ефективності виконання
покладених на них функцій. З іншої сторони – знання бухгалтера в сфері
економічної безпеки значно знижують ризик виникнення несприятливих для
функціонування підприємства факторів, допомагають контролювати та
усувати рішення, які можуть негативно вплинути на його подальший розвиток
та дозволяють

надавати

конкурентоспроможності,

аналіз

точну інформацію
ризиків

та

про оцінку

проблем, виявлення

та

попередження загроз, ефективність розвитку підприємства.
Окрім підготовки фахівців з економічної безпеки, необхідно відмітити і
важливість налагодження в Україні цілеспрямованого проведення наукових
досліджень у даному напрямку, що сприятиме забезпеченню якісних змін у
системі економічної безпеки ведення бізнесу.
Таким чином, можна зробити висновок, що в Україні утворена основа
для підготовки кадрів з вищою освітою в галузі економічної безпеки, але
аналіз сучасного стану освітньої діяльності дає можливість розробити
перспективи розвитку, зокрема, проведення наукових досліджень в напрямку
економічної безпеки підприємств, затвердження нових спеціальностей та
розробка нових більш поглиблених освітніх програм, підготовка освітніх
програм з підвищення кваліфікації фахівців в галузі економічної безпеки.
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Кузьменко Г.І., к.е.н.,
заслужений економіст України,
Центральноукраїнський національний технічний університет
УКРАЇНА В МІЖНАРОДНОМУ РЕЙТИНГУ «DOING BUSINESS»
Розвиток підприємництва та створення сприятливого середовища для
цього є першочерговою задачею держави, оскільки «вільна рука ринку» не
завжди дозволяє забезпечити необхідні та рівні умови. Важливість оцінювання
таких умов та їх порівнянність в різних країнах світу для інвесторів,
кредиторів та інших зацікавлених осіб («стейкхолдерів») спричинена тим, що
їх цікавить і сам стан розвитку, конкретні умови та захист їх інтересів.
Одним з індикаторів сприятливості умов для ведення бізнесу в країнах
світу є міжнародні рейтинги, в складі яких певне місце відводиться
оцінюванню системи оподаткування в країні. Найбільш популярним
міжнародним рейтингом оцінки простоти здійснення підприємницької
діяльності в країнах світу в останні роки є індекс «Ведення бізнесу» (англ.
Doing Business), який дозволяє визначити якість правил регулювання
підприємницької діяльності, що підвищують чи обмежують ділову активність,
та їх застосування країнах світу, регіонах, а також вибраних окремих містах.
Задля покращення бізнес-клімату в Україні та підвищення позицій України у
рейтингу Doing Business, Мінекономрозвитку спільно з Офісом ефективного
регулювання (Better Regulation Delivery Office), розробило дорожню карту, що
складається з 43 пунктів. Виконання цих пунктів має вивести Україну в ТОП20 країн світу з найкращим бізнес-кліматом за версією Світового банку в 2017
році (Doing Business 2018). Дорожня карта затверджена Розпорядженням КМУ
№1406 від 16 грудня 2015 року [1].
Doing Business – це рейтинг, що існує з 2003 року і, зазвичай,
публікується восени. Кількість країн, які охоплюються рейтингом, постійно
зростає: 2004 рік - 133, 2005 рік - 145, 2006 рік - 155, 2007 рік - 175, 2008 рік 326

178, 2009 рік - 181, 2010-2012 рр. - 183, 2013 рік - 185, 2014-2016 рр. - 189, 2017
рік - 190. Ці дослідження не лише вказують на проблеми, які заважають
розвитку підприємництва, а й визначають їхню причину та містять
рекомендації відносно проведення необхідних реформ. На даний час рейтинг
включає 11 індикаторів, серед яких десять основних та один додатковий.
Додатковий індикатор (11-й) характеризує стан регулювання ринку праці і
його специфікою є те, що при визначенні загального рейтингу він не
включається (до 2011 року подібний показник входив до складу основних).
Згідно зі звітом за 2017 рік [2] та офіційними даними сайту
http://doingbusiness.org/data/exploreeconomies Україна займає 80 місце серед
190 країн світу за рейтингом Doing Business – 2017 (табл. 1), що на 1 позицію
вище у порівнянні із рейтингом Doing Business - 2016. Лідером на даний
момент є Нова Зеландія. За середнім підрахунком експертів Світового банку,
один пункт в рейтингу Doing Business, приносить державі близько 500-600
млн. дол. інвестицій.
У порівнянні із 2016 роком, Україна покращила свої позиції за
показниками:
 реєстрація підприємства - з 24-го до 20-го місця;
 підключення до електромереж – із 140-го до 130-го місця;
 захист міноритарних інвесторів - із 101-го до 70-го місця;
 забезпечення виконання контрактів - із 93-го до 81-го місця.
 оподаткування – із 107-го до 84-го місця.
В самому звіті Doing Business – 2017 особливо відмічені реформи,
проведені Україною в двох сферах: захист міноритарних інвесторів та
забезпечення виконання контрактів.
Але є сфери, в яких показники погіршилися або залишилися на тому
самому рівні. Серед них:
 вирішення проблем із неплатоспроможністю – із 148-го до 150-го місця;
 міжнародна торгівля – із 110-го до 115-го місця;
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 оподаткування - із 83-го до 84-го;
 реєстрація власності – із 61-го до 63-го місця;
 доступ до отримання кредитів – із 19-го до 20-го місця;
 реєстрація власності - із 62-го до 63-го;
 отримання дозволів на будівництво - із 137-го до 140-го.
Таблиця 1
Позиція України в рейтингу «Doing Business»
Назва
Загальний рейтинг
Реєстрація
підприємства
(Starting a business)
Отримання дозволів
на будівництво
(Dealing with
construction permits)
Наймані працівники
(Employing workers)
Підключення до
системи
електропостачання
(Getting electricity)
Реєстрація власності
(Registering property)
Отримання кредитів
(Getting credit)
Захист міноритарних
інвесторів
(Protecting minority
investors)
Оподаткування
(Paying taxes)
Міжнародна торгівля
(Trading across
borders)
Забезпечення
виконання контрактів
(Enforcing contracts)
Вирішення
неплатоспроможності
(процедура
банкрутства)
(Resolving insolvency)

2010
142
134

2011
145
118

2012
152
112

2013
137
50

2014
112
47

2015
96
76

2016
81
24

2017
80
20

181

179

180

183

41

70

137

140

83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

169

166

172

185

140

130

141

164

166

149

97

59

62

63

30

32

24

23

13

17

19

20

109

109

111

117

128

109

101

70

181

181

181

165

164

108

83

84

139

139

140

145

148

154

110

115

43

43

44

42

45

43

93

81

145

150

156

157

162

142

148

150

Джерело: складено автором за даними: [2; 3]
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Новий звіт демонструє, що необхідно більш рішуче впроваджувати
реформи з дерегуляції, оскільки Україна значно поступається сусіднім
країнам: Грузія знаходиться на 16 місці, Польща – на 24 місці, Румунія – на 36,
Білорусь – на 37, Угорщина – на 41, Молдова – на 44, Туреччина – на 69.
В останні роки спостерігається зменшення кількості суб’єктів
підприємницької діяльності при тому, що позиція України в міжнародних
рейтингах, зокрема, «Doing Business» зростає. Посилення рейтингу нашої
країни у світовому економічному просторі в цілому та різних сферах зокрема
(торгівельній, фінансовій, соціальній тощо) є неможливим без формування
міцної внутрішньої основи для розвитку, яку і забезпечує система
оподаткування. Незважаючи на деякі позитивні зрушення, Україна має
потенціал для вдосконалення інституціональних, адміністративних та
економічних важелів в цій сфері. Разом з тим, слід уникати заходів, які
дозволяють «штучно» підвищити рейтинг країни без реального покращення в
цій сфері, оскільки це може негативно впливати на імідж та репутацію країни,
спричиняючи недовіру до системи державного управління та регулювання.
Література:
1. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану дій щодо
імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених
Групою Світового банку у методології рейтингу “Ведення бізнесу” на 2016 рік» від
16 грудня 2015 р. № 1406-р. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1406-2015-р
2. Doing
Business
2017
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/AnnualReports/English/DB17-Report.pdf
3. http://doingbusiness.org - Офіційний сайт рейтингу “Doing Business” Світового банку

329

Страпчук С. І., к.е.н.,
Національний фармацевтичний університет
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ СЦЕНАРІЮ «ВІДКРИТОГО
ДЖЕРЕЛА СТІЙКОГО РОЗВИТКУ» ПРОДОВОЛЬЧИХ СИСТЕМ
УКРАЇНИ ТА ГРЕЦІЇ
Проблеми зростання кількості населення, нерівномірного розподілу
споживчих ресурсів та загрозливого впливу на навколишнє середовище
інтенсивного розвитку сільського господарства можуть бути вирішені через
ефективні зміни в продовольчій системі. Адже, нераціональний розподіл
продуктів харчування, наслідком якого є втрачання більше 1/3 частки всіх
вироблених продуктів, поряд з країнами, де населення страждає від голоду,
свідчить про необхідність трансформаційних змін в системі. Зниження втрат
харчових продуктів та відходів поряд зі збільшенням поставок доступної їжі є
гарантією глобальної продовольчої безпеки.
Вибір перспективних сценаріїв розвитку продовольчого сектора має
враховувати

оптимальне

поєднання

можливостей,

що

привносять

агрохолдинги поряд з індивідуальним підходом ведення фермерського
господарства.
Продовольчі системи України та Греції перебувають під впливом
тенденцій глобальної фінансової кризи, яка викликала зниження купівельної
спроможності, та призвела до падіння попиту на продукти харчування,
зростання урбанізації населення, зміну клімату та структури раціону.
Результатом поєднання ключових тенденцій та невизначеності вибору
сьогодні є розроблені сценарії майбутнього глобальної продовольчої системи .
Вибір факторів зводиться до двох основних: зрушення попиту та рівень
зв’язку на ринку. Поєднання даних двох критичних невизначеностей формує
матрицю, що відображує чотири сценарії розвитку для майбутнього
глобальної продовольчої системи: виживання найбагатших, неконтрольоване
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споживання; відкрите джерело стійкого розвитку, та локальність як нова
глобальність, що можуть мати наступні наслідки [1].
Застосування сценарію «відкритого джерела стійкого розвитку» на
прикладі України та Греції передбачає поєднання ресурсоощадливого
споживання поряд з міцним ринковим зв’язком «виробник-споживач».
Останній може активно реалізовуватись шляхом використання переваг
розвитку нових

інформаційних

технологій:

мобільних

додатків,

що

передбачають індивідуальний підхід при формуванні раціону зорового
харчування за останніми досягненнями нутриціології. При чому, пропаганда
здорової структури споживання, що зводиться в основному до зниження
споживання тваринного білка і харчових продуктів з високими в цукру, солі
та жиру, має ще й екологічну складову. Адже переважаюча частка в харчовому
раціоні білків тваринного походження, особливо жуйних тварин, пов'язана з
вищими екологічними витратами та призводить до викидів парникових газу:
метану, в результаті кишкової ферментації; вуглекислого газу, який
вивільняється з очищення лісів для пасовищ; і окису азоту від виробництва
кормів.
В свою чергу, до продуктів харчування при налагоджених ринкових
зв’язках висуваються високі вимоги щодо якості. Це вимагатиме від
виробників поліпшення технології, проведення регулярного моніторингу та
широкомасштабного

впровадження

належної

сільськогосподарської

практики (GAP).
Відповідно

криза

конвенціального

землеробства

є

причиною

виникнення та подальшого стрімкого розвитку органічного виробництва.
Сучасний внутрішній споживчий ринок органічних продуктів в Україні почав
розвиватися з початку 2000-х років. На сьогодні його обсяги в Україні не
перевищують 12,2 млн. євро, тоді як у Франції, наприклад, він становить
4,17 млрд. євро, а в Німеччині – 7,04 млрд. євро. Варто зауважити, що при
порівняно однаковій площі сертифікованої органічної ріллі в обох країнах: в
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Греції - 407069 га та в Україні – 410550 га, кількість виробників органічної
продукції у Греції у 2015 році становила 19604, в Україні – лише 210 [2].
Ресурсоощадливе споживання за сценарієм можливо представити
планкою втрат продуктів харчування і зменшенням відходів до 5% від
загального виробництва. Проте ускладнюється сам механізм підрахунку
відходів, що в свою чергу вимагає налагодження системи сортування відходів.
Таким чином, існуюча продовольча система не забезпечує здоровим
харчуванням населення, тому нове бачення розвитку сільського господарства
базується на підтримці уряду, зміцненні співпраці між всіма зацікавленими
сторонами та орієнтацію на конкретні дії та партнерство на регіональному та
національному

рівнях.

Визначені

стратегічні

сценарії

глобальних

продовольчих систем дозволяють розпізнавати їх на ранніх етапах та кращі з
них застосовувати на національному рівні.
Література:
1. Sarita Nayyar, Lisa Dreier. Shaping the Future of Global Food Systems: A Scenarios Analysis.
A report by the World Economic Forum’s System Initiative on Shaping the Future of Food
Security and Agriculture Prepared in collaboration with Deloitte Consulting LLP. 2017. – 28 р.
http://www3.weforum.org/docs/IP/2016/NVA/WEF_FSA_FutureofGlobalFoodSystems.pdf
2. The World of Organic Agricultural Statistics and Emerging Trends in 2017 / Helga Willer, Julia
Lernoud
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:https://shop.fibl.org/CHen/mwdownloads/download/link/id/785/?ref=1
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Бігун У.В., аспірант,
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
ПЕРЕДУМОВИ УБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ
Зростаючий вплив енергетичного фактору на міжнародні відносини, що
супроводжується

посиленням

трансформаційних

процесів

і

переформатуванням світового простору - це все більш помітна і закономірна
тенденція, що актуалізує питання економічної безпеки енергоринку і
проблеми її забезпечення.
В авторському трактуванні економічна безпека – це сукупність
ендогенних та екзогенних умов господарської діяльності, які забезпечують
захищеність економічних агентів, а також їх цінностей, від реальних та
потенційних загроз задля реалізації економічних інтересів.
Відзначимо, що електроенергетичний ринок суттєво відрізняється від
інших галузевих ринків у зв’язку з його складною технологічно єдиною
електроенергетичною системою (ЕЕС), якій властиві наступні особливості:
1. Нерозривність процесів виробництва і споживання електроенергії, що
означає необхідність постійного забезпечення балансу потужності ЕЕС у
зв’язку з неможливістю складування (акумулювання) електроенергії в досить
великих масштабах.
2. Паралельна (синхронна) робота всієї ЕЕС та застосування
спеціалізованого транспорту електроенергії (лінії електропередачі), що
передбачає участь в ринках електричної енергії лише діючих електростанцій
та споживачів, безпосередньо приєднаних до ЕЕС.
3. Тривалі терміни ліквідації дефіциту на ринку електроенергії. Дана
особливість вимагає прийняття спеціальних заходів (з боку держави) щодо
недопущення дефіциту, у тому числі збереження централізованої системи
довгострокового планування розвитку ЕЕС.
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Тож,

враховуючи

особливості

ЕЕС,

нами

пропонується

під

енергетичним ринком пропонуємо розуміти систему відносин, територіально
та

функціонально

обмеженими

електроенергетичною

системою,

що

виникають з приводу купівлі-продажу електроенергії та/або допоміжних
послуг, а також передачі, розподілу та постачання електричної енергії
споживачам на принципі узгодження економічних інтересів його учасників.
Тож, просторова конфігурація енергетичних ринків визначається межами
електроенергетичних систем, яким властиві досить сильні внутрішні зв'язки.
Відтак,

глобалізація

енергетичних

ринків

як

відображення

технологічного розвитку та розвитку соціальних інститутів є закономірним
етапом їх еволюційного формування. Ринки енергоресурсів, будучи спочатку
локальними, з часом еволюціонували в бік регіональних енергетичних ринків,
що, у свою чергу, сприяло формуванню світового енергетичного ринку.
Під локальними енергетичними ринками (ЛЕР) слід розуміти ринки,
обмежені невеликою територією (населений пункт, район і т. п.) чи сегментом
споживачів, всередині конкретної країни, де міжнародні угоди можуть бути
представлені окремими експортерами чи імпортерами.
У свою чергу, національний енергетичний ринок – сукупність ЛЕР,
завдяки якій відбувається забезпечення достатніх обсягів електричної
потужності та енергії, необхідних для балансування обсягів виробництва та
споживання всередині країни.
Зміна системи міжнародних відносин, пов'язана з переходом від
тенденції біполярності до багатосторонньої взаємодії, нерівномірний розподіл
енергоресурсів, виникнення нових загроз безпеці, що впливають на
енергетичну

політику

держав,

актуалізують

процес

регіоналізації

енергетичних ринків.
Регіональний енергетичний ринок (РЕР) - енергетичний простір двох і
більше країн, об’єднаних географічним ареалом та спільними інтересами в
сфері енергетики, для реалізації транскордонних угод. До переліку РЕР можна
віднести регіональні об’єднання Південно-Східної Азії (ASEAN), Південної
Америки (MERCOSUR), Центральної Америки (SIEPAC), Європейського
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енергетичного

співтовариства

(ЄЕС),

Євразійського

економічного

співтовариства (ЄврАзЕС) тощо.
Загалом, до основних передумов інтеграції НЕР та розвитку
регіональної торгівлі електроенергією і пов'язаних з нею послуг відносяться:
- енергодефіцитність і / або енергонадлишковість НЕР;
- різниця цін на електроенергію і послуги;
- нестача маневрених генеруючих потужностей в енергосистемі;
- взаємне бажання скоротити обсяг необхідних резервів генеруючої
потужності і / або надавати взаємодопомогу в екстрених ситуаціях.
РЕР передбачає паралельну роботу енергетичних систем його державчленів з метою ефективного використання потенціалу національних паливноенергетичних комплексів і формування спільних ринків енергетичних ресурсів
з урахуванням забезпечення енергетичної безпеки. Тому процес регіональної
інтеграції повинен відповідати певним принципам, серед яких:
- співробітництво на основі рівноправності, взаємної вигоди та
ненанесення економічного збитку будь-якій з держав-членів;
- врахування інтересів національних економік;
- дотримання балансу економічних інтересів виробників і споживачів
електроенергії;
- пріоритетне використання ринкових механізмів і добросовісної
конкуренції.
Важливим

пунктом

у

процесі

встановлення

довгострокового

регіонального енергетичного співробітництва є необхідність врахування
енергетичних стратегій держав-членів об’єднання і рівнів розвитку їх НЕР.
При цьому обов'язковою умовою інтеграції є наявність міжсистемних
електричних зв'язків між відповідними енергосистемами з необхідною
пропускною спроможністю.
Світовий енергетичний ринок (СЕР) свідчить про діяльність в
масштабах всіх континентів міжнародних інститутів, членами якого є різні
держави. Серед організацій загальної компетенції, які значну увагу
приділяють глобальним проблемам енергетики, слід виокремити Організацію
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Об'єднаних Націй (ООН), що активізує свою діяльність у вирішенні
загальносвітових проблем енергетики в контексті сталого розвитку світової
економіки, які нерідко називають проблемами сталого розвитку світової
енергетики.
Питання міжнародної енергетичної політики регулярно обговорюються
на самітах «G8», у рамках спеціально створених міжнародних універсальних
організацій, у тому числі Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК),
Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), Міжнародного агентства з
атомної енергії (МАГАТЕ).
Слід відмітити, що у зв’язку із зосередженням основних світових
вуглеводневих ресурсів у власності національних державних компаній, а
переробних

потужностей,

дистрибуції

вуглеводнів

–

у

володінні

транснаціональних корпорацій, дії учасників СЕР часто мотивовані не так
ринковими,

скільки

власними

інтересами.

Також, СЕР

як

система

ускладнюється низкою особливостей, серед яких:
- взаємозв’язаність процесів, що відбуваються на СЕР, та їх
багатоаспектність (у силу цього неможливе виокремлення та детальне
дослідження окремих явищ – всі явища, що відбуваються всередині ринку,
повинні розглядатися та досліджуватися в сукупності);
- ентропія системи - при розвитку систем за одними параметрами
збільшується порядок, впорядкованість, організованість, а за іншими навпаки, погіршується. Перехід всієї системи від безладу до порядку за всіма
параметрами не відбувається [1];
- відсутність достатньої кількісної інформації про динаміку процесів, що
відбуваються в системі, яка моделюється;
- мінливість характеру процесів в часі тощо.
Додатково,
енергетичному

до

перманентної

конкуренції

рівні

призводить

нерівномірний

між

державами

розподіл

на

світових

енергетичних ресурсів, у зв'язку з чим забезпечення економічної безпеки
національних енергетичних ринків стає одним з основних завдань держав.
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Тож, враховуючи тенденції до регіоналізації НЕР, що, у свою чергу,
призводять до утворення світового (глобального) ринку, нами запропонована
ієрархія економічної безпеки енергетичних ринків, у структурі якої виділено
наступні рівні: мікрорівень (локальні енергетичні ринки), мезо– (національні
енергетичні ринки), макро– (регіональні енергетичні ринки) та мега– (світовий
енергетичний ринок).
Слід відмітити, що залежність між рівнями економічної безпеки
енергетичних ринків є двосторонньою: положення кожного конкретного
локального чи національного енергетичного ринку зазнає прямого чи
опосередкованого впливу світового енергетичного ринку. Так, наприклад,
волатильність цін на світових ринках нафти значно впливає на економічні
показники держав-експортерів та імпортерів нафти, ускладнює можливість
прогнозування державних витрат та надходжень з метою резервування в
бюджеті чи інших державних фондах грошових коштів [2].
Таким чином, в умовах трансформаційних процесів консолідована,
вибудувана система дій держав по забезпеченню економічної безпеки
національних енергетичних ринків виступає важливою умовою при взаємодії
суб’єктів міжнародних відносин, оскільки практично будь-яке порушення в
функціонуванні системи енергозабезпечення неминуче веде до економічних
збитків.
Література:
1. Прангишвили И.В. Энтропийные и другие системные закономерности: Вопросы
управления
сложными
системами
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І. А. Іваненко, А. А. Рукавіцина // Вісник Донецького Національного університету
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Говорунов О.Г., аспірант
КНУ імені Тараса Шевченка
КЛАСИФІКАЦІЯ ПОДІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Діяльність підприємства можна представити як множину подій E (від
англ. event — подія). Сутність та послідовність подій, звісно, є різними для
кожного підприємства та в кожний проміжок часу, але такі події можна
класифікувати за декількома ознаками.
За природою події можна поділити на такі, що мають зовнішню природу
— відбуваються в зовнішньому для підприємства середовищі, та такі, що
мають внутрішню природу — відбуваються всередині підприємства.
Більш цікавою, з точки зору управління підприємством, є класифікація
подій за ступенем визначення їх настання:
- достовірні події — такі, настання яких у визначеному проміжку часу
гарантоване. Ймовірність настання таких подій дорівнює одиниці. Отже,
настання таких подій є очікуваним, планованим, передбачуваним для
підприємства;
- випадкові події — такі, які у визначеному проміжку часу можуть
відбутись або не відбутись. Ймовірність настання таких подій менша за
одиницю.
Підприємство може готуватись до настання випадкових подій, але
тільки у випадку, коли сама сутність події, та можливість її настання для
підприємства зрозуміла. Але ж може бути ситуація, коли настання події для
підприємства є зовсім неочікуваним. Тож маж сенс випадкові події за
можливістю передбачення (прогнозування) поділити на:
- передбачувані — такі, ймовірність або хоча б можливість настання яких
підприємство здатне оцінити з придатною точністю способами,
застосування яких для підприємства є економічно обґрунтованим;
- непередбачувані — такі, ймовірність та можливість настання яких
підприємство оцінити не здатне через одну з причин: економічна
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недоцільність або неможливість застосування заходів з оцінки;
непередбачувана природа подій.
Ще однією ознакою класифікації подій, корисною з точки зору
управління підприємством, є масштаб прояву події, або ступінь впливу,
значущість події та (або) її наслідків для підприємства та (або) його діяльності,
та (або) результатів діяльності.
Однак виокремити показники масштабу, за якими б події можна було б
класифікувати об’єктивно та універсально, застосовно до підприємств будьякого розміру, організаційно-правової форми, галузі тощо, виглядає складним
або взагалі неможливим. Однак значущість події можна оцінювати через її
прояв, наслідки тощо в комбінації з іншими подіями. При цьому можна
використати принцип, викладений Н. Талебом в роботі [1]: «неправильна
лінійка не зможе виміряти зріст дитини; але вона виразно покаже вам, чи
зростає дитина». Н. Талеб в роботах [1; 2], а також Н. Талеб та Р. Доуаді в
роботі [3] розкрили використання нерівності Йєнсена [4, с. 289] для оцінки
впливу випадкових подій. При цьому застосовано поняття «нелінійність».
Неважливо, чи можна точно та достовірно оцінити (передбачити) масштаб
майбутньої події. Важливо, чи буде прояв від збільшення масштабу події
зростати лінійно, пропорційно такому збільшенню її масштабу, чи зростання
буде характеризуватись опуклою вгору (для негативного прояву) чи опуклою
вниз (для позивного прояву) функцією.
Відтак, за ознакою лінійності прояву наслідків подій їх можна поділити
на:
- події з лінійним масштабуванням наслідків — можна охарактеризувати
нерівністю 𝑓(𝑘 ∙ 𝑒) ≲ 𝑘 ∙ 𝑓(𝑒). Тут k — коефіцієнт, що відображує
масштаб події, e (від англ. event — подія) — власне сутність події. Як
бачимо, зміна масштабу наслідків подій такого роду може бути з
практично припустимою точністю описана лінійною функцією;
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- однорідні події з нелінійним масштабуванням наслідків — можна
охарактеризувати нерівністю 𝑓(𝑘 ∙ 𝑒) ≫ 𝑘 ∙ 𝑓(𝑒). В цьому випадку
масштаб наслідків події змінюється суттєво більше, аніж зміюється
масштаб самої події. Зміна масштабу наслідків таких подій може бути з
практично припустимою точністю описана опуклою вгору (для
негативних наслідків) або вниз (для позитивних наслідків) функцією;
- події з нелінійним масштабуванням наслідків через комбінування з іншими
за

сутністю

подіями

—

можна

охарактеризувати

нерівністю

𝑓(𝑘1 ∙ 𝑒1 , 𝑘2 ∙ 𝑒2 , … , 𝑘𝑛 ∙ 𝑒𝑛 ) ≫ ∑𝑛𝑖=1 𝑘𝑖 ∙ 𝑒𝑖 . Це події, масштаб наслідків
яких, в поєднанні з настанням інших за сутністю подій (одночасним або
послідовним) змінюється суттєво більше, аніж масштаб кожної події
окремо. Зміна масштабу наслідків таких може бути з практично
припустимою точністю також описана опуклою вгору (для негативних
наслідків) або вниз (для позитивних наслідків) функцією. Однак
аргументами такої функції буде вже комбінація подій з урахуванням
масштабу кожної з них.
Запропонована класифікація подій може бути використана для оцінки
застосовності тих чи інших методів управління підприємством в умовах
непередбачуваності.
Література:
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/ N. N. Taleb // NYU-Poly working paper, SSRN. — 2011.
2. Taleb N. N. Antifragile : things that gain from disorder / N. N. Taleb. — New York :
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ВПЛИВ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ
Економічна безпека держава відіграє важливу роль в її життєдіяльності
та розвитку. За своїми складовими економічну безпеку можна поділити на дві
складові: внутрішні та зовнішні. Вони, в свою чергу, поділяються також на
компоненти.
фінансова,

Внутрішні

складові:

воєнно-економічна,

сировинно-ресурсна,

технологічна,

продовольча,

енергетична,
соціальна,

демографічна, екологічна. Зовнішні складові: експортна та імпортна [1].
Не вдаючись в детальний аналіз, можна сказати, що економічна безпека
України перебуває на низькому рівні. Хоча по деяких складових
простежується зростання рівня безпеки, наприклад, по воєнно-економічному
у зв'язку з військовою напругою в державі, однак в решті компонентів рівень
економічної безпеки є вкрай незадовільним. Зокрема причиною цього є те, що
вітчизняні виробничі можливості скорочуються, що спричиняє значну
імпортозалежність товарного ринку України. Це можна підтвердити тим
фактом, що з 2012 до 2016 року кількість активних підприємств України
скоротилася з 622538 одиниць до 605851 одиниць, тобто на 16687
підприємства [2]. Якщо нові підприємства відкриваються, то вони являються
переважно філіалами іноземних компаній – це дає робочі місця громадянам,
але не значно позитивно впливає на фінансовий потенціал держави. При
цьому, нові іноземні підприємства є більш конкурентоспроможними, ніж
вітчизняні, що в майбутньому спричиняє закриття вітчизняних виробництв.
Варто зважати на те, що під час Радянського Союзу підприємства
розміщувалися відносно рівномірно по всій території України, що дозволяло
всім регіонам майже однаково розвиватися. Це сприяло підтримці гідного
рівня життя і в великих містах, і в маленьких селах. Нинішні реалії
складаються так, що віддалені від промислово-економічних центрів села та
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міста занепадають. На цих територіях закриваються підприємства, населення
виїжджає в пошуках роботи в обласні центри або закордон. Але це не означає,
що збільшення робочої сили, наприклад, в Києві або навколишніх населених
пунктах призвело до того, що в столиці відкриваються нові виробничі
підприємства, які найбільше впливають на ріст ВВП України та зростання
економічного потенціалу держави. Зазвичай нове будівництво стосується
торговельно-розважальної сфери та житла. Тобто великі міста набирають
яскравого споживацького відтінку, де на перше місце виходить торгівля
товарами та послугами іноземного походження.
В своїй статті [3] автор розглядає модель соціально-орієнтованого
підприємництва, як інструмент зупинення занепаду депресивних регіонів та
розвиток сільських територій. Її суть полягає в тому, що місцеве населення
майже самостійно створює соціально-орієнтоване підприємство на своїй
території задля розвитку населеного пункту. В працевлаштуванні перевага
надаватиметься місцевому населенню, необхідне навчання передбачається
відповідно

до

спеціалізації

господарської

одиниці.

Прибуток

спрямовуватиметься на соціально-економічний розвиток населеного пункту.
Створення таких підприємств на всій території України дозволить не
тільки зупинити занепад депресивних регіонів, а й привабить громадян
повертатися в свої рідні села та містечка, тому що з'являться нові робочі місця
та додаткові кошти для розвитку громади. Окрім розвитку регіонів, соціальноорієнтовані підприємства дозволять підвищити виробничий потенціал
України, тому що завдяки своїй соціально спрямованій діяльності соціальноорієнтовані підприємства будуть більш конкурентоспроможними, ніж
іноземні підприємства.
Література:
1. Національний інститут стратегічних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://old.niss.gov.ua.
2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
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3. Кривобок П.В. Соціально-орієнтоване підприємство як модель соціально-економічного
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Інститут ІЕМ НАУ
ELECTRIC REVOLUTION IN UKRAINE AS A WORLD-WIDE
COMPETITIVE BREAKTHROUGH
Before starting to introduce main points of this report it is important to say –
in modern world technological progress cannot be made in a slow evolutionary way.
In 2017, China's GDP growth will be 6.5 percent, this is stated in the report on the
work of the government presented at the annual session of the National People's
Congress; and the Cabinet of Ministers of Ukraine worsened the forecast for GDP
growth in Ukraine in 2017 to 1.8% from the previously projected 3%. Thus, we
remain world outsiders without the chances of joining the club of highly developed
countries.
What is necessary in order to at least catch up with Poland in terms of GDP
per capita (in 2016, Poland’s is 12 317 USD per capita, Ukraine’s is 2185 USD per
capita i.e almost 6 times less), it should be recalled that at the time of the founding
of independent Ukraine in 1991 our starting opportunities were better.
Author of this article would like to propose 2 important things:
1. Actually working laws that stimulate rapid economic growth. For the cash
flow in our country we may start with attraction of foreign investors. One big
problem that many foreign investors mention is temporary residence permit which
is necessary for representatives of investors and investors themselves. Such a permit
is issued for a period of one year, and it must be constantly updated. According to
the rules of the Ministry of Foreign Affairs, citizens from most EU countries can
stay on the territory of Ukraine 90 days out of 180 in general without a visa. But
these conditions do not fit for investors and their representatives: they need a
temporary residence permit to conduct business. When extending this permit,
foreigners face different situations, including wild ones for the Western world.
Moreover—the information that the permit for a temporary stay must be renewed
every year, can lead to the rejection of the decision to invest money in Ukraine. After
all, if in a year the investor does not have a guarantee that he will normally be
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extended by all documents for staying in the country, then who would want to invest
in such a country?
2. It is necessary to make innovative development of technological solutions
that will spur the whole economy and allow sharply increase the competitiveness of
the Ukrainian economy in the world market. This should be a real path based on
existing technological and infrastructural capabilities of Ukraine
In our opinion, such a lever can serve as a legally fixed transition to electricity
as the basis for road, rail and even partially aviation heavy transport and heating
systems for a mandatory 20-year period.
As an example, we would like to give the list of the countries that will stop
selling cars on petrol fuel and enhance usage of electric transport:
1. Netherlands - by 2025 they are going to ban cars that run on gasoline.
2. Norway – same as for Netherlands. Also a fact is that 24% of new cars
sold there are electric cars.
3. India – similar initiative to previously mentioned countries’ projects is
being currently planned for 2030.
And several other leading countries now have discussions in their
governments about major limitation or banning the sales of petrol cars.
To do this in Ukraine, we need powerful legislative incentives and guarantees
for companies that will invest in the following projects:


Construction of plants for the production of electric vehicles; All

Ukrainian vehicles will legally be required to switch to electric traction by 2037:
A) First of all - trucks for small and medium business
B) Then heavy cars
C) After that buses
D) Finally passenger motor transport


Building enterprises for the production of innovative devices for the

accumulation and storage of electricity (possibly with Tesla) or the Spanish
"Graphenano" firm that is developing batteries based on the revolutionary material
- graphen.
- Construction of electric fueling stations all over the country;
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- Constructions of electric cars service stations.
The reason why we want to choose electric transport:
Firstly the fuel costs in an electric vehicle are at least 8 times less than in
gasoline, which will reduce the cost of transport costs for both enterprises and the
population and, accordingly, increase per capita incomes and competitiveness of
export enterprises
Secondly, with the developed devices for storage of electricity, Ukraine,
thanks to the huge existing power generating capacities and the potential for fullscale operation during the hours of the so-called night minimum, can not only cover
the increased demand, but also reduce the cost of electricity. Ukraine must develop
and begin mass production of turboprop transport aircraft of type A-225 MRIYA in
an electric power with a carrying capacity of 250 tons in 10-15 years.
Such an aircraft will create a possibility to deliver our freshly cooled meat
products - poultry, lamb, beef, pork - for the countries of the Near and Middle East
(UAE, Egypt, Iraq, Iran) and also India, Pakistan, and China; and make it extremely
competitive (due to cheapness in logistics and quality) which will give a tremendous
impetus to the further development of agribusiness and related industries.
Nowadays the world is rapidly developing: new technologies, management
techniques, products are introduced at the pace that couldn’t be imagined 50, 30 or
even 20 years ago. There is no time to fall back and stay as an outsider in any sphere.
“Optimization” and “innovation” are the words of our generation, and our country
has only one way - introduce and optimize or it will get absorbed by other countries
and become just a raw material appendix. But if Ukraine will start changes today –
the future perspectives that open for our people will be immeasurable.
Literature:
1. Маргарита Ормоцадзе. Не как у людей: что в Украине мешает иностранным
инвесторам [Electronic source]/ Mode of access: http://forbes.net.ua/business/1427772ne-kak-u-lyudej-chto-v-ukraine-meshaet-inostrannym-investoram
2. В
Европе
начинают
полностью
отказываться
от
бензиновых
двигателей [Electronic source]/ Mode of access:http://www.segodnya.ua/economics/avto
/v-evrope-nachinayut-polnostyu-otkazyvatsya-ot-benzinovyh-dvigateley-721650.html
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ІННОВАЦІЇ: ЕКОНОМІЧНА СУТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ТИПИ
Здатність до створення і використання інновації (інноваційність)
сьогодні визнається як найважливіший чинник формування конкурентної
переваги підприємства. Прискорення інноваційних процесів спричиняє появу
нової категорії підприємств, для яких інновації становлять предмет основної
діяльності, що спричиняє підсилення конкурентної позиції. Для таких
підприємств інновації можна трактувати як чинник, випереджаючий зміни в
оточенні. З іншого боку, пріоритетне зростання значення інновацій зумовлює
необхідність реструктуризації багатьох підприємств, основним елементом
якої є зміна існуючої стратегії дій з одночасним спрямуванням на зростання
потенціалу інноваційності. Термін «інновація» (нім. innovation) у науковий
лексикон вперше увів Й.Шумпетер. Науковець дав визначення інновації як
«будь-якої можливої зміни, що відбувається внаслідок використання нових
або вдосконалених рішень технічного, технологічного, організаційного
характеру

в

процесах

виробництва,

постачання,

збуту

продукції,

післяпродажного обслуговування».
Проведений аналіз літературних джерел щодо інноватики дозволив
встановити існування різних точок зору щодо визначення поняття «інновації».
Інновації - це:
- цілеспрямовані зміни, які свідомо впроваджуються в процесі відтворення
для кращого задоволення наявної або формування нової суспільної
потреби;
- будь-яка технічна, організаційна, економічна і управлінська зміна,
відмінна від існуючої практики на цьому підприємстві;
- комплексний процес створення, поширення і використання нового
практичного засобу для кращого задоволення відомої потреби людей;
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- предмет,

результат,

продукт,

об’єкт,

що

отриманий

в

процесі

«матеріалізації» або комерціалізації результатів науки і техніки;
- процес отримання результатів, як суспільне відношення, що створює
умови для здійснення цього процесу;
- принципове

джерело

добробуту

і

результат

творчої

діяльності,

спрямованої на розроблення, створення і поширення нових видів
конкурентоспроможної на світовому ринку продукції.
Так, одні автори розглядають інновації як зміни, тобто «цілеспрямовані
зміни, які свідомо впроваджуються в процесі відтворення для кращого
задоволення наявної або формування нової суспільної потреби». Або ж «як
будь-яка технічна, організаційна, економічна і управлінська зміна, відмінна від
існуючої практики на цьому підприємстві».
Інші науковці вважають, що інновація окреслюється як «комплексний
процес створення, поширення і використання нового практичного засобу для
кращого задоволення відомої потреби людей».
Існує така думка, що інновації варто ототожнювати з процесом
створення нового технічного продукту і поширення його по всій економіці, а
в довгостроковому плані розглядати як принципове джерело добробуту і
результат творчої діяльності, спрямованої на розроблення, створення і
поширення нових видів конкурентоспроможної на світовому ринку продукції,
сучасних технологій, впровадження нових, адекватних ринковим умовам
господарювання

організаційних

форм

і

методів

управління,

нових

економічних структур.
Тому, узагальнюючи усі точки зору і методологічні підходи щодо суті
інновацій виокремлено такі їх характерні риси:
- інновація є доцільною і корисною зміною в попередньому стані якогонебудь об’єкту, процесу;
- ця зміна повинна отримати практичне застосування і мати корисний
результат;
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- предметом цих змін можуть бути вироби, технології організація
виробництва, управління;
- інновації вважаються найважливішим засобом реалізації цілей розвитку
суб’єкта, результатом чого є підвищення ефективності його діяльності.
В українському законодавстві інноваціями названо новостворені і
вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукцію або послуги, а
також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного,
комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та
якість виробництва і соціальної сфери, тобто при визначенні інновацій акцент
робиться на кінцевому результаті наукового або науково- технічного процесу,
що спрямований на удосконалення у тій чи іншій сфері.
Найбільш повну класифікацію інновацій надав Й. Шумпетер у своїх
роботах з теорії економічного розвитку. Так, в роботі «Кон’юнктурні цикли»
він виокремив базисні і вторинні нововведення. При цьому в кожному із класів
використав поняття «кластер» для окреслення групи, сукупності нововведень,
що відрізняються певною цілісністю, взаємообумовленістю, спільністю
технічних,

технологічних,

кваліфікаційних,

організаційних

та

інших

характеристик.
Сучасна економічна наука розрізняє різні типи інновацій.
I. Залежно від кінцевого результату: інновація продукту, інновація
процесу, інновація стратегії.
II. За ступенем дієвості: приростна інновація, істотна інновація,
інновація-прорив, радикальні інновації.
Крім того виокремлюють ще й такі основні типи інновацій:
- товарна інновація (введення нового продукту);
- технологічна інновація (введення нового методу виробництва);
- ринкова інновація (створення нового ринку товарів або послуг);
- маркетингова інновація (освоєння нового джерела поставки сировини або
напівфабрикатів);
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- управлінська інновація (реорганізація структури управління).
Отже,інновації

можна

трактувати

як

важливу

мету

сучасного

підприємства. Інноваційність є частиною, а на деяких підприємствах сутністю,
найважливішим питанням загальної стратегії, залежної від інших елементів,
які спільно утворюють загальне бачення підприємства. Стратегічна сфера
планування інновації може розумітися як „планування перенесення засобів
підприємства з метою вироблення результативної на довший час зміни в
способі пристосовування підприємства до його оточення.”Ідентифікація ролі
інновації в плануванні діяльності підприємства вимагає особливої уваги до
визначення його місії, яка є основним інструментом, що визначає напрям
формування, виконання, а також контролю за реалізацією стратегії. Місія, а
також загальні цілі належать до сфери довгострокового управління. Коли
стратегія спирається на інновації, необхідно для її виконанні здійснити
уточнення докладних цілей, а також тактичних засобів, що мають характер
коротко – і середньострокового періоду, завданням яких є стабілізація процесу
загальної стратегії. Ефективна реалізація докладних цілей детермінує успіх
прийнятої стратегії інновації.
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Інститут економіки промисловості НАН України
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК НАЙВАГОМІШИЙ ЧИННИК
ЕНДОГЕННОГО ЗРОСТАННЯ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
На сучасному етапі економіка України находиться в кризовому стані, що
виражається в падінні ВВП, зростання безробіття, зниженні добробуту
населення. Це обумовило суттєве погіршення конкурентних позицій країни на
міжнародному рівні. Вихід із такого становища можливий лише шляхом
пошуку та активізації усіх можливих чинників зростання. Забезпечення
стійкого економічного зростання завжди було для всіх країн важливим
завданням економічної політики та економічної науки, що обумовило
формування в ХХ столітті різноманітних теорій зростання. Нині сформовано
різні методологічні платформи стосовно розуміння чинників зростання.
Кейнсіанська теорія в забезпеченні економічного зростання значну роль
відводить сукупному попиту, співвідношенню між заощадженнями (які
залежать від доходів населення) та інвестиціями. У неокласичній теорії
основна увага приділяється чинникам виробництва - у виробничій функції
Кобба-Дугласа – це праця та капітал. Однак багато економіст (Я. Тінберген, Е.
Денісон та ін.) все більше уваги приділяють якісним характеристикам
людського чинника, які зумовлені вкладеннями капіталу в підготовку кадрів,
в людину, розвиток її інтелекту[1]. В рамках інституційної школи перевагу
віддають суспільним інститутам, як чинникам зростання. Поступово до
чинників економічного зростання залучається все більше параметрів, які
пов'язують процес зростання з усіма можливими якісними й кількісними
факторами: ресурсними, соціальними, інституційними, міжнародними тощо.
В рамках цих методологічних платформ сформовано сучасні теорії, які
розглядають економічне зростання як результат взаємодії матеріальних,
людських та соціальних чинників. Однією з них є теорія ендогенного
зростання, яка орієнтує насамперед на внутрішні чинники і механізми
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розвитку, що здатні створити необхідні умови для економічного зростання та
забезпечити підтримання його оптимальних темпів у довгостроковому періоді.
Більшість дослідників основним чинником зростання вважають науковотехнічний прогрес, який в теоріях ендогенного зростання є внутрішнім
фактором, що формується за рахунок інвестиції в людський капітал, в
розвиток знань та наукові дослідження й обумовлює динаміку зміни
технологій і продуктивності праці. Вперше теоретичні основи ендогенного
зростання були викладені в статтях П. Ромера та Роберта Е. Лукаса мол. [2, 3,
4]. Представники даної теорії виходять з того, що зростання економіки країни
у довгостроковій перспективі залежить від рівня заощаджень та інвестицій в
економіку, оскільки кожна додаткова одиниця капіталу збільшує обсяг
виробництва. Збільшення запасів фізичного капіталу обумовлює збільшення
запасів людського капіталу, тобто знань, навиків, умінь та досвіду. По мірі
того як економіки нагромаджують капітал і стають багатшими, вони усе
більше ресурсів направляють на розвиток людини, тим самим збільшуючи
людський капітал країни, який забезпечує зростання продуктивності праці [5].
В теорії ендогенного зростання позитивна динаміка розвитку економіки
здійснюється за рахунок таких чинників: навчання на практиці та
розповсюдження

знань;

нагромадження

людського

капіталу

шляхом

підвищення частки населення з вищою освітою; розвитку наукових
досліджень, створення нових технологій та запровадження інновацій. Так, П.
Ромер [2] вважав, що фірма, яка збільшує обсяг свого фізичного капіталу,
одночасно збільшує обсяг знань і людського капіталу, що призводить до
зростання продуктивності праці. Такий позитивний вплив досвіду на
виробництво називається навчанням на власному досвіді. Важливим
чинником ендогенного зростання є виробництво та нагромадження людського
капіталу, що здійснюється в секторі освіти і являє собою сукупність навиків і
компетенцій працівників. Збільшення людського капіталу в реальному секторі
економіки забезпечує можливість застосування нових технологій, нової
техніки та зростання продуктивності праці.
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Однією з класичних моделей економічного зростання з ендогенним
технологічним прогресом є модель П. Ромера 1990 р. [4, с.71]. Для визначення
впливу знань на економічне зростання він ділить економіку держави на три
основні сектори: дослідницький; сектор існуючого запасу знань, тобто
реальної економіки; сектор нових технологій. У першому - дослідницькому секторі в результаті використання сконцентрованого в ньому людського
капіталу формується нове знання, яке потім матеріалізується в вигляді нових
технологій. Приріст нового знання залежить від кількість працівників
науково-технічної сфери та рівня наукової продуктивності (обсягу виконаних
наукових та науково-технічних робіт одним дослідником - доктором або
кандидатом наук).
У сучасних умовах саме теорія ендогенного зростання визначає
стратегічні чинники довгострокового розвитку України, такі як інвестиції,
трудовий потенціал, освіта, наука, ефективне використання людського
капіталу. Проаналізуємо їх наявність в Україні.
Капітальні інвестиції забезпечують розвиток та модернізацію технічної
бази виробництва і, тим самим, створюють підгрунття для ефективного
формування і використання людського чинника шляхом впровадження нових
технологій, розвитку знань, кваліфікації, розповсюдження нових методів
виробництва. Статистичні дані свідчать, що капітальні інвестиції у фактичних
цінах зростали з 189061 млн. грн. у 2010 р. до 359216 млн. грн. у 2016 р., тобто
збільшилися майже вдвічі. Зроблені розрахунки показують, що у незмінних
цінах 2010 року відбулося значне падіння цього показника, який у 2016 р.
складав лише 80,3% рівня 2010 р. Частка інвестицій у ВВП скорочувалася і в
2015 р. досягла надзвичайно низького рівня 13,7%, у 2016 р. вона зросла до
15,1[6], однак його рівень недостатній для забезпечення модернізації
матеріально-технічної бази основних галузей виробництва. Реальним
джерелом не лише необхідних коштів для розвитку економіки, але й залучення
сучасних технологій та прогресивних форм організації бізнесу є прямі
іноземні інвестиції. Їх позитивна динаміка спостерігалась в 2010-2014 рр., їх
обсяг зріс на 45,6% і досяг 57056,4 млн. дол., однак в останні 3 роки вони
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знизилися на четверть – до 43371,4 млн. дол. [6]. Ці дані свідчить про втрату
Україною даного чинника економічного зростання.
Зменшується обсяг людського капіталу, зайнятого в економіці внаслідок
скорочення зайнятого населення з 20266 тис. осіб у 2010 р. до 16276,9 тис. осіб
у 2016. Така динаміка обумовлена втратою значної частки економічного і
трудового потенціалу внаслідок анексії Криму й окупації частини Донбасу, де
залишилась значна кількість робочих місць та висококваліфікованих
працівників. Не зважаючи на те, що частка зайнятих з високим рівнем освіти
зростала, однак чисельність зайнятих з повною вищою освітою зменшилася у 2016 році порівняно з 2014 р. на 408 тис. осіб [7]. Зменшення використання
в економіці України людського капіталу має негативні наслідки для
можливостей економічного зростання і людського розвитку. В таких умовах
населення з високим рівнем професійної підготовки змушено шукати
можливості зайнятості в інших країнах, що призводити до втрати трудового
потенціалу держави. Фахівці вказують на дуже загрозливу тенденцію трудової
міграції. Так, у Польщі в 2015 р. працювало близько 1 млн. громадян з
українським громадянством, і в 2016 р., країна готова прийняти ще один
мільйон. В Угорщині ухвалили рішення працевлаштувати 350 тис. українців,
такі рішення є в Словаччині, державах Балтії [8]. Спостерігається збільшення
потоку молоді, яка обирає навчання за кордоном, що зменшує людський
потенціал України.
Складне становище склалося у науково-дослідницькій сфері, яка в
концепції ендогенного зростання відіграє провідну роль у забезпеченні
інноваційного економічного розвитку. Порівняно з 2010 р. у 2016 р. кількість
фахівців, які виконували наукові та науково-технічні роботи, зменшилася на
29%. При цьому відбулося зменшення докторів наук на 9% та кандидатів наук
на 18%. Частка дослідників у загальній кількості зайнятого населення за 20102016 рр. скоротилася з 0,47% до 0,39%[9]. За даними Євростату частка
дослідників в структурі зайнятих європейських країн є значно більшою - у
2014 р. в Данії - 2,09%, Фінляндії -2,12%, навіть у Туреччині - 0,65%, вище,
ніж в Україні [10].
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Отже, виявлено стійкі негативні тенденції у формуванні та використанні
основних чинників ендогенного зростання в Україні, що унеможливлює
забезпечення динамічних темпів зростання в найближчу перспективу.
Пріоритетним завданням економічної політики держави має бути їх
реанімація: створення сприятливих інституційних та економічних умов для
суттєвого збільшення внутрішніх і зовнішніх інвестицій; відновлення та
розвиток вітчизняної промисловості на новій технологічній основі шляхом
розробки та реалізації нової промислової політики неоіндустріального
розвитку; відновлення потенціалу науково-дослідницького сектору шляхом
збільшення фінансування, удосконалення організації діяльності науководослідних установ, забезпечення їх активної співпраці з реальним сектором
економіки; підвищення якості освіти і професійної підготовки у навчальних
закладах, забезпечення її відповідності до вимог ринку праці, перехід до
навчання продовж усього життя.
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КНУ імені Тараса Шевченка
РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТРАНСФЕРУ В УНІВЕРСИТЕТАХ:
ДОСВІД УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ
Щороку провідні університети світу проводять тисячі надзвичайно
важливих досліджень, а також розробляють актуальні для сьогодення
розробки та винаходи, витрачаючи при цьому десятки мільйонів гривень
державних бюджетів та бізнес-структур. Однак інвестиції у науку
повертаються до професійних гравців сторицею. Адже наразі новітні
технології є потужною рушійною силою світового прогресу.
Нажаль в Україні більшість новаційних університетських дослідницьких
напрацювань залишається невідомою для вітчизняної та світової наукової й
підприємливої спільноти, а тому не приносить комерційної віддачі ні державі,
ні університетам, ні авторам розробок. Наразі перехід на комерційну основу
розвитку української науки ускладнюється недосконалістю нормативноправової бази й ментальною інертністю українців у напрямку розвитку
наукоємного підприємництва, на яку наклала свій відбиток радянська доба,
коли мала місце планова економіка.
У цивілізованому світі комерціалізацію винаходів та розробок
займаються центри трансферу технологій. Ці структурні підрозділи по
передачі технологій виробництву діють при кожному потужному університеті
в США, Європи та Азії. Наразі відповідні центри починають створюватися й
при

університетах

України.

Так,

у

провідному

університеті

України - Київському національному університеті імені Тараса Шевченка роль
відповідної інфраструктурної одиниці виконує Управління міжнародного
науково-технічного

співробітництва

та

інноваційних

технологій.

Це

Управління є структурним підрозділом Науково-дослідної частини (НДЧ)
Університету. Окремим підрозділом НДЧ є і патентно-ліцензійний відділ.
Основними задачами патентно-ліцензійного відділу є: консультації стосовно
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оформлення патентів або свідоцтв на об’єкти права інтелектуальної власності;
оформлення та супровід заявок на винаходи (корисні моделі), ведення
діловодства стосовно патентів, свідоцтв; складання, реєстрація та супровід
договорів між Університетом та винахідниками, оформлення та супровід
ліцензійних договорів, захист інтелектуальної власності в адміністративному
та судовому порядку. До складу патентно-ліцензійного відділу входить група
супроводу міжнародних проектів, основна задача якої допомога в підготовці
та супровід міжнародних проектів та грантів, зокрема у рамковій
Європейській програмі Горизонт 2020. Крім того, спеціалісти відділу
займаються

й

популяризацією

іншими

аспектами

університетської

трансферу

технологій,

науково-дослідної

зокрема

продукції

на

різноманітних виставках, бізнес-конференціях, бізнес-переговорах, а також
роботою в мережі EEN тощо.
Крім того в рамках прикладної бюджетної науково-дослідної теми
«Розробка методів керування системою трансферу технологій» (2016-17 рр.)
розробляються

підходи

щодо

удосконалення

системи

управління

технологічного трансферу, реалізація яких уможливить формування стійких
конкурентних переваг науково-дослідної продукції вітчизняних вищих
навчальних закладів та науково-дослідних установ. У цьому зв’язку особлива
увага приділяється розробці методики комерціалізації науково-дослідних
розробок, адже ефективна система комерціалізації в Університеті – нагальна
необхідність, яка пов’язана перш за все з низьким рівнем фінансування. Разом
з тим колектив науковців, що працює над цією темою також приймає участь в
організації та проведенні всіх заходів, що пов’язані з трансфером технологій в
Університеті.
У

2017

році

Україна

стала

повноправним

членом

програми

Європейського союзу - Competitiveness of Enterprises and Small and Mediumsized Enterprises (COSME). В рамках цієї програми було виграно проект
«Innovation capacity building in Ukrainian SMEs and enhancing cooperation with
European SMEs», при виконанні якого основна увага буде приділення роботі
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Консорціуму EEN-Ukraine, що дає додаткові фінансові ресурси для розвитку
системи трансферу технологій в Університеті.
Першочерговим практичним завданням Університетської системи
трансферу технологій є постійне оновлення бази даних проектів, що мають
комерційний потенціал. На початок 2017 року ця база налічує близько 140
пропозицій. Далі ці пропозиції представляються на ринку України, переважно
завдяки участі у щорічних національних та міжнародних виставках, а також на
трьох ключових ринках світу – ЕС, США та Китаю. Представлення пропозицій
на цих ринках переважно відбувається через електронні мережі. Так, у мережі
EEN починаючи з 2014 року за участі Університету було представлено більше
40 технологічних та бізнес пропозицій. У 2016 році в рамках EEN було
підписано 6 Партнерських угод. На ринку Китаю робота полягає насамперед у
представленні пропозицій на профільних заходах у Китаї та співпраці у
спільних проектах. Наразі ведуться переговори по організації спільних
Українсько-Китайських наукових груп у галузях енергетики, радіофізики,
біотехнологій та медицини. Значна увага приділяється оформленню проектів
та участі в конкурсах у різних міжнародних та Європейських програмах.
Зокрема, в рамках програми Горизонт 2020 в Університеті виконується 6
наукових проектів.
Так як у процесі комерціалізації результатів науково-технічної
діяльності головною метою університетів та відповідних підрозділів, що
займаються передачею технологій від науки до бізнесу є отримання
максимальної вигоди, то сучасний виш зацікавлений у інтенсивному
формуванні підприємницького клімату під своїм дахом, тобто у реалізації
проектів, що в результаті передбачають створення нових підприємств на
основі власних розробок, ідей та ноу-хау. Тому на базі топових університетів
світу (чи сумісно з ними) щороку створюються сотні й тисячі стартапів - малих
інноваційних підприємств, що приносять прибутки.
У Німеччині, Університет Мартіна Лютера Галле-Віттенберг (MLU) в
тісній співпраці з Інститутом передачі знань і технології (Univations GmbH)
виробили цілісний підхід до зміцнення культури підприємництва в
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університетах і науково-дослідних інститутах у своєму регіоні. Університет
згуртував студентів і вчених для розвитку наукоємного підприємництва,
розробив практичні пропозиції щодо викладання теоретичних та практичних
становлення та розвитку наукоємного бізнесу, а також безпосередньо
допомагає відкривати й використовувати інновацій потенціал університету.
Винахідники та молоді компанії інтенсивно залучаються до спільної реалізації
комерційно-привабливих науково-дослідних проектів та підтримуються у
процесі старту та росту капіталу. Основною рушійною силою посилення
підприємницького духу в університетах є орієнтація на якісний ріст
досліджень на основі формування нових стартапів, що сприяють появі нових
робочих місць і, таким чином, розвитку у середньо- і довгостроковому періоді
міцного середнього класу – основного ядра економіки регіону та країни.
Університет активно діє в наступних чотирьох стратегічних напрямках:
1. інтенсивне просвітництво і комунікація з метою активізації розвитку
наукоємного

підприємництва;

2. практико-орієнтоване навчання, для

оволодіння підприємницькими навичками і особливостями здійснення
міждисциплінарних досліджень; 3. професійний розвиток та диференційоване
використання результатів наукових досліджень; 4. ситуаційна та ринковопрактична підтримка запусків нового бізнесу.
На основі вже існуючих підходів викладання підприємництва
пропонуються

навчальні

і

змістові

пропозиції

з

метою

освоєння

підприємницьких навичок, які закріпляться у слухачів в процесі засвоєння
виборних предметів. У цьому зв’язку передбачено надання професійного
супроводу – відповідного менеджменту. Прикладом діяльності університетів
у сфері наукоємного підприємництва є ідея організації Університетом Мартіна
Лютера в Галле загальнонаціонального конкурсу Scidea, участь у якому який
представляє інтерес для усіх студентів і вчених країни. Адже цей конкурс дає
можливість молодим дослідникам створювати власні наукові стартами.
У 2011 році Федеральним міністерством економіки і технологій на
німецькому конкурсі EXIST «Основа культури – розвиток прикладних наук»
була запропонована Стратегія комплексного просування інновацій та
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підприємництва. В адміністративному центрі MLU був створений новий
сервісний Центр з передачі технологій, що займається інформуванням,
консультуванням та наданням допомоги дослідникам з усіх питань, що
стосуються інтелектуальної власності, винаходів і їх експлуатації. Роботу
центру забезпечує 8 штатних співробітників, ще 17 посад штатних буде
фінансуватися Саксонією-Ангальт і Європейським соціальним фондом в
рамках програми «Его»-KONZEPT. Таким чином, досвід і капітал були
об'єднані. В результаті чого був створений компетентний, гнучкий і
орієнтований на ринок постачальник новацій них послуг. На даний час
реалізація стратегії продовжує активно підтримуватися Федеральним
міністерством економіки і технологій спільно з ESF (1,6 мілн євро).
Загалом з 2004 року керівництвом Університету Мартіна Лютера було
підтримано понад 400 стартап-проектів, задля чого засновникам і керованим
компаніям було передано понад 25 мільйонів євро. Витрати керівників
новостворених

компаній

жорстко

контролюються.

Також

постійно

проводяться заходи для підтвердження кваліфікаційних можливостей
працівників компаній, наразі більше 500 заходів. До роботи над стартаппроектами вдається залучити 5 % студентів поточних курсів MLU.
Отже, сучасні університети, співпрацюючи з державою і місцевим
органами самоврядуванням, різноманітними фондами та бізнес-структурами,
перетворюються на центри інноваційного розвитку, досягаючи значного
прискорення процесів впровадження результатів досліджень і розробок у
затребувані економікою технології, товари і послуги.

359

Бицюра Ю.В., к.е.н., доцент,
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК РУШІЙНА СИЛА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІКИ
За індексом людського капіталу (Human Capital Index) у 2016 р.
розвинуті країни займали високі місця у міжнародному рейтингу. До десятки
країн з найвищим рівнем цього індикатора увійшли: Фінляндія, Норвегія,
Швейцарія, Японія, Швеція, Нова Зеландія, Данія, Нідерланди, Канада,
Бельгія [5, с.4]. Високий рівень соціально-економічного розвитку цих країн
забезпечується завдяки активному інвестуванню у розвиток людського
капіталу та розробку і впровадження нових технологій. Розвинуті країни
використовують новітні знання, досягнення науки і техніки, розвивають
систему освіти та охорони здоров’я. Успішна реалізація положень теорії
людського капіталу практично втілюється в економічній політиці та
досягненні високого рівня соціально-економічного розвитку США і провідних
країн ЄС.
Україна за індексом людського капіталу на рівні 78,42 займала
порівняно високе 26 місце серед 130 країн [5, с.4], піднявшись на 5 позицій
порівняно з попереднім роком. За цим показником наша країна обігнала навіть
Латвію, Російську Федерацію, Польщу, Угорщину, Італію, Грецію, Іспанію та
ін. Незважаючи на це, головними проблемами економіки України є низький
рівень оплати праці, міграція висококваліфікованих працівників закордон,
недостатнє фінансування системи освіти, науки, охорони здоров’я та
культури.
Метою дослідження є аналіз теоретико-методологічних засад теорії
людського капіталу, характеристика сучасних тенденцій впливу людського
капіталу на конкурентоспроможність та соціально-економічний розвиток
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національної

економіки

в

умовах

формування

постіндустріального

суспільства.
Людський капітал (англ. Human Capital) – це сформований в результаті
інвестицій та нагромаджений людиною певний запас знань, здоров’я,
сформованих і розвинутих продуктивних здібностей, особистих рис і
мотивацій індивідів, що використовуються у економічній діяльності,
сприяють зростанню продуктивності праці і завдяки цьому впливають на
збільшення доходів власника та національного доходу [2].
Як стверджує Д. Белл, прогрес суспільства залежить від успіхів у сфері
знань, тобто від прискореного розвитку науки та освіти [1, с.288]. Частка цих
технологічно і соціально важливих сфер (у т.ч. охорони здоров’я) в ЄС у 2016
р. досягла рівня 26,8% [7], а в Україні лише 9,6% ВВП [3]. Про значний рівень
розвитку людського капіталу і соціальну спрямованість країн ЄС свідчить те,
що однією з найбільших серед видів економічної діяльності є частка сфери
обов’язкового соціального страхування, освіти та охорони здоров’я (17,0%
ВВП [7]).
Низький рівень людського капіталу в Україні також зумовлений
недостатнім фінансуванням зі зведеного бюджету освіти (у 2016 р. 5,4% ВВП),
охорони здоров’я (3,2% ВВП), духовного та фізичного розвитку (0,7% ВВП),
охорони навколишнього природного середовища (0,3% ВВП) [3]. Крім цього,
рівень середньомісячної заробітної плати в Україні у 2014 р. становив 292,7
дол США, що у 16 разів менше ніж у США, у 14 разів – ніж у Німеччині, у 4
рази – ніж у Польщі, у 3 рази – ніж у Російській Федерації [4, с.555–556]. Серед
видів економічної діяльності в Україні у 2016 р. однією з найнижчих є
заробітна плата в сфері охорони здоров’я (3400 грн.), освіти (3769 грн.),
культури та спорту (4844 грн.). Позитивним є зростання зарплати у
професійній, науковій та технічній діяльності до рівня 8060 грн./міс. [3].
Для визначення місця України у міжнародних координатах розвитку
людського капіталу проаналізуємо її рейтинг за індексом людського капіталу
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(Human Capital Index). При його розрахунку враховуються складові, які,
зокрема, характеризують рівень освіти в країні, професійної підготовки,
тривалості життя, працевлаштування і зайнятості [5].
У 2016 р. в Україні чисельність населення працездатного віку
скоротилася до 30,9 млн. осіб, частка зайнятих склала 60,3%, рівень безробіття
– 7,2%, середній вік населення – 40 років, рівень витрат на освіту з
держбюджету – 6,7% ВВП. Сильні позиції нашої країни пов’язані з освітнім
напрямом: 100% населення України здобуває початкову освіту (1 місце),
рівень здобуття середньої освіти (9 місце), рівень охоплення вищою освітою
(9 місце). Крім цього, в Україні відповідність між кваліфікаційними вимогами
робочих місць, які займають працівники, та кваліфікацією цих працівників
становить 91,4% (4 місце) [5].
У той же час, Україна значно відстає за важливими якісними
складовими, що характеризують рівень розвитку людського капіталу: рівень
грамотності молоді (37 місце), якість початкової школи (40 місце), якість
системи освіти (49 місце), рівень безробіття осіб у віці 25–54 роки (69 місце),
рівень безробіття серед молоді (97 місце). Крім цього, рівень інвестування
компаній у навчання і розвиток своїх співробітників досить слабкий, про що
свідчить 68 позиція рейтингу [5].
Для комплексної характеристики впливу людського капіталу на рівень
соціально-економічного розвитку країни, проаналізуємо залежність між
індексом людського капіталу та індексами людського розвитку і глобальної
конкурентоспроможності.
Підвищення рівня і якості людського капіталу, є важливим фактором
досягнення високого рівня соціально-економічного розвитку країни. Зокрема,
високий рівень людського капіталу в провідних країнах ЄС сприяє розвитку
людського потенціалу. Так, у 2016 р. Фінляндія з найвищим індексом
людського капіталу на рівні 85,86 має високий індекс людського розвитку на
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рівні 0,895, в Норвегії показники відповідно становили – 84,64 і 0,949, в Швеції
– 83,29 і 0,913, а в Україні – 78,42 і 0,743 [5, с.4; 6, с.198–199].
Про наявність суттєвого зв’язку між індексом людського капіталу та
індексом

людського

розвитку

свідчать

такі

дані

однофакторного

дисперсійного аналізу: коефіцієнт кореляції становив 0,905, коефіцієнт
детермінації – 0,819, значення F-критерію Фішера – 7767,6 (при критичному
значенні 3,9), Р-значення близьке до 0. Це емпірично підтверджує, що одним з
визначальних факторів підвищення рівня людського розвитку країни є
забезпечення високого рівня людського капіталу.
Розвиток людського капіталу є також потужною рушійною силою
досягнення високого рівня конкурентоспроможності національної економіки.
Так,

у

2016

р.

Швейцарія

з

найвищим

індексом

глобальної

конкурентоспроможності на рівні 5,81 займала третє місце за індексом
людського капіталу на рівні 84,61, в Сінгапурі показники відповідно
становили – 5,72 і 80,94, в США – 5,70 і 78,86, а в Україні – 4,00 (85 місце серед
138 країн) і 78,42 [5, с.4; 8, с.44–45].
Про наявність суттєвого зв’язку між індексом людського капіталу та
індексом глобальної конкурентоспроможності (рис. 1) свідчать такі дані
однофакторного дисперсійного аналізу: коефіцієнт кореляції становив 0,806,
коефіцієнт детермінації – 0,650, значення F-критерію Фішера – 4637,0 (при
критичному значенні 3,9), Р-значення близьке до 0.
Аналіз теоретичних положень вчених та емпіричних даних показав те, що
людський капітал є визначальною рушійною силою підвищення рівня
соціально-економічного

розвитку

та

ознакою

ступеня

сформованості

постіндустріального суспільства. Інвестиції в людський капітал дають досить
значний інтегральний соціально-економічний ефект. Одним з найвагоміших
факторів підвищення рівня людського розвитку країни є забезпечення
високого рівня і якості людського капіталу. Він також є одним з визначальних
факторів прискореного підвищення рівня конкурентоспроможності країни.
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Індекс глобальної конкурентоспроможності
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Рис. 1. Залежність між індексом людського капіталу та індексом
глобальної конкурентоспроможності країн світу у 2016 р.
Джерело: розроблено автором за [5, с.4–5; 8, с.44–45].
Значні переваги у створенні умов для зростання якості життя,
конкурентоспроможності національної економіки та соціально-економічного
розвитку суспільства мають країни з високим рівнем людського капіталу.
Тобто країни, що дбають про розвиток освіти, науки та охорони здоров’я.
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Львівського національного агарного університету
ВПЛИВ ІННОВАТИЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА
ТРАНСФОРМАЦІЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
Важливою характеристикою сучасності є інноваційні процеси, що
пронизують усі сфери життєдіяльності людини. В економічній теорії
«інновація»

інтерпретується

як

перетворення

потенційного

науково-

технічного прогресу в реальний, що втілюється в нових продуктах і
технологіях; під інновацією як результатом діяльності мають на увазі об’єкт,
впроваджений у виробництво внаслідок проведеного наукового дослідження
або зробленого відкриття, який якісно відрізняється від попереднього аналога
[1]. Тому введення інновацій в трудову діяльність повинно забезпечити
продукування інноваційної продукції, оптимізацію ресурсних витрат на її
створення,

отримання

суспільного

ефекту,

підвищення

інноваційної

активності працівника тощо. В цьому, на нашу думку, і полягає сутність
інноватизації трудової діяльності (рис.1).
Процес
Процес

Організаційний
аспект

Управлінський
аспект

Оптимізація ресурсних витрат
через використання
інформаційних технологій

Ефективізація управлінських
рішень через використання
інноваційних підходів

Інноваційний продукт

Інноватизація
трудової діяльності

СЕРЕДОВИЩЕ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
- науковий**
- технологічний
- технічний
- організаційний
- економічний
- маркетинговий
- соціальний

ІННОВАЦІЙНА ПРАЦЯ
Рис. 1. Сутність інноватизації трудової діяльності: процесний підхід*
* Види інноваційних продуктів визначено на основі джерела: [4].
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В

контексті

трансформації

інтелектуального

потенціалу

в

інтелектуальний капітал інноватизація трудової діяльності виступає вагомим
чинником.
Інтелектуальний потенціал, а відповідно і інтелектуальний капітал
доцільно

розглядати

на

різних

ієрархічних

рівнях:

особистісному,

підприємства та суспільства. При цьому, до визначення сутності категорій на
особистісному рівні та рівні суспільства науковці в більшій мірі застосовують
соціологічний підхід. Іманентна взаємозумовленість розвитку і формування
інтелектуального

потенціалу

на

цих

рівнях

дозволяє

визначити

інтелектуальний потенціал як явище соціальне, різноманітні прояви якого
визначають функціонування усіх соціальних інститутів, ефективність і якість
управління розвитком усіх сфер суспільства в цілому. Тобто соціальна
сутність інтелектуального потенціалу особистості складається з комплексу
пізнавальних

можливостей,

соціокультурних

реалізація

можливостей

індивіда.

яких

обумовлена

Дефініція

рівнем

«інтелектуальний

потенціал суспільства» фіксує не просту суму знань різних консолідованих
суб'єктів, а їх новий якісний стан, який актуалізується в процесі діяльності
особистості, соціальних груп, спільнот і сприяє розвитку їх соціальності. Це
певний рівень сукупного інтелекту, здатного створити таку систему
соціальних зв'язків і відносин, яка ініціює процес подальшого розвитку
зазначених потенцій на мікро- і макро рівнях соціуму. [5].
Економічний підхід є базовим при розгляді сутності інтелектуального
потенціалу підприємства Оцінка його рівня має враховувати новизну
продукції, новизну використаних технологій виробництва та продажів,
освітній і кваліфікаційний рівні працюючих, досвід інноваційної діяльності,
участь підприємства в галузевих виставках тощо. В такому контексті
інтелектуальний потенціал виступає як системна властивість, яка має
множинну

і

різнорівневу

детермінацію

[7].

На

нашу

думку,

під

інтелектуальним потенціалом варто розуміти зв'язок потенцій і тенденцій,
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ресурсів і резервів суб'єкта з рушійними силами інтелекту, здібностями,
потребами, мотивацією, енергією задля забезпечення творчої продуктивності
в процесі діяльності.
В наукових дослідженнях інтелектуальний потенціал тісно пов’язують з
інтелектуальним капіталом, що є цілком зрозумілим, оскільки перший є базою
для обчислення розміру і ефективності використання другого, який вдало
запроваджується у економічній діяльності з метою отримання доходу. Іншими
словами, реалізація інтелектуального потенціалу не завжди приносить його
носію дохід (мова йде про те, що потенціал не завжди використовується і
відповідно не завжди приносить додану вартість), тоді як кінцевою метою
функціонування будь-якого капіталу є отримання доданої вартості (доходу).
Під інтелектуальним капіталом розуміють інтелектуальні здатності
людей, у сукупності зі створеними ними матеріальними й нематеріальними
засобами, які використовуються в процесі інтелектуальної праці [6];
інформацію і знання, які відіграють роль “колективного мозку”, що акумулює
наукові й повсякденні знання працівників, інтелектуальну власність і
накопичений досвід, спілкування й організаційну структуру, інформаційні
мережі та імідж підприємств [2]; сукупність інтелектуальних ресурсів і
здатностей до їх реалізації, що визначають спроможність підприємства
розвиватися на основі інформації і знань [3].
Трансформація інтелектуального потенціалу в інтелектуальний капітал
забезпечує

досягнення

ефекту,

який

полягає

у

підвищенні

рівня

конкурентоспроможності та дохідності його носія; передбачає перехід від
витрат на формування інтелектуального капіталу до отримання прибутків від
його використання шляхом перенесення вартості накопичених знань,
можливостей, практичних навичок на остаточний результат працівниками
апарату управління (рис.2).
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Інтелектуальний
потенціал Інноваційний вимір
Професійний досвід,
знання, вміння, навички,
рівень кваліфікації, рівень
компетентності

Нові технології
навчання

Інтелектуальний
капітал
Можливість прийняття як
стандартних так і
нестандартних ефективних
рішень, їх аналіз

Соціальний, економічний ефекти
Пізнавальні здібності,
здатність до прояву
творчості, аналітичне,
креативне мислення,
здатність до генерування
ідей

Диференційовані
можливості розвитку
з мобільним
доступом, нові
технології трудової
діяльності

Пошук, обробка, реалізація
бізнес-інформації,
використання зарубіжного
досвіду та співробітництво,
впровадження інновацій та
підвищення прибутковості
підприємства

Диференційовані
можливостіефекти
розвитку з
Соціальний,
економічний
мобільним доступом
Організаційні здібності,
трудова активність
комунікабельність, рівень
відповідальності,
мобільність,
дисциплінованість

Нові управлінські
рішення мотивації
інноваційної активності,
оптимізація ресурсного
використання

Формування дієвої команди
для реалізації рішень

Політичний, економічний ефекти
Рівень свідомості, моральні
орієнтири, загальна
культура, психологічний
тип поведінки

Міжпрофесійні та
міжпоколінні знаннєві
трансферти, доступність
(матеріальна, часова)
гармонійного,
всебічного розвитку,
нормування
інноваційного типу
поведінки

Формування інноваційного
типу працівника

Соціальний, культурний ефекти

Рис.2. Трансформація інтелектуального потенціалу в інтелектуальний
капітал*
* Складено автором

Загалом слід розуміти, що інноватизація трудової діяльності не означає
суто впровадження нових інноваційних технологій у трудовий процес, але й
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застосування інноваційних підходів в управлінні персоналом. Це означає, що
в ході інноватизації трудової діяльності важливо поступово впроваджувати в
практику нестандартні рішення стосовно режимів робочого часу працівника,
внутріфірмової та міжфірмової (у тому числі міждержавної) мобільності,
стимулювання трудової діяльності (у тому числі індивідуалізації соціального
пакету

з

розширеним

набором

немонетизованих

соціальних

пільг),

формування психологічного клімату в колективі та розвитку корпоративної
культури (ціннісних орієнтацій), розвитку персоналу, планування його
професійно-кваліфікаційного

просування,

оптимізації

освітньо-

кваліфікаційної структури персоналу тощо.
Інноватизація трудової діяльності повинна сьогодні бути одним із
пріоритетів трансформації інтелектуального потенціалу суспільства, оскільки,
з одного боку, такий процес дасть змогу покращити умови праці із
формуванням відповідного мотиваційного поля для працівників, та, з іншого
боку, призведе до підвищення ефективності управління персоналом шляхом
застосування

нових

нестандартних

підходів,

базованих

на

більшій

індивідуалізації, врахування особистісних потенцій працівників та їх
схильності до інноваційної активності.
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ ІЗ СИСТЕМОЮ ДИСТРИБУЦІЇ
У сучасних умовах, що потребують повсякчасного підвищення рівня
конкурентоспроможності національної економіки, до підприємств із системою
дистрибуції висуваються нові вимоги, які стосуються як технологій продажів,
так і управління персоналом, зокрема оплати праці.
Світовий досвід накопичив систему наукових знань з організації і
управління процесами реалізації товарів, в тому числі в системах дистрибуції,
в працях О.М. Азарян, В.В. Апопія, Г.Армстронга, П.Ю. Балабана, Л.В. Балабанової, Г.Дж. Болта, Д. Джоббера, Ф. Котлера, Д.Ланкастера,Л.О. Лігоненко,
А.А. Мазаракі та інш.
Метою

дослідження

конкурентоспроможної

оплати

є

визначення

шляхів

праці на підприємствах

формування
із

системою

дистрибуції.
Термін “дистрибуція” отримав широке розповсюдження в кінці 1950–х
– початку 60–х рр.. – в перехідний період від дефіциту товарів до профіциту,
тобто перевищення обсягу пропозиції над обсягом попиту. Цей період є
початком розвитку маркетингової парадигми, а термін “дистрибуція”
використовувався в якості синоніму “маркетинг”, що використовується і в
сучасних умовах. В той же період, в 1960–х роках дистрибуція разом з
управлінням матеріалами складали функціональний зміст логістики. Проте в
сучасній трактовці даного терміну дистрибуцію відносять к галузі просування
товарів і головними аспектами в цьому процесі є: створення високоякісного
сервісу і ефективного управління ресурсами при належному забезпеченню
споживачів товарами.
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Українські вчені в різні часи приділяли велику увагу дослідженню
сутності дистрибуції. В.В. Апопій визначає, що дистрибуція – це просування
товарів до кінцевого споживача із залученням дистрибуторів та дилерів на
основі єдиної маркетингової й технологічної політики, виробленої постачальником [1, с. 332]. Є.В.Крикавський вважає, що ототожнення категорії
дистрибуції з категорією збуту є справедливим „...лише за умови, коли для
виробника дистрибуція обмежується першою ланкою – безпосереднім
споживачем” [2, с. 14].
Такі специфічні риси підприємств із системою дистрибуції вимагають і
нестандартних рішень у сфері оплати праці.
Конкурентоспроможність як категорія характеризується наступним:
- у найзагальнішому розумінні – це здатність системи досягти мети;
- складовою конкурентоспроможності є виробничий потенціал;
- єдність здатності виробляти і споживати, тобто про зв’язок
внутрішнього і зовнішнього.
Враховуючи вищезазначене нами пропонується визначення економічної
категорії "конкурентоспроможна оплата праці" яке, на відміну від відомих,
характеризує здатність моделі оплати праці конкурувати з моделями оплати
праці господарюючих суб’єктів на макро-, мезо- та мікрорівнях за:
ефективністю використання трудових ресурсів, ефективністю мотиваційного
механізму, механізмом та рівнем заробітної плати, продуктивністю праці,
впровадженням ефективних форм і систем оплати праці, рівнем плинності
кадрів,

якістю

продукції,

забезпеченням

постійно

зростаючої

конкурентоспроможності робочої сили.
Нами визначено внутрішню та зовнішню конкурентоспроможність
оплати праці.
Внутрішня

конкурентоспроможність

оплати

праці

як

об’єкт

дослідження визначає оплату праці всередині конкретного підприємства і
суттєво впливає на вирішення наступних проблем: ефективність діяльності,
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справедливість в оплаті, узгодженість інтересів найманих працівників і
роботодавців.
Конкурентними перевагами внутрішньої конкурентоспроможності є:
1) спроможність підвищувати кваліфікаційно-професійний рівень з
метою покращення якісних характеристик працівника;
2) підвищення ефективності мотиваційного механізму працівників;
3) поєднання інтересів працівників зі стратегією підприємства.
Зовнішня конкурентоспроможність відноситься до компенсаційних
відносин за межами організації, тобто порівняно із станом і рівнем оплати
праці у конкурентів.
У сучасних умовах роботодавці вважають, що системи оплати праці
диктуються ринком, тобто повністю залежать від того, скільки складають
витрати на оплату праці у конкурентів. Однак термін "продиктований ринком"
по-різному впроваджується на практиці: одні роботодавці встановлюють
рівень оплати праці, вищий ніж у конкурентів, сподіваючись залучити кращих
працівників, а інші пропонують нижчий рівень заробітної плати, але більш
привабливі умови преміювання.
Конкурентні переваги зовнішньої конкурентоспроможності:
1) забезпечити рівень оплати праці, достатній для того, щоб залучити і
втримати кращих працівників;
2) контролювати витрати на вартість робочої сили так, щоб ціни на
товари і послуги могли залишатись конкурентними;
3) формувати конкурентоспроможний персонал, що має суттєвий вплив
на конкурентоспроможність продукції, підприємства, галузі, економіки.
Чинниками формування зовнішньої конкурентоспроможності в оплаті
праці є: 1) конкуренція на ринку праці за працівників високої кваліфікації та
найбільш дефіцитних професій; 2) конкуренція на ринку товарів і послуг, яка
впливає

на

фінансовий

стан

організації;

3)

особливості

стратегії

функціонування підприємств (технологій, продуктивності).
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Дж. Т. Мілковіч і Д. М. Ньюман у своїй праці "Система винагород і
методи стимулювання персоналу" [3, с. 37] визначають наступні варіанти
політики конкурентоспроможної оплати праці (рис. 1).

гарантування витрат на оплату праці на рівні підприємствконкурентів

Політика випереджання
позиція лідерства в оплаті праці

Політика відставання
рівень оплати праці нижче ринкового рівня

Гнучка політика
комбінація вищезазначених політик

Варіанти політики конкурентоспроможної оплати праці
на підприємствах із системою дистрибуції

Політика рівняння на конкурентів

Рис. 1. Варіанти політики конкурентоспроможної оплати праці
Таким чином, конкурентоспроможність оплати праці сприяє зростанню
професіоналізму, кваліфікації, трудової активності, підвищенню мотивації до
ефективності

праці,

формуванню

конкурентоспроможного

персоналу,

продукції, підприємства, галузі, економіки в цілому.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И
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НАУЧНОМУ ТВОРЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
Решение
принципиальное

проблем
значение.

конкурентоспособности
Вместе

с

тем,

экономики

экономика

может

имеет
быть

действительно конкурентоспособной лишь в том случае, если она
основывается на достижения науки.
Следовательно, особое значение имеет стимулирование научного
творчества и, в частности, предложенная автором необходимость проведения
Чемпионата мира по научному творчеству в области общественных наук.
Именно вышеотмеченным определяется актуальность предложенной
темы исследования.
В мире публикуется большое количество научных трудов по проблемам
конкурентоспособности, но кроме автора данного труда еще никто не ставил
вопрос о необходимости проведения Чемпионата мира по научному
творчеству в области общественных наук, хотя это имеет принципиальное
значение для социально-экономического прогресса.
Главной

нерешенной

конкурентоспособности

и

принципиально

является

проблема

значимой

проблемой

конкуренции

и

конкурентоспособности в сфере общественных наук.
Целью данной статьи является внедрение проведения предложенного
автором Чемпионата мира по научному творчеству в области общественных
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наук, как необходимого условия эффективного проявления и использования
человеческого интеллектуального капитала.
В современных условиях особо принципиальное значение имеет
стимулирование научного творчества и выяснение того, кто есть кто в области
общественных наук, ибо без этого невозможно преодоление глубокого
кризиса в данной области наук в интересах человека, в интересах общества,
государства и человечества в целом.
Проблемам научного творчества в области общественных наук мной
посвящено множество научных трудов.
Вместе с тем, следует особо выделить проблему необходимости
проведения

Чемпионата

мира

по

научному

творчеству

в

области

общественных наук, решение которой является необходимой предпосылкой
выявления

интеллектуальных

основ

эффективного

государственного

управления в интересах Человека, в интересах общества, государства и
человечества в целом.
Борьба за претворение в жизнь революционных – всемирно значимых –
научных идей необходима потому, что новые научные идеи, как известно,
всегда с трудом пробивали себе дорогу.
И это вовсе неудивительно, ибо «Общеизвестно, что, – как я отмечал
еще в 1984 году, – новое в науке и в жизни вообще всегда с трудом, с борьбой
пробивало себе дорогу» [1 с. 59].
В этой связи я там же приводил слова Людвига Бёрне, который образно
и весьма интересно писал: «После того, как Пифагор открыл свою теорему, он
принес в жертву сто волов. С тех пор крупный рогатый скот трепещет всякий
раз, когда открывается новая истина…» [2 с. 182].
Исходя из вышеотмеченного, особое значение имеет именно решение
проблем научного творчества путем внедрения предложенных мной
соответствующих революционных путей и механизмов.
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В связи с необходимостью проведения Чемпионата мира по научному
творчеству в области общественных наук важно отметить, что главные идеи,
которые легли в основу разработки мной механизма проведения данного
Чемпионата, были созданы и неоднократно опубликованы мной же еще в 70-х
– в начале 80-х годов XX века [3; 4; 5; и др.].
Что же касается непосредственно проблем научно творчества, то далее
предлагается часть основного содержания опубликованного мной в 2009 году
научного труда под названием «Революционные пути и механизмы
преодоления проблем научного творчества» [6, с. 11-32], касающегося
необходимости, путям и механизмам проведения Чемпионата мира по
научному творчеству в области общественных наук.
***
При проведении отмеченного Чемпионата мира, ученые должны будут
соревноваться лишь по результатам своего собственного научного творчества,
лишь своей научной новизной – созданными ими новыми всемирно
значимыми научными теориями, научными направлениями и т. д. в данной
области наук.
Притом, победитель Чемпионата мира по научному творчеству в
области общественных наук должен получить звание Абсолютного Чемпиона
мира в области общественных наук, Большую золотую медаль Абсолютного
Чемпиона мира и премию в размере не меньше Нобелевской премии, и даже в
несколько раз больше, ибо данный Чемпионат будет охватывать не только
экономические науки, и для реального социально-экономического прогресса
по своей значимости будет намного превосходить Нобелевские премии по
экономике.
Неужели, например, победа теннисиста на кортах, где спортсмен
получает миллионы долларов США, значимее, чем создание ученым
теоретических основ эффективного функционирования общества, государства
и человечества в целом в интересах Человека?!
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Тем более, что победа в Чемпионате мира по научному творчеству в
области общественных наук – это должна быть победа одновременно в
области философии, в области политико-экономической науки, в области
юридической науки, в области политической науки и в области науки
государственного управления.
Для

объективного

и

результативного

проведения

Чемпионата

(чемпионатов) мира по научному творчеству в области общественных наук
считаю необходимым, чтобы Жюри Чемпионата мира состоял из лидеров
ведущих стран мира, в частности, из лидеров Большой Двадцатки, а также
возможно из лидеров других заинтересованных в этом государств.
Участие же в Чемпионате мира в качестве членов Жюри даже всемирно
известных по своим номинальным данным представителей сферы науки
считаю недопустимым, ибо истинные ученые сами будут участвовать в этом
Чемпионате, а оценка лишь номинальных «ученых», «больных» эгоизмом, как
правило, к сожалению, с огромной долей вероятности будет чисто
субъективна.
И еще. С учетом того, что я являюсь автором, инициатором и создателем
механизма проведения Чемпионата мира по научному творчеству в области
общественных наук, считаю целесообразным и обоснованным предоставить
мне возможность организовать первый Чемпионат мира, при финансовой и
иной поддержке, прежде всего, лидеров ведущих государств мира, а также
дать мне возможность участвовать прямо в финале – т.е. без участия в
предварительном подборе – этого Чемпионата в качестве претендента на
звание Чемпиона мира по научному творчеству в области общественных наук.
Что касается подбора других кандидатов, то для этого в каждом
государстве могут быть проведены первые туры данного чемпионата. Затем
необходимо провести следующий тур – на уровне континентов, а в конце уже
провести финал Чемпионата мира.
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Исходя из всего вышеизложенного, подтверждается необходимость
проведения

Чемпионата

мира

по

научному

творчеству

в

области

общественных наук как необходимого условия эффективного проявления и
использования человеческого интеллектуального капитала – творческого
потенциала истинных ученых, творящих принципиально новое.
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ПРОДУКТИВНА ЗАЙНЯТІСТЬ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ
СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
Протягом усього періоду ринкової трансформації в Україні реалізується
відверто спрощена політика на ринку праці, яка в основному зводиться до
питань діяльності державної служби зайнятості та намагання скоротити рівень
безробіття. Але зводити зміст державної політики зайнятості лише до
"боротьби з безробіттям", є абсолютно необґрунтованим. Для України згідно з
рекомендаціями

Міжнародної

організації

праці

та

вітчизняним

законодавством, стратегічною метою політики зайнятості перш за все має
стати забезпечення продуктивної зайнятості [1, ст. 1;2, ст. 15]. Згідно з
авторською

концепцією

взаємопов'язаних

продуктивна

компоненти:

1)

високу

зайнятість

охоплює

продуктивність

праці;

три
2)

виробництво висококонкурентної продукції, що має попит на внутрішніх та
зовнішніх ринках; 3) гідну оплату праці, що забезпечує високі добробут і
життєвий рівень населення. [3, с. 71].
Якщо оцінювати стан ринку праці в Україні під цим кутом зору, то його
слід характеризувати як кризовий. Насправді: останніми роками постійно
скорочується рівень зайнятості населення віком 15–70 років2, і у 2016 р. впав до
найнижчого значення за останні 13 років, більш, ніж у два рази зменшився
розмір реальної заробітної плати. Величезні масштаби тіньової зайнятості та
зовнішньої трудової міграції багато років спричиняють проблеми з
наповненням бюджетів і фондів державного соціального страхування (перш за
2

Цей та інші показники за 2014–2017 рр. наведено без урахування тимчасово окупованої
території АР Крим, частини Донецької і Луганської областей та зони проведення
антитерористичної операції.
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все, пенсійного), унеможливлюють реалізацію соціальних програм, особливо в
сферах освіти, охорони здоров'я, житлово–комунального господарства. Фізично
і моральне застаріле обладнання та устаткування обумовлюють переважання
ручної праці, низьку продуктивність праці, унеможливлюють випуск
конкурентоспроможної продукції для внутрішнього і зовнішнього ринків.
Виходячи з того, що ринок праці функціонує під впливом всіх основних
чинників економічного середовища, які взаємодіють за принципом сполучених
судин, оптимізації зайнятості не можна досягнути шляхом впливу на один–два
чинники, а потрібно застосувати комплекс засобів, в основному тих, що
знаходяться за межами ринку праці. Зайнятість, за Кейнсом, є функцією
сукупного попиту [4, с. 33, 57].
Для нашій країні набуває особливої актуальності кейнсіанське положення
про інвестиції як базис сфери зайнятості, оскільки ступень зносу основного
капіталу давно перевищив критичний рівень і у 2014 р. досяг 83,5% [5, с. 252],
нанівець зведений процес його оновлення: за нинішніх темпів для повного
оновлення виробничого апарату потрібно 50–60 років.
На думку автора, повільні темпи інвестиційного процесу, перш за все
пов'язані з невиправдано низькою часткою у складі інвестиційних витрат
позикового капіталу (2014 р. – 8,8%; 2015 р. – 7,3%; 2016 р. – 7,1% [6]). Звідси
випливає, що для подальшого зростання обсягу капітальних інвестицій
потрібне удосконалення державної грошово-кредитної політики, особливо у
частині залучення у банківську систему коштів населення. Відповідно до
інформації НБУ населення зберігало у 2016 р. у комерційних банках у
гривневому еквіваленті майже 444 млрд. грн., а поза банківською системою –
314 млрд. грн. і 82 млрд. дол. США [7], що сумарно становить майже 2,5 трлн.
грн. Залучення у банківську систему цих коштів збільшило б кредитні ресурси
у 5–6 разів і спричинило б значне зниження кредитних ставок. Але банківські
кризи середини 1990-х рр. і 2008–2009 рр. та політика так званого оздоровлення
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банківської системи у 2014–2017 рр., у результаті якої багато тисяч громадян
втратило свої заощадження, значно підірвали довіру до неї населення.
Надії на активізацію інвестиційної діяльності за рахунок іноземних
капіталовкладень поки ще не обґрунтовані: їх частка у загальному обсягу
інвестицій наразі коливається біля 3,0% [5, с. 366; 6]. І причина тут не лише у
військових діях, які примушена вести Україна на Сході. Добре відомо, що
іноземні інвестиції "йдуть слідом" за вітчизняними, а в нашій країні має місце
зворотне явище: вітчизняні інвестори спрямовують свої кошти за кордон. Так,
сума прямих інвестицій з України в економіки інших країн (в основному країн
ЄС) перевищила на кінець 2013 р. 6,5 млрд. дол. США [5, с. 413]). Але фактично
втрати вітчизняних фінансових ресурсів є набагато більшими. За даними
розташованої у Вашингтоні організації Global Financial Integrity (GFI), за період
2004–2013 рр. витік коштів з України щорічно складав у середньому 11,6 млрд.
дол. США [8].
Наявність грошових коштів для інвестування у створення фізичних
робочих місць є необхідною, але не достатньою умовою позитивних змін у
сфері зайнятості. У ринкових умовах рівень зайнятості визначається також
обсягом споживання, який прямо залежить від платіжної спроможності
потенційних споживачів, яка значно скоротилася. І хоча номінальна зарплата,
як основа споживчого попиту, постійно зростає, але через високі темпи інфляції
це не спричиняє адекватного збільшення фізичних обсягів споживання
вітчизняної продукції. Про низький розмір реальної заробітної плати свідчить
той факт, що її питома вага у складі ВВП постійно зменшується: 2012 р. – 50,5%,
2013 р. – 50,1%, 2014 р. – 46,3%, 2015 р. – 39,1%, 2016 р. –36,8% [9].
На стан сфери зайнятості здійснює значний негативний вплив скорочення
українського експорту. Відповідно до хрестоматійних положень економічної
науки він доповнює внутрішній попит на вітчизняні товари й послуги,
стимулюючи розвиток виробництва, а звідси – й зайнятості. За період 2012 р. –
2016 рр. експорт товарів, який надає на сферу зайнятості більш вагомий вплив,
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ніж експорт послуг, скоротився за з 82,4 до 46,2 млрд. дол. США, або на 44%,
за 2014 – 2016 рр. – на 26%. До того ж в українському експорті переважає
первинна і проміжна продукція, зокрема у 2015–2016 рр. частка продуктів
рослинного походження, мінеральних продуктів і недорогоцінних металів
досягла майже 40% всього експорту. У той же час експорт машин, обладнання
та електротоварів, готових харчових продуктів становить менше 17% [10]. Це
вплинуло на погіршення структури зайнятості, зокрема скорочення кількості
працівників на високотехнологічних підприємствах.
Таким чином, основними причинами кризових явищ в сфері зайнятості є
незначні

обсяги

капітальних

інвестицій

через

низьку

інвестиційну

привабливість нашій країні, ненадійність банківської системи, витікання
грошей за кордон, низькі обсяги особистого споживання населення як
результат малих доходів, а також зниження обсягів експорту, особливо
високотехнологічних товарів.
Модернізація державної політики зайнятості потребує перш за все
посилення її координації з інвестиційною політикою, грошово-кредитною
політикою, зовнішньоекономічною діяльністю, політикою доходів, іншими
напрямами

соціально–економічної

політики.

Необхідно

підвищення

надійності банківської системи, використання комерційними банками такого
значного

ресурсу

кредитування,

як

кошти

населення,

розробки

та

застосування реальних перешкод проти витікання "брудних" грошей за кордон
та створення механізмів їх повернення в Україну. Треба стимулювати
експортну активність українських підприємств, яка має базуватися на
виробництві конкурентоспроможної продукції з високою доданою вартістю.
Важливим чинником продуктивної зайнятості є збільшення доходів
населення, особливо розмірів заробітної плати, яка має зростати адекватно
темпам підвищення продуктивності праці.
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РИЗИКИ МІГРАЦІЙНИХ ВТРАТ У ВІДТВОРЕННІ ЛЮДСЬКОГО
КАПІТАЛУ УКРАЇНИ: ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ, МОЖЛИВОСТІ
ОПТИМІЗАЦІЇ НАСЛІДКІВ
Ризики, якими супроводжуються процеси мобільності населення,
економічні та демографічні наслідки змін у відтворенні людського капіталу
стали однією з найбільш обговорюваних та проаналізованих тем двадцять
першого століття. Так, зростаюча міграційна активність, її наслідки та потреби
регулювання стали об’єктом аналізу ПРООН у тематичному звіті з людського
розвитку 2009 року, а проблеми забезпечення людського розвитку в аспекті
зменшення бар’єрів у сфері праці – у звіті 2015 року. У числі ключових ризиків
розвитку людства, що вже дванадцять років досліджуються Всесвітнім
економічним форумом, ризики, пов’язані з негативним впливом на людські
ресурси, незмінно посідають найважливіші місця. У 2017 році у відповідному
звіті відразу декілька ризиків, пов’язаних з відтворенням людського капіталу
названо найбільш ймовірними та вагомими для людства: безробіття та неповна
зайнятість, масштабна нелегальна міграція, а серед трендів, що мають
найбільші загрози для посилення існуючих та формування майбутніх
соціальних ризиків названо зростаючу поляризацію суспільств, посилення
нерівності доходів та старіння населення [1].
В Україні окреслені проблеми не потребують дискусій щодо важливості
їх вирішення. Міграція, маючи причинно-наслідковий взаємозв’язок із
зазначеними ризиками, стає для України, з одного боку, загрозливим
соціальним процесом, внаслідок якого погіршується демографічна структура
населення та формуються майбутні соціальні небезпеки; з іншого боку,
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зважене управління міграцією є шансом подолання негативних тенденцій у
формуванні конкурентоспроможного людського капіталу.
Можливості оптимізації наслідків міграційних ризиків оцінені в
державному управлінні дуже високо. Свідченням цього є хоча б те, що попри
відсутність нового програмного документа у стратегічному плануванні
демографічної безпеки загалом (остання редакція Стратегії демографічного
розвитку розроблена до 2015 року і не поновлена), у сфері регулювання
міграції прийнято два важливих нормативних акти: Закон України «Про
зовнішню трудову міграцію» у 2015 році та Стратегія державної міграційної
політики України на період до 2025 року у 2017 році.
Водночас, маючи явно виражений проімміграційний характер, частина
задекларованих державою методів та механізмів регулювання міграції поки
що недостатньо забезпечена організаційно та економічно. Зокрема, у
використовуваній Державною міграційною службою України методико
ю оцінки міграційних ризиків можна знайти численні неузгодженості
щодо числових значень та самих критеріїв оцінки ризиків, передусім стосовно
критичної межі виїздів за кордон, найгірших проявів ризиків у вигляді торгівлі
людьми, моніторингу форс-мажорних подій у країні призначення та інше.
Діяльність та функціональний розподіл обов’язків основних органів
державного управління у сфері міграції також значною мірою є слабко
скоординованими, про що свідчить визнання у відповідній Стратегії [3]
потреби відповідного удосконалення організаційної взаємодії на першому
етапі реалізації - до 2021 року. Поки що відсутність чіткого бачення програми
дій щодо регулювання міграції, зокрема й оцінки міграційних ризиків,
виявляються для України суттєвими втратами та незбалансованими потоками
мігрантів як в кількісному, так і в якісному аспекті.
Зокрема, позитивне міграційне сальдо в Україні зберігається в
основному за рахунок імміграції з країн Азії, а щодо європейських країн, то
основним потоком була міграція з Росії. При цьому дуже інтенсивною стала
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еміграція українців до країн ЄС, а кількість дозволів громадянам України на
перебування на території ЄС постійно зростає. У 2015 році їх уже надано 905
тисяч, в тому числі вперше оформлено 493 тисячі дозволів, переважна
більшість з яких - на території Польщі [4, с.12].
Відомим фактом щодо міграції з України є те, що здобутий в Україні
людський капітал використовується переважно не за призначенням у випадку
трудової еміграції. Зокрема, найбільше мігрантів зайнято на роботах, що не
потребували кваліфікації, в іншій сфері, чим потребувала кваліфікація або з
нижчою кваліфікацією. Відповідно до свого якісного рівня працюють лише
близько 29% емігрантів, і тільки трьом відсоткам вдалося підвищити свою
кваліфікацію за кордоном і отримати відповідну роботу [5]. Такий розподіл
означає суттєві некомпенсовані державні витрати на освіту мігрантів, які
використовують свій людський капітал на користь країн-реципієнтів, навіть
якщо при цьому не забезпечено відповідність здобутого фаху та виконуваних
робіт. Загалом, трудова еміграція для України має вияв у втратах переважно
населення працездатного віку: за оцінками МОМ більше 40 % зовнішніх
трудових емігрантів з України становлять чоловіки віком 30 – 44 роки. При
цьому значно погіршується освітня структура населення в Україні: 41%
мігрантів мають середню або середню спеціальну освіту, ще 36% - вищу [4,
с.13].
Натомість, офіційна трудова імміграція в Україну характеризується
протилежними тенденціями: трудові іммігранти – це переважно керівники та
менеджери (62,5 % в 2015 р.), зайняті у сфері оптової та роздрібної торгівлі
(23,1%) та переробної промисловості (16,7%). Найчисельнішими є серед них
громадяни Росії (18,8%), Туреччини (11,4%), Польщі (5,5%), Білорусі (5%) та
Німеччини (4%) [4, с.22].
Негативні наслідки міграції у довгостроковій перспективі посилюються
у зв’язку з формуванням нової небезпеки для відтворення людського капіталу,
що можна виявити за статистикою виданих дозволів на виїзд з України – їх
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кількість суттєво переважає повернення. Порівнюючи дані щодо виїздів та
повернення дітей та пенсіонерів [5], можна виявити також тенденцію
возз’єднання родин. Тобто дорослі мігранти, працевлаштувавшись за
кордоном, досить активно почали забирати до себе сім’ї, а отже уже не
планують повертатись в Україну.
Найбільшою мірою загрозливими для збереження людського капіталу в
Україні є потенційно незворотні втрати талановитої української молоді за
рахунок освітньої міграції – цей ризик уже має дуже відчутний вплив на ринок
освітніх послуг України. Але з часом він виявиться у ще гірших наслідках:
зниження інтелектуально-інноваційного потенціалу суспільства, найбільш
перспективними носієм якого є молодь; погіршення вікової структури та
відомих економічних наслідків таких демографічних змін. Зокрема, на
сьогодні потоки освітніх мігрантів чисельно є майже рівними: в закордонних
ВНЗ станом на 2016 р. навчається близько 68 тисяч українських студентів [6],
кількість студентів-іммігрантів становить 63,6 тисяч [4, с.23]. Водночас,
стійкою тенденцією останніх років є неповернення українців після завершення
навчання за кордоном. Натомість, аналізуючи склад студентів-іммігрантів
можна констатувати, що багато іноземних студентів, які навчаються в Україні
- це переважно вихідці з країн з нижчим рівнем розвитку, чим Україна (у
п’ятірці основних країн-донорів – Туркменістан, Азербайджан, Індія, Нігерія,
Марокко), які можуть розглядати Україну як потенційно транзитну країну.
Очевидно, що пошук шляхів оптимізації наслідків міграції є необхідною
умовою збереження та розвитку конкурентоспроможного людського капіталу.
Позитивно оцінюючи ряд стратегічних цілей та інструментів регулювання
міграції, визначених у [3], в тому числі тих, які перевірені досвідом
розвинених європейських країн, зокрема регуляризації мігрантів, вбачається
необхідним пошук можливостей застосування і інших визнаних у світі
методів. Зокрема, враховуючи збережену високу якість підготовки фахівців за
окремими дефіцитними у менш розвинених країнах спеціальностями,
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своєчасним та доцільним є пошук можливостей застосування податку
Бхаґваті, більше відомого як податок на відтік інтелекту. Крім того, в Україні
необхідною є подальша імплементація міжнародних правил управління
процесами оподаткування (в тому числі повне впровадження розробленого
ОЕСР плану BEPS), що фактично є методом регулювання не лише ринків
капіталу, але і непрямим способом впливу на міжнародний ринок праці та
міграційні потоки. Застосування цих та інших методів зменшення міграційних
ризиків сприятиме збереженню людського капіталу та забезпечення
міжнародної мобільності населення не порушуючи ідеї людського розвитку,
але з максимальною ефективністю для країни.
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ІНТЕГРАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ
ПРОСТОРІ
Соціальна

політика

є

найважливішим

напрямком

державного

регулювання економіки, складовою частиною внутрішньої політики держави,
спрямованої на забезпечення добробуту й усебічного розвитку його громадян
і суспільства загалом.
У кожній країні існують свої пріоритетні напрямки, державні інститути
і певні інструменти та механізми, що дозволяють реагувати на потреби
соціально- економічного розвитку суспільства. У сукупності це визначає
національну модель розвитку держави. Однак, існує загальна тенденція,
характерна для всіх промислово-розвинених країн – це розширення функцій
держави в економічному і соціальному розвитку суспільства.
Від того, наскільки правильно буде проводитися соціальна політика,
залежить ступінь адаптації цієї держави до внутрішніх і зовнішніх викликів,
розвиток громадянського суспільства.
Проблематику соціальної політики України в різний час досліджували
вітчизняні науковці, серед яких В.Бесараб, В.Гошовська, І.Гнибіденко,
М.Кравченко, Т.Кір'ян, Е.Лібанова, О.Палій, І.Пижик, А.Решетніченко,
В.Скуратівський, Б.Зайчук, О.Зарудний, П.Шевчук, А.Ягодка, В.Яценко та ін..
У розвинених демократичних країнах соціальний діалог широко
визнаний як частина принципів, що формують так звану Європейську
соціальну модель, що ґрунтується на високих економічних показниках,
забезпечує цивілізоване ефективне регулювання соціальних відносин. В
Україні згідно з проектом Закону України «Про соціальний діалог в Україні»
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[1], передбачено формування порядку утворення склад та організацію роботи
Національної тристоронньої соціально-економічної ради та територіальних
соціально-економічних рад у регіонах. Однією з характеристик розвитку
демократії в основних сферах соціально-економічного життя держави є
систематична участь громадян у розробці пріоритетних для регіону рішень та
контроль за їх реалізацією у важливих з погляду інтересів громадян напрямках
діяльності.
У більшості країн Європейського Союзу один головний національний
тристоронній орган і декілька аналогічних органів, які займаються окремими
питаннями. Роль тристороннього органу, в основному, консультативна і
дорадча, тільки в окремих випадках він має повноваження приймати рішення
(Латвія. Литва, Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія).
Згідно зі звітом Європейської комісії в країнах ЄС домінують чотири
основні моделі [3]: континентальна, англосаксонська, скандинавська і
південно-європейська. Під моделлю соціального захисту розуміються
сформовані принципи організації та функціонування програм соціального
забезпечення.
Скандинавському типу, який більш характерний для Данії, Швеції та
Фінляндії. У цих країнах дистанція між індивідом і ринком підтримувалася за
допомогою

«соціального

громадянства»

і

склалася

своєрідна

база

солідарності, на яку спирається широка система соціального забезпечення,
фінансована за рахунок

високих податків при прогресивній шкалі

оподаткування.
Ліберальному англосаксонському типу, прийнятому у Великобританії та
Ірландії, коли кожному гарантується мінімальний дохід, що забезпечує
задоволення базових потреб у їжі, житлі і медичному обслуговуванні.
Фінансування соціальної системи здійснюється як за рахунок страхових
внесків, так і за рахунок податків при плоскій податковій ставці. У рамках
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даного типу традиційним одержувачем допомоги вважалася не окрема
людина, а сім'я в особі її глави, тобто, найчастіше, чоловіки.
Корпоративному типу, що прижився не тільки в Німеччині, але також в
Австрії, Франції та країнах Бенілюксу. Центральне місце займає соціальне
страхування, тісно прив'язане до зайнятості та сімейного стану. Фінансування
проводилося, насамперед, у формі внесків працівників та роботодавців до
страхових фондів, тобто держава не брала на себе основну соціальну
відповідальність, виходячи з того припущення, що ринок впорається з цим
самостійно.
Південно-європейського типу, який отримав розповсюдження в Іспанії,
Італії, Греції та Португалії. Ця модель розвивається дотепер і є перехідною. Як
правило, соціальний захист перебував в сфері турботи родичів, сім'ї та церкви
при обмеженій участі держави, що погано поєднується з нинішніми
тенденціями до індивідуалізації в соціальній культурі.
Метою єдиної соціальної політики Європейського Союзу є не тільки
поліпшення добробуту населення кожної з держав-членів, але і подальший
стійкий економічний і соціальний розвиток ЄС у цілому.
На основі аналізу існуючих європейських моделей соціальної політики,
стає очевидним, що зберігається різниця в підходах в забезпеченні соціальних
благ і політично - господарських режимах різних країн ЄС, незважаючи на
існуюче в останні роки зближення соціальних політик різних країн.
Відповідно до моделей соціально-економічної політики, притаманних
певним групам країн - членів ЄС, формується спільна соціальна політика ЄС
[4].
Розглянемо досвід країн ЄС в рамках впровадження соціальних програм
та проектів [5].
У Данії узгодження політики зайнятості, соціального захисту та
мотивування до праці реалізується через права та обов'язки безробітних,
перегляд яких був здійснений під час реформування системи управління
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ринком праці. При цьому особлива увага приділялась стимулюванню зусиль
самого безробітного до пошуку нового місця роботи. Весь термін отримання
допомоги по безробіттю був поділений на два етапи - період підтримки та
період

активації.

У

випадку

відмови

від

запропонованих

заходів

застосовуються санкції, а при повторній відмові безробітний втрачає право на
отримання

допомоги. Активізація

застрахованих

безробітних

має

розпочинатися до закінчення першого року «пасивного» отримання допомог
для дорослого населення і після 6 місяців - для молоді.
Особливу увагу необхідно приділити досвіду Нідерландів у сфері
організації програм реінтеграції, спрямованих на боротьбу в бідністю та
стимулювання малозабезпечених до самостійного підвищення рівня їх життя.
В рамках цих заходів урядом Нідерландів формується фіксований бюджет,
розподілений на дві частини (бюджет соціальних допомог та бюджет
реінтеграції), відповідно до якого роздавати соціальні допомоги, як це
робилося раніше, стало невигідно. Для муніципалітетів було створено низку
фінансових стимулів з метою економії коштів на соціальні допомоги та докладання максимальних зусиль щодо сприяння зайнятості.
Організаційну основу системи соціальних допомог у Нідерландах
утворює мережа міжмуніципальних центрів зайнятості та доходів, метою
діяльності яких є скорочення кількості отримувачів соціальної допомоги
та максимальне сприяння працевлаштуванню. Кожному малозабезпеченому
громадянину, який звертається до центру за допомогою, призначається особистий кейс-менеджер. Його завдання - скласти чітку уяву про причини бідності потенційного отримувача, його фізичні та професійно-кваліфікаційні
можливості.
. Особливо корисним для нашої країни є принцип організації в
Нідерландах кадрової роботи з кейс-менеджерами. Враховуючи їх доленосну
роль у житті малозабезпечених громадян, а також постійну взаємодію з
муніципальними

службами

різного

профілю,

максимальний

термін
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перебування на посаді персональних консультантів обмежений п'ятьма
роками. Вважається, що за цей період спеціаліст, який постійно має подібне
психологічне, інтелектуальне та трудове навантаження, з часом морально
«зношується», звикає до клієнтів та отриманих «корисних» знайомств. Тому
постійна кадрова ротація є елементом боротьби з корупцією. Зокрема, в Гаазі
штат кейс-менеджерів змінюється кожні півроку.
Цікавим прикладом механізму посилення мотивації до трудової діяльності є програма «Від соціальних допомог до праці», запроваджена в
Болгарії з 2002 р. її метою є надання працездатним безробітним, які живуть за
рахунок лише допомог і виплат, можливості знайти роботу, залучитися до
ринку праці та заробляти собі на життя. Програма включає такі напрями діяльності: забезпечення тимчасової зайнятості на громадських роботах; залучення

учасників

програми

до

роботи

у

соціальних

службах

з

неприбутковим, але соціально важливим напрямом; направлення людей на
курси підвищення кваліфікації без відриву від роботи з метою підвищення
їхньої конкурентоспроможності на ринку праці. Ця програма надає її
працюючим учасникам протягом певного періоду (зазвичай, до 9 місяців)
субсидію як доплату до заробітної плати. Результативність програми
болгарські фахівці оцінюють по- різному, проте всі вони погоджуються з
наявністю таких позитивних зрушень у сфері зайнятості, як скорочення терміну перебування в стані безробітного та працевлаштування на постійну
роботу.
На основі вищевикладеного можна зробити висновок, що, незважаючи
на чисельність соціальних програм та інституцій різних країн Євросоюзу, в
останні роки відбувається зближення соціальної політики різних країн. У
першу чергу це обумовлено наявністю спільних європейських підходів до
соціального забезпечення. При введенні єдиних стандартів соціальної
політики для країн Євросоюзу повинна йти мова не про прагнення до
перегляду колишніх ціннісних принципів у політиці, а про новий баланс
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відповідальності, тобто не про скасування, а про істотні модифікації
колишньої соціальної моделі .
Основною стратегією в цьому напрямку повинен стати відхід від
державного

фінансування

і

надмірної

державної

опіки.

Основними

завданнями держави є забезпечення такої політики, яка зможе відповідати на
виклики світової економіки і мотивувати самостійну відповідальність
громадян за свій добробут. Тільки реалізація власних зусиль та ініціативи
кожним учасником господарської діяльності в умовах вільної конкуренції
може призвести до зростання і власного благополуччя, і добробуту всього
суспільства в цілому.
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Петрова І.Л., д.е.н., професор,
завідувач кафедри маркетингу та поведінкової економіки
Університету економіки та права «КРОК»
РОЗВИТОК РИНКУ ПРАЦІ ЯК ІНДИКАТОР
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Конкурентоспроможність національної економіки є багатозначним
явищем, яке характеризується здатністю забезпечувати стійкість та високі
темпи економічного зростання, досягати високої продуктивності суспільного
виробництва на основі його перманентної модернізації та впровадження
проривних технологій, встановлювати гідний рівень життя населення країни.
Оскільки національна економіка є складним синтезованим утворенням, її
конкурентоспроможність
конкурентоспроможністю

визначається,
вітчизняних

з

підприємств

одного
на

боку,

внутрішніх

та

зовнішніх ринках. З іншого боку, впливовим фактором є розвиненість
ресурсних і продуктових ринків, їх злагоджена та ефективна взаємодія. Досвід
країн, що мають недосконалі ринкові інститути, переконливо свідчить про
негативний вплив, який чинить нерозвинене ринкове середовище на
конкурентні можливості як підприємств, так і держави в цілому.
За класичним висловом М. Портера, є п’ять головних факторів
конкурентоспроможності національної економіки: рівень розвитку науки і
технології, обсяг капіталу, кількість робочої сили, розвиток інфраструктури,
інформація [1, с.34]. Вимірювання кількісних та якісних параметрів цих
факторів

покладено

в

основу

багатьох

методик

оцінки

конкурентоспроможності національної економіки. Найбільш релевантною, з
нашої точки зору, є методика Всесвітнього економічного форуму, яка оцінює
конкурентоспроможність

національної

економіки

за

12

складовими:

інститути, інфраструктура, макроекономічне середовище, охорона здоров'я та
початкова освіта, вища освіта і перепідготовка, ефективність ринку товарів,
ефективність ринку праці, розвиток фінансового ринку, технологічна
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готовність, розмір ринку, рівень розвитку бізнесу та інновацій [2]. Залежно від
рівня і стадії розвитку країни розрізняють три види конкурентоспроможності:
факторну, характерну для країн з найнижчим рівнем розвитку, для яких
мобілізація основних виробничих факторів (земля, природні ресурси,
сировинні

товари

та

некваліфікована

праця)

–

головна

умова

макроекономічного зростання; інвестиційну – для країн, де економічне
зростання залежить від інвестицій, а конкурентоспроможність досягається
через використання світових технологій у внутрішньому виробництві;
інноваційну – для країн з висо- ким рівнем економічного розвитку, які
перейшли від економіки, що імпортує технології, до економіки, котра їх
створює [3]. Україна, на жаль, поки що розвивається за першим сценарієм,
затягування якого неминуче призводить до падіння конкурентоспроможності
національної економіки.
Згідно даних Всесвітнього економічного форуму, протягом останніх
років конкурентоспроможність національної економіки істотно знизилась,
втративши у 2016-2017 рр. 6 позицій і посівши 85 місце серед 138 країн світу.
Прикрим є те, що найбільші втрати пов’язані з складовою «Ефективність
ринку праці» - мінус 17 позицій. Це означає, що ринок праці перетворився на
фактор, що ускладнює процес формування конкурентного середовища та
стримує зростання конкурентоспроможності економіки. Разом з тим, кризові
явища в економіці країни, насамперед інфляція, падіння темпів економічного
зростання і рівня життя населення, відсутність повноцінних інвестицій у
пріоритетні галузі економіки створюють негативний фон для ринку праці,
перешкоджають його стійкому збалансованому розвитку.
Ринок праці нами розглядається як компонент динамічної моделі
кругообігу національної економіки, функціонування якого відбувається у
взаємодії та єдності з іншими ринками (товарів, освітніх та з охорони здоров’я
послуг, фінансів, житла, інновацій); при цьому попит на ринку праці завжди є
похідним від попиту на цих ринках, особливо товарів, послуг, фінансів. У
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зв’язку з цим можна стверджувати, що функціонування ринку праці
детермінується функціонуванням інших ринків і різке падіння показників
конкурентоспроможності за складовою «Ефективність ринку праці» більшою
мірою зумовлене кризовими станами інших ринків, насамперед, фінансового.
Проте ринок праці чинить зворотній вплив на всю економічну систему,
оскільки головний його суб’єкт – людина, що реалізує свою потребу в праці, є
в той же час фігурантом усіх інших ринків. Людина є одночасно працівником,
споживачем товарів та послуг, інвестором, джерелом інноваційної праці. При
цьому поведінка людини на ринках товарів, послуг, фінансів залежить від
оплати його трудових послуг, яку він одержує саме на ринку праці.
Задоволення її потреб у праці та зарплаті є ключовим для гармонійного та
стійкого функціонування та розвитку інших ринків, а отже, економічної
системи загалом.
З позицій основних суб’єктів функціонування ринку праці його
ефективність визначається конкурентоспроможністю робочої сили та
роботодавців.

Щодо першого показника, провідними умовами

його

формування є якість робочої сили, її мобільність, а також ціна послуг праці.
Конкурентоспроможність роботодавців на ринку праці визначається їх
здатністю запропонувати пристойну ціну праці та привабливий соціальний
пакет. Результатом ефективної взаємодії суб’єктів ринку праці формується
збалансований гармонійний ринок. Натомість для української ситуації
властивий хронічний дисбаланс попиту і пропозиції, за якого роками
співіснують як незадоволений попит, так і надмірна пропозиція.
Останнім часом, всупереч економічним реформам, спостерігається
зниження підприємницької активності як великих підприємств, так і малого і
середнього бізнесу. Безперечно, провідну роль у цьому відіграють недоліки
фінансово-податкової політики держави, проте відчутним фактором є падіння
доходів населення, зниження купівельної спроможності, що призводить до
зниження обсягів виробництва.
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Основними точками впливу ринку праці на конкурентоспроможність
національної економіки є рівень зайнятості та безробіття, рівні та
співвідношення мінімальної та середньої заробітної плати, якість робочої
сили, потреби працівників в належній освіті та професійній підготовці,
охороні здоров’я, гідних умовах праці та життя, розвиненість інфраструктури
ринку праці.
Механізм функціонування ринку праці, який склався, не забезпечує
мотивацію до продуктивної праці та створення інновацій внаслідок заниження
ціни праці, невідповідності якості робочої сили потребам економічного
розвитку, недосконалості адаптаційних можливостей. Проте заходи з
удосконалення цього механізму не можуть бути відокремлені від загального
вектору

економічних

інноваційної

перетворень.

складових

факторна

Без

активізації

інвестиційної

конкурентоспроможність

не

та
має

перспективи стійкого довготривалого розвитку.
Література:
1.
Портер М. Международная конкуренция / М. Портер. – М.: Международные
отношения, 1993. – 896 с.
2.
World Economic Forum [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://reports.weforum.org/global-competitivenessreport-2015-2016/faqs/.

398

Cадова У.Я., д.е.н. професор,
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РОБОЧОЇ СИЛИ У СВІТЛІ
ПОЛІТИКИ «ЗБАГАЧУЮЧОЇ ЦИРКУЛЯЦІЇ МІЗКІВ»
Проблеми формування та реалізації ефективної державної міграційної
політики не є новою темою для української держави. Проте нині вона
особливим чином пов’язана з проблемами стабілізації економіки, росту
конкурентоспроможності

робочої

сили,

вироблення

середньо-

й

довготермінової стратегії подальших пріоритетних дій уряду, підтримки
ініціатив з відбудови та відновлення територій, що постраждали внаслідок
зовнішньої агресії, вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб тощо. У
світлі нових тенденцій й потреб диверсифікації міграційних потоків, пошуку
преференцій у регіонах (донорах та реципієнтах) вимушеної міграції,
моніторингу ризиків від розширення поліетнічності складу мешканців міст і
сіл, актуалізується потреба наукового аналізу й ідеологічного переосмислення
дії механізмів регулювання міграції, активізації найбільш ефективних
інструментів впливу на поведінкові стратегії мігрантів, зокрема, у сфері носіїв
інтелектуального потенціалу. Міграційна політика держави може відігравати
помітну роль в організації нового суспільного порядку та підвищення якості
трудового життя співвітчизників. Окрему нішу слід відвести дослідженням
політики «збагачуючої циркуляції мізків».
У сучасній науковій літературі тема політики «збагачуючої циркуляції
мізків» органічно пов’язана з проблемами

інтелектуальної

міграції.

Дослідження останньої мають свої злети й застої. Інформативним у даному
плані є спостереження італійських учених Г.Мафіолетті, Е.Тодіско,
Ф.Трамонтану, які продіагностувавши 853 роботи з даної тематики за період
1960-1985 років практично не знайшли виявів наукового інтересу до даної
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тематики. Натомість інтерес активно проявився після 1985 року, тобто саме
глобалізація стала викликом і водночас фактором даного виду міграції. Більш
продуктивним на дослідження став наступний період (пов'язаний з іменами
О.Іконнікова

М.Ісакова,

Е.Красинця,

А.Каменського,

Ю.Клочка,

Л.Лєдєньової, Л.Оппельд, І.Прибиткової, А.Савельєва, С.Симановського,
А.Смалійчук, І.Ушкалова, М.Шульги та ін.). Нова четверта хвиля української
трудової міграції особливою мірою стала дотичною до проблем циркуляції
мізків. Показовими з цього приводу стали дослідження О.Малиновської,
О.Позняка, О.П’ятковської та інших.
Очевидно, щоб знайти пункти дотику конкурентоспроможності робочої
сили з політикою «збагачуючої циркуляції мізків» слід ознайомитися з
теоретико-методологічними аспектами вивчення інтелектуальної міграції як
такої. Так, у міграціології існує три концептуальні підходи до пояснення
(аналізу тат прогнозу) явищ та процесів інтелектуальної міграції. Даний вид
міграції може відбуватися у наступних формах:


як обмін знаннями та досвідом (brain exchange) – включає

«приплив» (gain) та «відплив» (drain) мізків (brain). Концепція пояснює
міжнародну інтелектуальну міграцію як чинник глобального соціальноекономічного розвитку. Вперше категорія мігрантів, як «мізки» виникла у
1949 році, а поняття «відплив умів» в 1962 році (доповідь Британського
королівського товариства при позначенні міграцій учених, інженерів, техніків
з Великобританії до США);


як розтрата мізків (brain waste). Концепція пояснює міжнародну

інтелектуальну міграцію з позиції втрат сукупної висококваліфікованої
робочої сили для країни-донора (вважається, що у даній країні за рахунок
цього падає рівень життя, а також потенційні передумови для саморозвитку,
для конкуренції для ринку праці, для соціально-економічного прогресу);


як циркуляція мізків (brain circulation). Концепція орієнтована на

пояснення інтелектуальної міграції з позиції здобутків заінтересованої
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сторони через структурування самого процесу руху мігранта. В Концепції
приймається до уваги існування окремих внутрішніх циклів в самому процесі
міграції: «рух за кордон на навчання – отримання професії – повернення
додому». Дана форма є власне основою розробки, так званої, політики
«збагачуючої циркуляції мізків». В офіційних документах національних
держав про неї відкрито не йдеться, проте нині її механізми активно працюють
під різними гаслами.
В Україні тематика циркуляції мізків скоріше асоціюється з проблемами
їх відтоку. Останні ж процеси мають певну історію. Так, із розвалом
Радянського Союзу, з «падінням стіни заборон» у сфері міжнародної міграції
українська держава зіткнулася з першою фазою масштабних втрат
інтелектуального капіталу. Виїзд з країни людей за кордон стосувався, перш
за усе, етнічної міграції євреїв, німців, росіян на етнічні землі. Він носив
характер безповоротної (стаціонарної) міграції. Із загостренням загальної
економічної ситуації в країні почали спрацьовувати виклики другого порядку.
Під приціл попали малі міста та села, а також західні області України
(возз’єднання дітей і батьків, які стали мігрантами попередньої хвилі міграції).
Новий сучасний етап інтелектуальної міграції вирізняється тим, що в
епіцентр уваги попадає молодіжний сегмент ринку праці (причому - особи, які
здобували освіту, знання у незалежній Україні), для котрого абсолютно
реально може бути вмотивованою тема циркулюючої міграції. Остання ж має
як економічну, так і соціо-комунікаційну природу (знання іноземних мов,
Інтернет, освітні програми). Нині українських кваліфікованих трудових
мігрантів усе частіше запрошують за кордон з метою тимчасової роботи за
контрактом, для створення нових робочих місць, розробки міжнародних
проектів, переміщення менеджерів та професіоналів середньої і вищої ланки
на роботу у межах функціонування транснаціональних корпорацій, передачі
знань, технологій, методів управління тощо. Відповідно, в Україні
«оголюються» цілі сфери виробництв продукції та надання послуг. Так, у
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Львівській області – одному з крайніх прикордонних регіонів з країнами ЄС –
саме відплив інтелекту провокує недозавантаження нових робочих місць.
Проведене нами дослідження вказує на те, що потенціал робочої сили
традиційних галузей економіки регіону вичерпаний[2]. Необхідний новий
подих, який би забезпечив його відтворення. Першим кроком мають стати
зміни у системі формування державного замовлення на підтовку фахівців
певних професій.
Підвищення конкурентоспроможності робочої сили за рахунок політики
«збагачуючої циркуляції мізків» є комплексної задачею. Так, нині невпинно
розвивається сучасний ринок ІТ-послуг. Багатьом фахівцям немає значення у
якій країні працювати. Лише у Європі планується відкрити, за різними
оцінками, від 350 до 700 тис., у США – від 150 до 300 тис. робочих місць. Це
питання конкурентоспроможності і наших фахівців. Для того, щоб вони не
емігрували, за словами Тараса Вервеги - члена Ради директорів SoftServe,
потрібна низка спеціальних рішень (захист прав інтелектуальної власності,
забезпечення широкосмугового доступу до Інтернету тощо). Але, очевидно,
повернути тих, хто виїхав, і втримати тих, хто хоче поїхати, можуть лише гідні
умови життя в Україні, зайнятість, можливості для самореалізації»[3].
В Україні вирішення проблем конкурентоспроможності робочої сили за
рахунок політики «збагачуючої циркуляції мізків» має передбачати наступні
кроки. Перш за усе, вкрай важливо вирішити проблему включення української
вищої освіти у міжнародну систему освіти. Це передбачає проведення таких
заходів як розширення університетської автономії та академічної свободи
усередині самих університетів.
У 2015/2016 навчальному році за даними офіційної статистики у
польських ВНЗ навчалось понад 30 тисяч студентів з України або 53 % від усіх
іноземних студентів. Українські студенти посідають перше місце за кількістю
і часткою іноземних студентів у польських ВНЗ), (11%) – студенти польського
походження. Друге місце посідали студенти з Білорусі. У реалізації цілей
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стратегічного менеджменту польська вища школа активно використовує
різноманітні інструменти маркетингу на зовнішніх ринках, починаючи від
масової реклами польських ВНЗ на біл-бордах українських вулиць,
завершуючи різноманітними програмами фінансової підтримки українських
студентів, насамперед тих, хто отримав карту поляка. За даними польських
ЗМІ з 2016/2017 навчального року ВНЗ Польщі, у тому числі престижні
державні заклади, мають намір зменшити вдвічі вартість навчання на цілу
низку спеціальностей саме для українських абітурієнтів. Освітню міграцію до
Польщі українська молодь розглядає як перший крок до подальшої трудової
міграції. Це дає підстави стверджувати, що в Україні важливо розробити цілу
низку механізмів − від національного рівня до рівня ВНЗ для зменшення
негативних наслідків втрати людського капіталу в результаті інтенсифікації
процесів транскордонної освіти.
Запуск політики «збагачуючої циркуляції мізків» є немислимий без
реформи оплати праці в Україні. Лише через механізм вирівнювання доходів
можливо впливати в країні на міграційну мобільність населення. Це, перш за
усе, стосується реформи оплати праці, і зокрема, так званих, «білих комірців».
Стосовно іноземних кваліфікованих спеціалістів, котрих потребуватиме
українська держава у випадку ефективної економічної політики (для прикладу,
реалізації проекту Форсайт економіки[4]), доцільно запровадити процедури
спрощеного

оформлення

для

них

документів

(необхідних

для

працевлаштування).
Корисним є також міграційний досвід азійських держав в царині
боротьби за конкурентоспроможність національних економік. Так, як влучно
підмічає А Смалійчук, у таких країнах як Китай, Індія, Тайвань поступово
складалася

система

повертаються

на

надання

послуг

батьківщину[5].

кваліфікованим
Вона

включає

мігрантам,

що

сприяння

їх

працевлаштуванню, організацію їх відправки до місця роботи, облаштування,
організацію їх відпустки на батьківщині, допомогу у створенні власних
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підприємств та надання інформації про можливості вкладення капіталів,
нострифікацію отриманих за кордоном дипломів і вчених ступенів; подання
заяв на отримання стартового капіталу для проведення наукових досліджень.
В Індії для мігрантів, які повертаються, запроваджено звільнення від податків
за умов працевлаштування та створення бізнесу на 5 років. Подібні речі варто
запровадити в Україні.
Конкурентоспроможність вітчизняної робочої сили слід підтримувати
усіма можливими методами. У випадку мігрантів, важливо, щоб була висока
мотивація повернення фахівців на рідну землю. Механізми регулювання
міграційної активності населення є різні – як життєзабезпечуючі та
компенсаційні, так і трансформаційні. В світлі перспектив розвитку
євроінтеграційних процесів України взаємообумовленість міграції населення
та праці є важливим чинником не лише формування нового портрету
вітчизняних регіональних ринків праці, але й їх готовності до викликів
глобалізації.
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СОЦІАЛЬНО-БІОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ РОЗВИТКУ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА СТІЙКОСТІ РЕГІОНІВ
Думка людини творить справжні дива. Весь наш технократичний світ
побудований на основі думки. Проте, прості та переконливі експерименти
засвідчують, що Природа теж є «продуктом» Божої творчості – думки. Так,
американський генетик Лютер Бербанк (Burbank), коли не зміг вивести сорт
їстівного кактуса без голок методами селекції, почав розмовляти з рослиною
та «вмовив» її позбутися голок, що в ряді поколінь дозволило вивести сорт
кактусів без голок [1, с. 422]. Фактом залишається досліди сучасних вчених,
які думкою програмують форму листя рослин, їх плоди та колір. Ще наші
пращури знали як спровокувати рослини до плодоношення й гарних врожаїв.
Цьому були присвячені чисельні обрядові містерії, що збереглися в пам’яті
народу у формі звичаїв та традицій, що донині демонструють можливості
людської свідомості.
Всесвіт

побудований

на

основі

закону

єдності

та

боротьби

протилежностей, що символізує й провокує рух і розвиток систем. Стійкість
систем забезпечується за рахунок багатоманітності видів та функцій елементів
– багато організмів забезпечують виконання однієї функції цілісної системи
(синонімія – одне й те саме повторюється багато разів – надлишковість, –
здатність забезпечуючи цілісність та стійкість системи вищого порядку, що
складається з систем нижчого порядку), кожен елемент системи спроможний
реалізовувати багато функцій (амоністичність – по аналогії з філологією,
залежність значення ввід контексту – рухливість, гнучкість – здатність
забезпечує мобільність системи, її здатність до пристосування). Формування
простору на основі хвильових процесів, передача енергії та інформації в часі
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наочно демонструє просторово-часову субстанцію, що визначає стан та
розвиток систем, якими вона скеровує. Фактично діяльність системи
суспільство в умовах просторово-часового функціонування має ознаки: 1)
мовної подібності (солетонне збудження елементів системи – стійкі енергоінформаційні хвилі, у яких не лінійність та дисперсія врівноважені, на рівні
торсіонних полів вони володіють здатністю зчитувати інформацію з інших
елементів системи та транслювати її у внутрісистемний простір та за межі
біосфери – як функціональний прояв ноосфери, описаний В.І. Вернадським);
2) голографічність – система «людське суспільство» діє на основі образних
структур (мова – теж образна структура) – соціуму, як і біосистемі, потрібна
інформація, щоб сформувати свою чотиривимірну структуру (просторовочасову), – це реалізується за рахунок голографічної пам’яті (система, що
забезпечує розвиток, наприклад, генетичний код, є «голограмою» – системою
векторів, які дозволяють системі «соціум» та її елементам, – людині, родині,
народу, нації, країні, наднаціональному утворенню, правильно орієнтуватися
в межах загальної планетарної системи, всесвіту тощо); 3) змішуваність
(entangle) – квантова нелокальність або телепортація енерго-інформаційного
стану та/або простору. Найбільший прояв вона має в родових та екологічних
поселеннях [3]. Практика їх діяльності є формою прямого народовладдя,
публічного управління та адміністрування. Відповідно до ст. 3 Конституції
України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека
є найвищою соціальною цінністю в Україні, а держава відповідає перед
людиною за свою діяльність; права і свободи людини та їх гарантії визначають
зміст і спрямованість діяльності держави, а утвердження і забезпечення прав і
свобод людини є головним обов’язком держави [2].
Наразі в Україні функціонує низка поселень нового типу на кшталт
біосферних, лісосадів, зелених сіл, агромістечок, екологічних поселень,
поселень родових садиб, екополісів, міст ХХІ ст. тощо. Найбільшу частку з
них (понад 80 %) на території пострадянського простору становлять родові
поселення, які покликані сприяти оздоровленню населення, підвищенню
продовольчої та економічної безпеки їх мешканців, відновленню та
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примноженню природно-ресурсного території (рис. 1). На відміну від міст, які
є інтенсивними споживачами ресурсів утвореними поза межами території та
продуцентами відходів, Родові поселення, навпаки є системоутворюючими
механізмами, які складаються переважно з молоді (середній вік поселенців
35±5 років), які ведуть здоровий спосіб життя, схильні вкладати інвестиції,
народжувати дітей, сприяти очищенню повітря, води, підвищенню родючості
ґрунтів [4–9].

а)
б)
Рис. 1. Проект родової садиби (а) та план родового поселення (б)
Ідея формування родових садиб та родових поселень є спробою зміни
урбаністичного способу життя та гармонізації людини й природи. Географія
родових

поселень

України

охоплює

всі

регіони

з

максимальною

концентрацією в північній та центральній частині країни. Реалізація ідеї
«Родова садиба» дозволяє залучити в економічний обіг 15 млн га, що виведено
з обороту або є такими, що деградують. Організація родових поселень
дозволяє розширити спектр зайнятості на сільських територіях, в тому числі
через впровадження інноваційних та наукомістких технологій. Формування
мережі населених пунктів на сільських територіях на принципах «Родової
садиби» сприятиме зміцненню сімейних цінностей, відродження роду, родової
пам'яті. Через п’ятдесят років вартість земельної ділянки під родовою садибою
становитиме 2 млн. доларів. Створення родового поселення як колективу
однодумців розвиватиме творчу активність, громадську свідомість та
відповідальність мешканців територій.
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ІННОВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗМІЦНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ
БЕЗПЕКИ ЄС
В кінці ХХ - на початку ХХІ ст. розвинуті країни світу визначають
основним

засобом

економічного

зростання

формування

знаннєво-

інноваційної економіки, яка базується на розвиненому науково-технічному
потенціалі. Останнім часом більшість європейських країн спрямовує значні
зусилля на подолання загроз, ризиків та викликів безпечному розвитку
соціуму і людини за допомогою інноваційної політики.
У вітчизняній науковій літературі соціальну безпеку розглядають з
позицій соціального захисту – як формування та підтримку ефективної
системи соціального захисту населення; з позицій права – як правове
забезпечення захищеності життєво важливих інтересів особи та суспільства; з
позицій економічної безпеки – як створення та підтримку економічної безпеки
особи; як сукупність умов стабільного соціального розвитку; як об’єктивну
ознаку сучасної соціалізованої економіки, яка виражає соціальне спрямування
розвитку суспільства [1, с.174-175, с.177]. В усіх трактуваннях у центрі
соціальної безпеки знаходиться людина.
Виходячи з того, що сучасний світогосподарський розвиток базується на
інноваційних засадах, варто визначити дієвість інноваційного механізму в
процесі формування соціальної безпеки. Для вирішення поставленої задачі
передбачається провести аналіз формування оновленої соціально спрямованої
інноваційної політики ЄС та за допомогою економетричних методів здійснити
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дослідження дієвості застосування інноваційного механізму для зміцнення
соціальної безпеки ЄС.
Вченими доведено, що на зламі тисячоліть інноваційна політика
відходить від свого суто економіко-технологічного спрямування і стає дієвим
інструментом вирішення мінливих в часі соціальних проблем кінця ХХ –
початку ХХІ ст.: безробіття, пристосування до інтеграції, ліквідація наслідків
світової кризи (70-ті рр.); старіння населення, екологічні проблеми, техногенні
катастрофи (80-90-ті рр.); соціальна адаптація, вирівнювання диференціації
доходів, конкуренція на ринку праці, демографічна криза (2000-ті рр.),
соціальні виклики (2010-ті рр.). Фактично усі перераховані проблеми
відносять до загроз соціальної безпеки.
Основним інституційним механізмом проведення політики ЄС в сфері
інновацій є рамкові програми (РП), аналіз яких від третьої до останньої
програми «Горизонт – 2020» показав розширення кола вирішуваних
соціальних

завдань,

урізноманітнення

соціальних

цілей

і

стабільне

нарощування витрат на їх вирішення. Так, програма «Горизонт – 2020» (20142020 рр.) планує освоїти майже 63 млн. євро на подолання соціальних викликів
(бідності, безробіття, соціальної відчуженості, демографічних проблем тощо),
що у 2,5 разів більше ніж було витрачено на досягнення соціальних цілей
попередньою РП-7 [2].
Європейські дослідники відзначають нові риси інноваційної політики
початку ХХІ ст. та аргументують висновок про перехід до сталої інноваційної
політики, кінцевою метою якої є забезпечення соціального добробуту,
підвищення рівня та якості життя людей за рахунок впровадження інновацій і
здійснення діяльності, що не наносить шкоди довкіллю та фактично зміцнює
соціальну безпеку. Така інноваційна політика суттєво відрізняється від
традиційної [3, с.137-140].
Важливим аспектом реалізації інноваційної політики, спрямованої на
забезпечення соціальної безпеки, є визначення її ефективності. Прямих
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показників оцінки результату впливу реалізації оновленої інноваційної
політики на соціальний розвиток ЄС не існує, тому кількісну аргументацію
виявлених вербально змін проведемо на основі запропонованого методичного
підходу, що передбачає наступне:
1) за допомогою економетричних та статистичних методів дослідження
визначимо взаємозв'язки індикаторів інноваційного та соціального розвитку
ЄС та проведемо їх кількісні оцінки;
2) вимірником інноваційного розвитку інтегрованої економіки Євро
спільноти для розрахунків слугуватиме Summery Innovation Index – Сумарний
інноваційний індекс (SII);
3) до індикаторів соціального розвитку та соціальної безпеки країн
віднесемо ВВП на душу населення, розрахований за паритетом купівельної
спроможності (GDP (PPP)); Індекс розвитку людини (HDI); Індекс якості
життя (QLI).
Проведене нами дослідження за допомогою ППП STATISTICA на
масиві статистичних даних країн ЄС за 2011 р. [4, с. 285-289] та за 2015 р. дає
можливість не тільки виявити ці взаємозв’язки, а й оцінити їх динаміку.

SII:HDI:
r2 =
0,8331; r(Т
=аблица
0,9127;іііpірл
= 0,0000
Диаграмма
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4v*28c)
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Рис. 1. Зв'язок інноваційного індексу SII з індексом людського розвитку
HDI за даними 2011 р. (рис. 1 а) та за даними 2015 р. (рис. 1 б).
Розраховано за джерелами [5, 6].
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Побудовані та перевірені за допомогою ППП STATISTICA 6,0 на
статистичному матеріалі 2011р. та 2015р. парні регресії (рис. 1) демонструють
прямий зв’язок між європейським індексом інноваційного розвитку (SII) і
індексом розвитку людини (HDI), при чому тіснота зв’язку зростає, що
засвідчує збільшення впливу оновленої інноваційної політики ЄС на людський
розвиток.
Проведені розрахунки щодо взаємозв’язку європейського сумарного
інноваційного індексу та ВВП (ПКС) на душу населення (див. рис. 2)
показують, що зв’язок є прямим, коефіцієнти кореляції та детермінації в 2015
р. по відношенню до 2011 р. суттєво зросли. Такі зміни у параметрах моделі
свідчать про зростаючу соціальну ефективність послідовної цілеспрямованої
на соціальні зрушення інноваційної політики ЄС.
SII:GDP
per capita:
r2 = 0,7591;
r = 0,8712;
p = 0,000000002
Диаграмма
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Рис. 2. Зв'язок інноваційного індексу SII з ВВП за ПКС на душу
населення за даними 2011 р. (рис. 1 а) та за даними 2015 р. (рис. 1 б).
Розраховано за джерелами [5, 6].

Аналіз даних за 2011 р. виявив слабкий зв'язок між QLI та SII [4, с. 285289]. Однак розрахунки за даними 2015 р. показують наявність прямої
залежності між індексами інноваційного розвитку і якості життя ЄС:
У = 5,3 + 3,7х (1)
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Коефіцієнти кореляції та детермінації досить високі (R2 = 0,64; r = 0,8),
що свідчить про сильний зв’язок між досліджуваними показниками із значним
впливом інноваційного розвитку на зміну якості життя.
Отже проведений аналіз дає підстави зробити наступний висновок:
інноваційна політика ЄС початку ХХІ ст. поступово трансформується від
традиційної до оновленої і може бути визначена як «соціальна інноваційна
політика», що використовується для подолання багатьох соціальних проблем
і загроз соціальній безпеці, зростання рівня та якості життя громадян.
Позитивний досвід ЄС має не тільки наукове, а й практичне значення, оскільки
аргументує необхідність переходу національної економіки до соціальноінноваційної моделі розвитку.
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Харазішвілі Ю.М., д.е.н., с.н.с.,
Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РІВНЯ ЖИТТЯ
З ПОЗИЦІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Невід’ємною складовою економіки є соціально-трудова сфера. У її
центрі − людина з її насущними потребами, інтересами, рівнем життя. У той
же час саме людина є і головним елементом продуктивних сил суспільства, від
рівня мотивації її праці багато в чому залежить успіх економічних і соціальних
реформ. Тому одним з основних показників, що надає уявлення про реальний
рівень соціальної безпеки є рівень життя населення.
Рівень життя населення є невід’ємною складовою соціальної безпеки. За
дослідженням НІСД [1] термін “соціальна безпека” в розумінні дослідників
зазвичай має два трактування: традиційне (відсутність загроз для соціуму) та
альтернативне (відсутність загроз з боку соціуму). Вважається, що
забезпечення безпеки для соціуму автоматично забезпечує безпеку для
держави, тобто відсутність загроз національній безпеці з боку власних
громадян. Тому будемо розглядати складову соціальної безпеки з традиційної
точки зору, яка визначає стан соціальної сфери, при якому забезпечується
високий і якісний рівень життя населення незалежно від впливу внутрішніх та
зовнішніх загроз.
Безумовно, існують й інші складові соціальної безпеки. Цей складник
характеризується наступними індикаторами [2]:
- рівень використання праці (відношення оптимального попиту на працю
до її пропозиції)(S3);
- рівень оплати праці у випуску (S);
- рівень тіньової заробітної плати до офіційної (D);
- рівень тіньової зайнятості до загальної зайнятості (D);
3

S – стимулятори, збільшення яких бажано; D – де стимулятори, зменшення яких бажано.
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- рівень видатків на освіту до ВВП, % (S);
- рівень видатків на охорону здоров’я до ВВП, % (S);
- відношення середньої заробітної плати до прожиткового мінімуму (S);
- питома вага заробітної плати у структурі доходів населення, % (S);
- рівень пенсійних видатків до ВВП, %(D);
- рівень дефіциту ПФ до ВВП, % (D).
Кожній індикатор в окремому періоді може збільшуватись, або
зменшуватись,

тому недостатньо

аналізувати

окремі

показники

або

індикатори розвитку. Це не дає повного уявлення про стан рівня життя
загалом. Тому виникає питання: в якому з двох розглянутих періодів стан рівня
життя був найкращим? Для однозначного оцінювання рівня життя населення
аналітично

визначимо

інтегральний

індекс,

який

забезпечуватиме

методологічну єдність усіх показників.
Дослідження методичних підходів до інтегрального оцінювання стану
розвитку або безпеки виявило низьку недоліків, які призводять до
викривлених оцінок, тому застосовуються сучасні досягнення інтегрального
оцінювання рівня безпеки [3], а саме: форма інтегрального індексу –
мультиплікативна, метод нормування – комбінований, вагові коефіцієнти –
динамічні: на основі застосування методу “Головних компонент” та методу
“Ковзної матриці”(Ю.М. Харазішвілі), порогові значення – за комплексом
аналітичних та статистичних методів.
Одночасне нормування індикаторів та їхніх порогових значень за
єдиним нормувальним коефіцієнтом дозволяє в одному масштабі порівнювати
динаміку інтегрального індексу з інтегральними пороговими значеннями,
тобто ідентифікувати стан рівня життя населення (рис.1), якій засвідчує
критичний рівень безпеки – знаходження інтегрального індексу нижче
нижнього порогового значення.
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Рис. 1. Динаміка інтегрального індексу рівня життя населення України.
Головною метою соціальної безпеки, а також її складових, є досягнення
рівня сталого розвитку. Стратегічне бачення сталого розвитку передбачає
спочатку визначення: на якій відстані від сталого розвитку знаходяться його
складові. Тобто бажано визначити відправну точку для кожної складової
сталого розвитку, від якої і залежить стратегічне бачення сталого розвитку, а
потім – застосовувати теоретичні підходи до обґрунтування стратегічних
орієнтирів досягнення сталого розвитку.
Критерієм досягнення рівня сталого розвитку є середнє значення між
ніжним та верхнім оптимальним значеннями – гомеостатичне плато [4], у
межах якого існує негативний зворотній зв'язок та забезпечуються найкращі
умови існування системи. Також можна досліджувати й інші сценарії розвитку
(див. рис. 1): реалістичний – досягнення рівня нижнього порогового значення;
оптимістичний – досягнення рівня нижнього оптимального значення;
повноцінній сталий розвиток – досягнення рівня середнього оптимального
значення. Таким чином, визначення інтегральних індексів та їх порівняння з
інтегральними пороговими значеннями переводить поняття “розвиток” в
поняття “безпека”.
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Обґрунтування стратегічних орієнтирів передбачає вирішення задачі
послідовної декомпозиції інтегральних індексів, тобто завдання синтезу
необхідних

значень

складових

та

їх

індикаторів

для

знаходження

інтегрального індексу у заданих межах шляхом вирішення зворотної задачи.
Вирішення такої задачі для кожної складової сталого розвитку, коли відомо
(або задано) його необхідне значення, дозволяє з урахуванням чутливості
складових або індикаторів, вагових коефіцієнтів впливу та адаптивних методів
регулювання з теорії управління (рис. 2) визначити необхідні значення
складових та їх індикаторів впродовж періоду прогнозування у кожному році,
які задовольняють визначеним цілям [5].
Вектор бажаних значень складових (індикаторів) економічної безпеки
Статистичні
показники
Макропоказники

Індикатори

Макромодель

Ідентифікація
рівня розвитку
(ЕкБ)

Еталонна
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Ні

Обчислювач

Обчислювач

механізму

критерію

(бажані характеристики)

налаштування
Так

Рис. 2. Узагальнена схема адаптивної системи регулювання.
Така процедура виконується спочатку на рівні складових, а потім на
рівні індикаторів сталого розвитку (табл. 1). Використовуючи відповідні
формули обчислення індикаторів кожної складової сталого розвитку та
формули нормування у зворотному порядку, можна отримати стратегічні
орієнтири ключових макропоказників, які поряд із стратегічними значеннями
індикаторів є кінцевою метою регулювання для досягнення рівня сталого
розвитку рівня життя населення України (табл. 2).
Таблиця 1
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Стратегічні значення індикаторів рівня життя
за повноцінним сценарієм сталого розвитку*
Показник
1. Рівень використання праці, б. р.
2. Рівень оплати праці у випуску, б. р.
3. Рівень тіньової заробітної плати, %
4. Рівень тіньової зайнятості, %
5. Рівень видатків на освіту, %
6. Рівень видатків на охорону здоров’я, %
7. Відношення ЗП до прож. мінімуму, %
8. Пит. вага ЗП в структурі дох. населення, %
9. Рівень пенсійних видатків у ВВП, %
10. Рівень дефіциту ПФУ у ВВП, %
*

2017
0,7564
0,1676
127,9
26,51
2,56
2,44
4,43
44,16
9,9
5,44

2020
0,8252
0,2135
94,0
21,26
3,74
3,96
4,64
48,22
9,93
3,96

2025
0,94
0,29
37,5
12,5
5,7
6,5
5
55
10
1,5

Розрахунки автора

Таблиця 2
Зміна найважливіших макропоказників сталого розвитку рівня життя
населення України за період 2017-2025 рр.*
Показник
1. Оптимальний попит на працю, млн. ос.
2. Номінальна заробітна плата, грн./ місяць
3. Тіньова заробітна плата, грн./ місяць
4. Тіньова зайнятість, млн. ос.
5. Видатки на освіту, млрд. грн.
6. Видатки на охорону здоров’я, млрд. грн.
7. Прожитковий мінімум, грн./ місяць
8. Мінімальна заробітна плата, грн./місяць
9. Пенсійні видатки, млрд. грн.
10. Дефіцит пенсійного фонду, млрд. грн.
*

2017

2020

2025

15,65
7100
9619,7
4,43
127,1
70,0
1603,7
3200,0
284,0
156,0

16,81
16295,8
15318,7
3,2987
196,5
208,3
3510,7
8147,9
522,4
208,2

18,79
36619,0
13732,4
1,875
519,7
592,7
7323,8
18309,5
911,8
136,8

Розрахунки автора

Найважливішим резервом для досягнення цілей сталого розвитку є
зменшення рівня корупції та тіньової економіки, що може бути головним
змістом інституційних заходів.
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Завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту,
Академія праці, соціальних відносин і туризму,
Баженова О.В., к.е.н., доцент,
КНУ імені Тараса Шевченка,
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО
КАПІТАЛУ
Формування та розвиток інститутів громадянського суспільства в
Україні пов’язаний, насамперед, з таким поняттям, як “соціальний капітал”.
Він виступає рушійною силою самоорганізації членів громадянського
суспільства та забезпечує формування довірчих відносин між ними.
Як стверджує Л. Поліщук, «…успіх будь-якої країни все більшою мірою
визначається якістю соціального капіталу. Запаси соціального капіталу
можуть помітно вирізнятися між суспільствами, регіонами і країнами і ці
коливання справляють сильний вплив на стан економіки і суспільства» [1].
Сутність соціального капіталу визначається як «…своєрідний ресурс, який
дозволяє людям завдяки соціальним зв’язкам одержувати певні переваги та
нові можливості для розширення вибору та задоволення своїх потреб» [2, с.
21], як сукупність господарських взаємодій, традиційних норм і правил,
формальних та неформальних обмежень, які визнаються суб’єктами
господарської діяльності [3], як відносини солідарності, взаємодопомоги та
колективізму [4]. Його формування відбувається тривалий період, має
національні

особливості

та

може

стимулювати

розвиток

соціально-

економічних процесів й сприяти реалізації найважливіших цілей суспільства.
Разом з тим, як зазначається у Регіональній доповіді ПРООН про людський
розвиток за 2011 р. «…слабкий соціальний капітал посилює соціальне
відторгнення, яке в подальшому руйнує інклюзивний соціальний капітал». Це,
в свою чергу, може привести до більшої залежності від особистих та родинних
зв'язків. Показником зрілості соціального капіталу вважається рівень довіри,
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що складається у суспільстві. За визначенням Р. Патнема, «..довіра сприяє
співпраці. Чим вищий рівень довіри у спільноті, тим більша ймовірність
співпраці. А співпраця сама вже породжує довіру» [5, с. 208]. Важливість
довіри в соціальних процесах високо цінує Ф. Фукуяма: «… добробут країни,
а також її конкурентоспроможність на фоні інших країн визначаються однією
універсальною культурною характеристикою – притаманним її суспільству
рівнем довіри» [6, с. 21].
Центральним

виміром

соціального

виключення

є

інституційне

виключення. Це обмеження доступу громадян до законодавчої системи,
інститутів держави, недовіра людей до державної влади, небажання слідувати
формальним нормам, правилам, розробленим державою [7]. Інституційне
виключення має місце в усіх пострадянських країнах, але в Україні воно
приймає унікальну та радикальну форму, так звану модель «суспільства
пісочного

годинника».

Модель

«суспільства

пісочного

годинника»

характеризується критичним розшаруванням і розділенням важливіших сфер
життя суспільства на формальну і неформальну, примушенням населення до
використання

неформальних

практик

у

професійній

діяльності

і

повсякденному житті. Суспільство асоціюється з пісочним годинником:
вузька перемичка годинника відокремлює індивідуумів від держави. Контакти
між двома сферами епізодичні, їх намагаються уникнути представники обох
сфер, що залишає соціальну систему поділеною, але стабільною. Якщо ж дві
сфери стикаються, наприклад, у період виборів або реформ, виникає загроза
неконтрольованої реакції.
Як зазначає А.М. Олійник, «…суспільства, які характеризуються
прірвою між елітою та населенням, є нестабільними навіть тоді, коли всі
ознаки несталості відсутні. Соціальні програми і заклики політичних сил, які
розташовані «з іншого боку» перемички, не знаходять відгуку у населення»
[8].
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Гуляєва Н.М., к.е.н., професор
Київський національний торговельноекономічного університету
Бідюк А.М., заступник директора
Інституту вищої кваліфікації КНТЕУ
ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Підвищення вимог суспільства до якості освіти, зміна організаційних та
економічних умов діяльності вищих навчальних закладів, входження в
європейський простір вищої освіти і пов'язане з цим оновлення технологій і
стандартів навчання багато в чому сприяли загостренню конкурентної
боротьби на ринку освітніх послуг. У зв'язку з цим виникає необхідність
підвищення конкурентоспроможності університету, враховуючи вплив
внутрішніх і зовнішніх факторів.
Дослідження

різних

аспектів

конкурентоспроможності

ВНЗ

здійснювалися такими вітчизняними та зарубіжними вченими як: Ю. Іванов,
Т. Оболенська, Т. Ольшанцева, Р. Фатхутдінов, Х. Фасхієв та ін. Незважаючи
на достатньо обґрунтований науковий інтерес до формування системи
конкурентоспроможності вищих навчальних закладів, дослідження факторів,
що впливають на їх конкурентоспроможність, потребують ґрунтовної
систематизації та аналізу, оскільки саме це дасть змогу чітко ідентифікувати
критерії та інструменти досягнення конкурентних переваг ВНЗ на ринку
освітніх послуг, планувати їх рівень на майбутній період.
Рівень конкурентоспроможності вищих навчальних закладів залежить
не тільки від потенційних можливостей і вирішення проблем оптимального
використання ресурсного забезпечення, а й від кон’юнктури, що склалася на
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ринку

освітніх

послуг,

який

в

Україні

характеризується

значною

диференціацією, посиленням боротьби за споживачів на сучасному етапі.
Суттєвою особливістю ринку освітніх послуг є:
1. Специфіка суб’єктів ринкових відносин – учасників ринку [1]:
продуценти освітніх послуг (освітні установи всіх рівнів й індивідуальні
виробники);
споживачі освітніх послуг (індивідуальні споживачі, підприємства й
організації, органи державного, регіонального й місцевого управління);
посередники (служби зайнятості, біржі праці, освітні фонди, асоціації
освітніх установ і підприємств, спеціалізовані освітні центри та ін.);
організації, що забезпечують процес виробництва освітніх послуг
необхідними для цього ресурсами;
громадські інститути, причетні до просування освітніх послуг на ринку.
2. Специфічний характер послуг вищої освіти:
з маркетингової точки зору послуга вищої освіти є унікальним товаром,
який пропонується ринку, як правило, у двох видах. Перший вид товару – це
знання, навички, досвід, які контактно передаються тим, хто навчається,
другий – це навчальний зміст дисциплін, формалізований у підручниках,
методичних матеріалах, монографіях тощо – що студенти можуть опанувати
самостійно [2].
3. Специфічність процесу споживання послуг вищої освіти. Процес
надання послуг вищої освіти здійснюється, як правило, у комплексі зі
створенням духовних цінностей, перетворенням і розвитком особистості, що
навчається. Ці послуги забезпечують реалізацію пізнавальних інтересів,
задовольняють потреби в духовному й інтелектуальному розвитку, роблять
внесок у створення умов для самовизначення й самореалізації особистості,
беруть участь у формуванні, збереженні й розвитку різноманітних здатностей
людини до праці, у спеціалізації, професіоналізації та зростанні її кваліфікації.
[3].
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Наявність активного конкурентного середовища породжує проблему
пошуку нових джерел підвищення конкурентоспроможності ВНЗ, а також
визначення тих факторів, що забезпечать її підвищення.
Проведений аналіз наукової літератури, методик та результатів
рейтингування ВНЗ дозволяє визначити загальний перелік факторів, що
впливають на рівень конкурентоспроможності вищих навчальних закладів як
внутрішнього, так і зовнішнього походження.
Під зовнішніми факторами розуміється все те, що задає формальні
правила діяльності ВНЗ на регіональному, національному або світовому
ринку. В системі зовнішніх факторів можна виокремити глобальні –політикоправові, економічні та соціальні [4]:
1. Міжнародні фактори (оцінювання змін в освітній політиці зарубіжних
країн, а також процесів, пов'язаних з внутрішньою інноваційною політикою
держав, активізацією вищих навчальних закладів на міжнародному ринку
освітніх послуг, підвищенням їх конкурентоспроможності).
2. Політико-правові фактори (визначення рівня розвитку правового
регулювання освіти, ставлення державних інститутів і

громадських

організацій до освіти й науки, співвідношення державного і приватного
секторів освіти, тенденції розвитку процесів непрямого регулювання освітньої
сфери).
3. Соціальні фактори (аналіз демографічних змін, процесів соціального
розшарування, динаміки споживчого ринку, врахування змін в ставленні до
освіти, очікувань споживачів освітніх послуг).
Глобальні тенденції розвитку світової освітньої системи, прискорення
процесу інтернаціоналізації освіти є стимулюючими впливами в системі
управління ВНЗ. Це спонукає вищі навчальні заклади здійснювати аналіз свого
конкурентного потенціалу в контексті наявних конкурентних переваг та
формування нових. Причому, при аналізі необхідно виявляти й фактори
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внутрішнього середовища, які також є джерелом або перешкодою в
підвищенні конкурентоспроможності.
Є доцільним аналіз внутрішнього середовища ВНЗ проводити в розрізі
наступних основних елементів [4]:
інноваційного потенціалу ВНЗ;
науково-освітньої діяльності;
рівня підготовки професорсько-викладацького складу;
оптимальності організаційної структури;
рівня культури і публічного образу вищого навчального закладу.
Зазначимо, що такий аналіз сприятиме формуванню уявлення про
можливості інноваційного розвитку ВНЗ на основі включення впливу
факторів зовнішнього і внутрішнього походження, визначенню основних
напрямів підвищення конкурентоспроможності та формуванню ефективної
конкурентної стратегії.
Для підвищення конкурентоспроможності вищим навчальним закладам
необхідно постійно проводити моніторинг ринку освітніх послуг та оцінювати
свою позицію на даному ринку. Враховуючи у взаємозв’язку зовнішні та
внутрішні фактори в контексті формування конкурентоспроможності, вищі
навчальні заклади мають можливість, на основі аналізу впливів зовнішнього
середовища,

створити

органічну

систему

управління

конкурентними

перевагами.
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ОСВІТНЯ МОБІЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У СУЧАСНОМУ
КОНКУРЕНТНОМУ ПРОСТОРІ: ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Мобільність є актуальним об’єктом сучасних досліджень. У прив’язці до
просторово-часових координат виникає просторовий вид мобільності, що
відображає бажання, готовність і можливості людини (суспільства) до
переміщень. За критерієм мети мобільність може бути трудовою, бізнесу,
економічною, соціальною, культурною, рекреаційною. Виділяється також
освітня мобільність, дослідження якої є дуже потрібним для українського
суспільства.
Автор соціології мобільності Дж. Уррі ще на початку ХХ століття писав,
що ми побачимо мобільне суспільство, насичене каналами поширення змін,
які відбуваються будь-де, лише тоді, коли його члени будуть освічені,
ініціативні та адаптивні [2, с. 88]. З цього твердження випливає прямий зв’язок
між рівнем освіти населення та рівнем його просторової мобільності.
Проявляється наступна логічна наслідковість: розвиток суспільства базується
на зростанні рівня освіти населення, що активізує мобільні процеси за різними
видами – не лише освітнім, але й соціальним, трудовим (у тому числі
професійним), культурним.
Незважаючи на позитивний вплив освітніх факторів на прогресивні
зміни з одночасним підвищенням рівня просторової мобільності населення,
існує інший бік взаємозв’язку. Для благополучних суспільств просторова
мобільність осіб з високим рівнем освіти та з метою навчання є ознакою
розвитку.

Однак

для

проблемних

суспільств,

які

програють

у

конкурентоспроможності на міжнародному рівні, високий рівень мобільності
з освітньою метою є ризиком.
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Незважаючи на відмінні наслідки високої мобільності з освітньою
метою для різних суспільств, зберігається закономірність вищого рівня
мобільності у розвинених державах. Щоб не допустити негативних наслідків
такого явища, їхня влада докладає постійних зусиль щодо розвитку
внутрішнього конкурентного середовища на ринку праці та освітніх систем,
аби забезпечити циркулюючі міграції.
Освітня мобільність є основним вимірником впливу потреб навчання й
освіти на бажання до зміни місця перебування. Вона включає такі підвиди:
1) освітню мобільність школярів і вчителів; 2) академічну мобільність
студентів і викладачів; 3) наукову мобільність аспірантів, докторантів,
науковців.
Розглянемо основні особливості формування і реалізації освітньої
мобільності населення України. Дані офіційної статистики показують, що
кількість громадян України, які навчаються за кордоном, у 2014/15 н.р.
сягнула майже 60 тис. осіб, причому зростання за період 2009-2015 роки
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склало 129 % [5].

Рис. 1. Динаміка освітньої мобільності в Україні, 2008-2015 роки
Джерело: [1; 3, с. 23; 5]. По допоміжній осі – кількість студентів ВНЗ в Україні

На рис. 1 відображено тенденції щодо кількості українських студентів за
кордоном та кількості іноземних студентів в Україні у відношенні до загальної
кількості студентів ВНЗ в Україні. За досліджуваний період темп зростання
для кількості українських студентів, які навчались за кордоном, склав 2,3 рази,
для кількості іноземних студентів, які навчались в Україні, – 1,8 рази, у той час
як для загальної кількості студентів ВНЗ в Україні даний показник становив
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0,6 рази. Отож, зростаюча освітня мобільність серед української молоді є
викликом для вітчизняної системи вищої освіти, а пропозиція освітніх програм
для іноземних студентів може бути частковим рішенням щодо підвищення
попиту на освітні послуги в Україні.
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Рис. 2. Процент вихідної і вхідної освітньої мобільності в Україні, 20082015 роки, %
Джерело: [1; 3, с. 23; 5]

На рис. 2 відображено процент вихідної і вхідної освітньої мобільності,
який визначений як відношення кількості студентів, які навчаються за
кордоном (або іноземних студентів в Україні), до загальної кількості студентів
ВНЗ в Україні. Бачимо наскільки стрімким є зростання показника за останні
роки: для вхідної мобільності з 1,26 % у 2008/2009 н.р. до 3,74 % у 2014/2015
н.р.; для вихідної мобільності з 0,94 % у 2008/2009 н.р. до 3,55 % у 2014/2015
н.р. Така ситуація є доволі динамічною. Вітчизняна система освіти в умовах
активного розвитку каналів мобільності з освітньою метою може не витримати
конкурентних позицій. Тому врегулювання освітніх міграцій має стояти на
порядку денному реалізації політики людського розвитку в Україні, причому
не лише в плані стимулювання рееміграції осіб, які навчались за кордоном, але
й впровадження заходів зниження рівня просторової мобільності української
молоді з ризиком втрат їх людського потенціалу (неповернення на
батьківщину).
Основною цільовою групою освітньої мобільності є молодь. У даному
контексті актуально розглянути деякі соціологічні та експертні оцінки рівня
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просторової мобільності молоді, які розкривають особливості освітньої, у
тому числі академічної, мобільності. Авторитетним інформаційних джерелом
щодо оцінки рівня просторової мобільності молоді є результати дослідження
«Молодь України-2015», проведене компанією GfK Ukraine у 2015 році на
замовлення Міністерства молоді та спорту України за підтримки ООН в
Україні.
Таблиця 1.
Виклики та пріоритети регулювання освітніх детермінант
просторової мобільності населення України
№
з/п

Напрям

Основні виклики
(загроза vs можливість)

1

 Втрати
людського
потенціалу
молоді України
Концепція
 Труднощі розвитку вітчизняної
регулювання системи освіти та ринку праці в
рівня
умовах низького демографічного
просторової наван-таження,
відсутності
мобільності конкурентного середовища
молоді
 Інституціоналізація
каналів
мобільності – освітніх та наукових
мереж і систем

2

Регулювання
практики
освітньої
(школярів і
вчителів)
мобільності

3

 Деформована
академічна
мобільність студентів з обмеженими
Регулювання
можливостями рееміграції
практики
 Поширення практики зайнятості за
академічної
кордоном викладачів в умовах значно
(студентів,
нижчої оплати праці в Україні
викладачів)
 Низька якість дистанційних форм
мобільності
навчання як альтернативи реальним
освітнім міграціям

4

Регулювання
практики
наукової
(аспірантів,
докторантів,
науковців)
мобільності

 Демотивація педагогів до реальних
практик обміну
 Порівняно низький рівень бажання і
готовності виїзду за кордон, що
потребує збереження на подальших
щаблях здобуття освіти

 Поширення практики зайнятості за
кордоном науковців і вчених з
України, особливо в точних галузях
знань, в умовах значно нижчої оплати
праці та відсутності належного
матеріально-технічного забезпечення
в Україні

Пріоритети регулювання
1) Моніторинг рівня мобільності з застосуванням
непрямих методів впливу у випадку загрозливих
тенденцій
2) Комплексний й уніфікований облік освітньої
міграції за внутрішнім та зовнішнім вектором
3) Підвищення конкурентоспроможності вітчизняної системи освіти та ринку праці
4) Процедурна
узгодженість
практики
нострифікації вітчизняних дипломів про освіту
як умова соціально-економічної захищеності
громадян України
5) Забезпечення циркулюючих міграцій
1) Оперативне покращення умов праці вчителів
2) Якісна профорієнтаційна робота серед
школярів з метою їх подальшого навчання за
затребуваними професіями (непряма протидія
можливих еміграцій)
3) Підтримка програм обміну школярів різних
областей у рамках формування соціальної
єдності
1) Оперативне
покращення
умов
праці
викладачів освітніх установ, зокрема ВНЗ
2) Цільова підтримка створення вітчизняних
навчальних онлайн-платформ, у тому числі
орієнтованих на Інтернет-професії
3) Державний патронаж реалізації програм
академічної мобільності в розрізі внутрішнього
та зовнішнього векторів з поєднанням різних
форм та дотриманням умови повернення
4) Долання асиметрії в реалізації програм
академічної мобільності з залученням науковців
і вчених з інших країн у вітчизняну науковоосвітню систему
5) Впровадження у вітчизняній системі вищої
освіти концепції «університету майбутнього»
1) Оперативне покращення умов праці науковців
і вчених
2) Цільова підтримка різних міжінституційних
взаємодій у сфері наукових досліджень з
можливістю мобілізації фінансових ресурсів та
необхідного
матеріально-технічного
забезпечення
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* Джерело: авторська розробка

Окремий розділ даного дослідження присвячений питанням міграції та
мобільності молоді, зокрема з’ясування еміграційних намірів. Результати
підтверджують бажання 44 % молоді проживати в Україні. 38 % респондентів
декларували бажання вдатись до практики міграції з освітньою чи трудовою
метою, однак з можливістю повернення. Це вказує на потребу цільового
формування каналів мобільності з забезпеченням циркулюючих міграцій.
13 % зазначили, що шукають можливість виїзду, 4 % планують це зробити
найближчим часом [4].
Результати соціологічних досліджень, дані офіційної статистики
підтверджують вагомість молодіжного сегменту в регулюванні просторової
мобільності населення. Етапність вирішення проблеми надмірних втрат
людського потенціалу України в умовах зростаючого рівня просторової
мобільності скеровує до пріоритетної сегментної групи – молоді. Як
узагальнення розглянутих тенденцій і проблем освітніх детермінант
просторової мобільності населення України, у табл. 1 відобразимо основні
виклики та пріоритети їх регулювання.
Отже, потреба навчання і розвитку для сучасного суспільства є дуже
вагомою. Це підсилює її вплив на рівень просторової мобільності населення.
Загроза криється у провідному людському потенціалі молоді, яка є основним
суб’єктом переміщень з освітньою метою. Те суспільство, яке не здатне
забезпечити повернення молоді після практики переміщень, втрачає
колосальний потенціал розвитку. Україна поки належить до таких суспільств.
Щоб не допустити безповоротних втрат людського потенціалу, влада мусить
переключитись з вирішення гострих соціальних проблем на довгострокову
стратегію людського розвитку. В іншому випадку наша держава залишиться в
умовах

інтелектуальної,

трудової,

демографічної

кризи

з

сильними

соцієтальними розривами.
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Березіна С.Б., к.е.н., доцент,
КНУ імені Тараса Шевченка
«ЗОЛОТІ НАРУЧНИКИ» – ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ЧИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ?
Наявність висококваліфікованих робітників, досвідчених управлінців та
керівників – необхідна умова ефективного, успішного розвитку підприємства.
Ефективність праці робітників залежить від методів мотивації, до яких
відносяться: види заробітної плати, доплати, надбавки, премії, компенсації,
матеріальна допомога, дивіденди і корпоративні опціони. Зрозуміло, що
заробітна плата – це основний інструмент мотивації співробітників, який
впливає на ефективність їх роботи. Але досвід економічно розвинених країн
показує, що використання даного методу мотивації не завжди є ефективним,
оскільки інвестиції в робітника не дають гарантій отримання інвестиційної
віддачі.
Одним з найбільш популярних методів мотивації персоналу є надання
робітникам соціальних пакетів. Соціальний пакет - це набір пільг або
додаткових послуг для робітників підприємства, фінансування яких бере на
себе роботодавець на підставі ст. 69 Господарського кодексу України.
Наповнення сучасного соціального пакета підприємства може бути
наступне:
 страхування робітників від нещасного випадку;
 добровільне медичне страхування;
 накопичувальне страхування життя.
Якщо добровільне медичне страхування пропонується більшості
співробітників,

то

корпоративне

накопичувальне

страхування

життя

пропонується далеко не всім. Наприклад, для співробітників початкового і
середнього рівня ефективними стимулами є грошова винагорода (підвищення
заробітної плати, премій) і можливість навчання. То для топ менеджерів - не
432

ефективно буде обмежуватися лише грошовою винагородою. В цьому випадку
доцільно надавати соціальні пакети страхування життя.
Корпоративне страхування життя крім забезпечення соціального
захисту працівників може також використовуватися для утримання цінних
співробітників, скорочення плинності кадрів, створення гнучкої системи
винагороди персоналу, і, що важливо, - підвищення лояльності фахівців і
продуктивності їхньої праці.
«Золоті наручники» - назва страхового продукту, який по суті, є полісом
накопичувального страхування життя і використовується з метою утримання
«ключових» співробітників, частіше топ-менеджерів.
В такому випадку роботодавець надає найманому керівнику страхові
гарантії, але кошти, накопичені за допомогою страховки, перейдуть до нього
тільки після закінчення певного терміну роботи в компанії або виконання
поставлених перед ним завдань. Топ-менеджмент це, високоякісні фахівці,
яких часто готові переманити конкуренти і для того, щоб їх утримати,
роботодавці йдуть на різні хитрощі, в тому числі і на страхування життя з
великими розмірами страхових сум.
«Золоті наручники» можуть застосовуватись і для утримання рядових
співробітників та страхова сума тоді рідко перевищує розмір заробітної плати
робітника за декілька років.
До основних функцій соціального пакета відносяться:
 соціальний захист. Працівники відчувають захищеність і турботу
про них.
 утримання цінних співробітників. Багато компаній зіштовхуються
з

проблемою

витоку

цінних

працівників.

Конкуренти

перехоплюють фахівців за рахунок вищої заробітної плати, тому
боротися з цим явищем лише за рахунок підвищення рівня оплати
праці

неможливо.

Співробітника

можна

"прив'язати"

до
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підприємства через відкладену мотивацію, наприклад, соціальний
пакет.
 підвищення ефективності праці. Ефективність і результативність
діяльності працівників може регулюватися розміром страхової
суми в залежності від вкладу співробітника в розвиток
підприємства.
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Єрмоленко В.А., к. е. н., доцент,
м. Черкаси
РОЛЬ ЕЛІТИ СУСПІЛЬСТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ
Конкурентоспроможність країни чи народу досягається за рахунок
формування надлишкової енергії, що дає можливість залучення та більш
ефективного використання не тільки минулого часу у вигляді всього того, що
створила природа та їхні предки на Землі, а й майбутнього у вигляді того, що
природа може зробити в майбутньому і людство не тільки у земному , а й вже
і у Космічному вимірі. Природа набуває статус природно-ресурсного
потенціалу тільки через достатній розвиток людини. Наприклад, включення
в цей потенціал уранової руди.
При цьому людина не просто механічно залучає майбутній та минулий
час, а його синтезує в різноманітні новоутворення і не тільки на матеріально–
речовому рівні аналогічно тому, як бджоли з різних складових виробляють
власний продукт — мед і все необхідне для своєї життєдіяльності, а й
інформаційному, який знаходиться на принципово новому рівні. До того ж
людина творить не тільки у земному вимірі, а й у космічному. В цьому процесі
відбувається "переробка та стиснення" часу, внаслідок чого і відбувається
такий феномен, як "прискорення часу", яке несе в собі конкурентні переваги
шляхом "стиснення часу", наприклад, шляхом інтенсифікації праці.
Прискорений розвиток людства досягається також шляхом індивідуалізації
людини, розкриттям її зростаючого потенціалу, неповторності в процесі самореалізації та самоствердження.
Ці процеси відбуваються в умовах природного та соціального
середовища, які живлять розвиток людства, "відшліфовують", ставлять все на
своє нове місце та очищають його від всього не актуального або зайвого в
новому часі або воно просто відпрацювало своє. В силу браку життєвої енергії,
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в природі вмирає, зникає все те, що не може збагатити її, але все рівно свій
позитивний внесок відбувається в крайньому вимірі шляхом перетворювання
у просту органіку для живлення різних організмів.
Нічого в природі та суспільстві сталого немає. Реальний соціальноекономічний процес розвитку проходить свої складні біфуркаційні точки,
відбувається в пульсуючий, ритмічній та циклічній формі, шляхом
нерівномірного розвитку країн та народів, в середині яких своїм чином
проходить процес вертикальної мобільності людей. Тому змагання,
конкуренція і навіть війни не є з зовні нав'язаний феномени, а іманентні
складові людського розвитку. Природа розвитку складається з незлічимого
числа

мікроциклів,

які

знаходяться

в

тісному

взаємозв'язку

та

взаємозалежності. Як в ігрових видів спорту конкурентоспроможна та добре
збалансована команда вміло використовує не тільки наступальну тактику, а й
оборонну, так і повинно бути у всіх сферах виробництва. В цьому аспекті
вкрай важливий аналіз не тільки позитивних сегментів кризи, а й ризикових та
загрозливих у низхідній фазі циклу розвитку.
Історія свідчить, що в процесі розвитку виникають, розвиваються і
гинуть не тільки окремі люди й народи, а й навіть цілі цивілізації. Причини та
сили цього процесу поки що наукою достатньо ще не вивчені і передбачити їх
практично неможливо. На відміну від тварин, на рівні людини страждання і
всілякі негаразди знаходяться не тільки в негативному колі у вигляді не
можливості забезпечити себе їжею, одягом житлом та іншими конвенційними
потребами, а й від переповнення, переїдання та наркотизації всім не твоїм. В
умовах реального обмеження ресурсів така форма "порушення обміну
речовин" стає каталізатором незадоволення людей, веде до зростання
моральних проблем, на вирішення яких відволікаються все зростаючи
ресурси.
Водночас можна впевнено сказати, що однією з головних причин цієї
соціальної хвороби є збої у внутрішньому механізмі дотримання жорстокого
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контролю своєї власної міри у споживанні, а також у механізмі самоочищення.
Перефразовуючи Арістотеля, який стверджував: "А ті, хто не вміє дивитися
сміливо у вічі небезпеці, стають рабами своїх нападників" [1, с. 205], можна
сказати, що ті, хто не вміє або не хоче сміливо дивитись в себе та тримати все
під власним жорстким контролем, стають рабами своїх боягузливооманливих, самозрадливих кайфових ілюзій.
Ще у свій час Арістотель дорікав еліті суспільства: "Отож законодавець
мусить докладати зусиль переважно для того, аби його закони, що стосується
і військової справи, і всього іншого, мали на увазі забезпечити громадянам
дозвілля (необхідне для державної діяльності) і мир. Адже більшість держав,
що звертають увагу на військову підготовку, тримаються, поки ведуть війни,
і гинуть, як тільки досягають панування. Подібно до криці, вони втрачають
свій гарт під час миру. А винен у цьому буває законодавець, що не виховав у
громадян умінням користуватись своїм дозвіллям" [1, с. 205]. Зрозуміло, що
відповідальність за ситуацію в країні несе в першу чергу еліта суспільства.
Можливо вона просто вичерпала свій позитивний ресурс і потребує
природної заміни. Але не все так однозначно. "Все, всё на короля! За жизнь,
за душу, // За жён и за детей, и за долги, // И за грехи — за всё король в ответе!
... И грубому уму не догадаться, Каких забот монарху стоит отдых, которым
наслаждается крестьянин" (В. Шекспір) . На тяжку і часто вимушену
жертовну участь керманичів вказував і Б. Хмельницький. Тому організатори
та керівники мають високі доходи. Як на мене, головною задачею та
основною суспільною проблемою не тільки еліти, а й кожної людини є не
сегмент дозвілля, хоча він теж вкрай важливий (зрозуміло, що сегмент "хліба
та видовищ" несе в собі деструктив), а формування атмосфери по створенню
та розвитку трансцендентних потреб — самопізнання, самовдосконалення,
самореалізацію та інших сегментів Абсолюту.
З майбутнім треба бути вкрай обережним. Можливо, найбільш
страшним злочином є намагання "привласнити" це невідоме, створити
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ситуацію, в якій хтось мав би монопольне право на володіння та використання
цього невідомого або спотворити його і спекулювати на цьому. Невідоме
повинно бути відкритим для всіх, бо людина його постійно використовує, але
нікому не відомо, кому, коли і для чого воно відкриє свою таїну.
Цікавими і повчальними як для кожної людини, так і для кожного
етносу, держави є спостереження Л. Гумільова: на висхідному етапі
етногенези будь-якого народу, його пасіонарної фази панівний імператив в
суспільстві такий: "Треба виправити світ, бо він поганий!" "Ми бажаємо бути
великими!" На низхідному етапі панівний імператив стає таким:" Ми
втомилися від великих!" "Дайте ж жити, гади!" "Пам’ятай, як було чудово,
будь самим собою задоволений, Троль…" [2, с. 524].
Наповнюваність кожної людини духом національної та соціальної
свободи дала б можливість утворення критичної маси народу для потужного і
незворотного процесу національного відродження та соціально-економічного
розвитку і перемозі в конкурентній боротьбі. В цьому сегменті, наприклад,
розвиток науки залежить від об'єму та потенціалу освіти, який досягається
через масовість. Існує майже прямий зв'язок між рівнем розвитку спорту по
Олімпійським іграм, його масовістю та економічним розвитком. І в цьому
відношенні не правий Д. Донцов, оскільки він протиставляє "провідні версти"
і "народ" [3, с. 13], а це є завжди єдине ціле. Масовість здатна ліквідувати брак
"геніальних одиниць". "Провідна верству", наприклад, в спорті не добирають,
як вважав за потрібне робити у суспільстві Д. Донцов, і не вибирають, в чому
він був правий [3, с. 44], а вона сама виборює у змаганнях такий статус.
Як стверджував Гегель, непокірність є основною доброчинністю
людського суспільства. Непокірність низів є для них висхідним етапом, яка
детермінована надлишковою енергією і вона змушує активно діяти верхи.
Позитивна дія непокірності низів для верхів має допоміжно-негативний аспект
вже на низхідному етапі свого розвитку. На цьому рівні демократія зі своїми
інститутами та середовищем грає свою незамінну роль у забезпеченні не менш
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радикальних змін, але у еволюційній форми вертикальної мобільності людей
(або зміни еліти) в середині країни та зміни світового лідера.
Водночас фактом є те, що у ХХ ст. у переважній більшості країн, які
створили своє "економічне диво" (колишній СРСР, гітлерівська Німеччина,
Південна Корея, Китай тощо) домінували тоталітаризм чи авторитаризм.
Багато видатних тренерів з ігрових видів спорту ( І.Турчин, В. Лобановський
тощо) були диктаторами. Цей непростий феномен потребує додаткових
досліджень в більш широкому часовому колі, що надасть можливість більш
правильного його зважування чи більш виваженої оцінки.
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ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В
НАУКОМІСТКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
В умовах глобальної інформаційної економіки будь-якій компанії, яка
бажає досягнути успіху, необхідна інтелектуальна, вичерпна і проста у
використанні система для управління знаннями, а також системи доступу до
них і створення нових знань, оскільки знання - це інтелектуальний ресурс,
який використовується в діяльності будь-якої організації.
Трансформація економіки в процесі переходу до економіки знань, поява
нових технологій призвели до виникнення нових організаційних форм у
бізнесі, таких як: наукомісткі організації або підприємства, засновані на
знаннях. Термін "економіка знань" набув поширення близько півстоліття тому
і позначав сектор економіки, орієнтований на виробництво знань.
Сьогодні світова практика свідчить, що економіка знань є потужним
імпульсом прискорення технологічного розвитку, підвищення наукоємності та
конкурентоспроможності продукції, сприяє диверсифікації діяльності. Звідси
випливають нові вимоги до управління знаннями, які стають, з одного боку,
більш доступними, а з іншого - вузькоспеціалізованими. Під управлінням
знаннями (knowledge Management, КМ) розуміють поширення і пошук досвіду
та актуальної інформації в середовищі пов'язаних між собою груп людей:
обмін ідеями, рішеннями і актуальною інформацією для створення нових
рішень.
За останні 20 років обсяги продажів в наукомісткому секторі розвинених
країн світу зростали в 1,7 разів швидше, ніж в обробній промисловості. З
усього обсягу знань, якими володіє людство, виміряного в фізичних одиницях,
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90% отримано за останні 30 років. У розвинутих країнах внесок наукоємних
галузей у формування ВВП перевищує 40%, в Україні він дорівнює 9%.
Незмірно зросла швидкість матеріалізації і впровадження знань: період між
винаходом і його застосуванням становив 100 років для фотографії, 80 - для
парової машини, 50 - для телефону, 20 - для літака, 15 - для радара, 6 - для
атомної бомби, 2 роки - для лазера і три місяці для факсу [1].
З часів індустріалізації наука вже тривалий час виступає як один із
факторів виробництва, джерело інновацій для сучасного підприємства. На
прикінці ХІХ століття наука та наукові винаходи сприяли виникненню нових
галузей виробництва, зокрема таких як: нафтохімія, фармацевтична галузь
тощо. Більшість великих компаній, особливо транснаціональних корпорацій,
зокрема Procter & Gamble Company, Nestlé S.A., L'OrealParis, займаються
фундаментальними науковими дослідженнями в своїх наукових лабораторіях.
Проте характер зв'язку між наукою і бізнесом в ХХІ столітті істотно змінився.
З одного боку, ми спостерігаємо зменшення ролі корпоративних наукових
лабораторій, окремі з них були закриті або відокремлені від материнської
компанії, а інші були спрямовані на більш традиційні напрями досліджень. У
той же час ми спостерігали появу нового виду організацій, які тісно пов’язані
з наукою та є новим видом підприємств – наукомісткими організаціями або
підприємствами, заснованим на знаннях в таких секторах, як: біотехнології,
нанотехнології, енергетика.
Наукомісткі організації протягом десятиліть можуть займатися високо
ризикованими і вкрай невизначеними науковими дослідженнями, перш ніж
починають отримувати прибуток. Вони безпосередньо працюють в бізнесі.
Наукомісткі організації можуть виникати не лише в надрах наукових
корпоративних лабораторій, але і створюватися в межах університетів. Так в
розвинених країнах останніми десятиліттями надається виняткове значення
найдосконалішим

формам

інноваційних

структур

системи

"наука

-

виробництво - соціальна сфера" - технополісам та технопаркам. Перший
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технопарк з'явився в США у 1949 р. на базі Стенфордського університету
(штат Каліфорнія). Ідея була проста: здати ділянку університетської землі в
оренду компаніям для розміщення там їхніх науково-дослідних підрозділів,
що об'єднувалися в комплекс для розробок у сферах передових технологій з
університетськими лабораторіями і дослідними групами.
В останні десятиліття університети стали активно отримувати доходи,
використовуючи свою інтелектуальну власність за допомогою ліцензування та
практичного застосування наукових розробок в різних сферах економіки. В
ХХІ ст. університети стали не тільки осередками освіти та науки, але і
важливими центрами у бізнес-науці. Дослідження такого роду організації
тільки розпочинаються. І серед дослідників особливе місце, на нашу думку,
посідає Альфред Д. Чендлера. Його теорія отримала назву "перспективи
Чендлера", в якій він розкриває в тому числі особливості наукомістких
організацій стосовно їх структури і організації економічної діяльності[2].
А. Д. Чендлер висунув три припущення:
 технологічні

інновації

та

організаційні

інновації

є

взаємозалежними;
 нові форми організації бізнесу та інституційні механізми створені
для вирішення конкретних економічних проблем;
 організаційні та інституційні інновації є еволюційним процесом.
Протягом багатьох десятиліть вчені намагалися зрозуміти які рушійні
сили впливають на швидкість і напрямок винахідництва, винахідницької
діяльності, інновацій в організаціях. В цьому аспекті ми погоджуємося з
позицією Р. Нельсона і С. Вінтера, що "правильні" інституційні механізми
відіграють важливу роль у сприянні технічному прогресу та поширенню
інновацій в суспільстві[3]. Якщо сьогодні для нас природними є такі поняття
у

менеджменті

як:

ієрархічна

структура

організації,

існування

багатопрофільних корпорацій, наявність системи обліку і контролю,
відділення власності від управління, тощо. Ці поняття сприймаються нами як
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данність. Проте А.Д. Чендлер у своїй теорії наголошує, що в цих поняттях
немає нічого природного[4]. Це були винаходи людства свого часу. Дійсно,
практично кожен аспект ділового світу навколо нас - кожна організаційна
форма, кожен метод управління, кожен формальний і неформальний
інституціональний механізм, кожен принцип управління і кожна функція
управління - є продуктом людської творчості та винахідництва. Як правило, ці
винаходи були зроблені у відповідь на дуже конкретні економічні проблеми,
які потрібно було вирішити суспільству. Наприклад, організація масового
виробництва вимагала великих первинних інвестицій та вливань капіталу.
Традиційний власник - менеджер компанії не був здатним до виконання цього
економічного завдання. Для того, щоб залучити необхідний капітал, були
необхідні, по-перше, ринки капіталу, а по-друге, відокремлення власників
(інвесторів) від менеджерів. Виникнення професійного менеджменту як виду
діяльності було винаходом, що допомогло розв’язати зазначену вище задачу.
В свою чергу бізнес-школи були винайдені для підготовки такого роду
фахівців-менеджерів. Для підготовки технічно-інженерного персоналу були
потрібні

науково-освітні

організації

іншого

профілю,

так

з’явилися

спеціалізовані технічні університети, які мали свої наукові інженерні школи, і
відіграли важливу роль у забезпеченні управлінськими кадрами складних
виробництв.
Виникнення сучасної корпорації само по собі було сукупністю
інновацій, які охопили у часі декілька десятиліть ХХ століття. Норми та
принципи відповідальності керівництва, зокрема, їх обов'язки перед
акціонерами, ймовірно, розвивалися в останні два десятиліття ХХ століття. Не
всі організації відреагували на зміни, що відбулися у корпоративному
менеджменті. Навіть в США не всі корпорації змогли пристосуватися до нових
викликів.
В процесі дослідження А. Д. Чендлером, Р. Нельсоном, С. Вінтером та
іншими вченими, їх прихильниками, неодноразово було доведено, що нові
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інститути і організації не завжди виникають з метою підвищення економічної
ефективності. Наприклад, трести, картелі також були організаційною
інновацією кінця ХІХ століття, що призвело до монополізації економіки. І не
обачно було б стверджувати, що вони мали будь-який позитивний вплив на
ефективність. Навпаки, знадобилася ще одна інституційна інновація антитрестівське законодавство - для усунення проблеми монополізації в
економіці.
В останні десятиліття ми стали свідками інтенсивного організаційного
експерименту,

коли

надбання

науки

швидко

поширюються

і

комерціалізуються. Досягнення в галузі сучасних природничих наук,
відкривають величезні перспективи як для забезпечення економічного
зростання, так і для підвищення добробуту.
Часто вважається, що наука і бізнес - це окремі світи, окремі культурні
площини. Особливо віддалені між собою фундаментальна наука та бізнес.
Проте і наука, і бізнес - це світи інтенсивної конкуренції, але їхні ринки і
цінності різні. Зараз розрив між бізнесом і наукою скорочується в значній мірі
завдячуючи

університетам.

Оскільки

прикладні

дослідження

для

університетів настільки ж є важливими для виконання їх місій, як і
фундаментальні наукові дослідження. Зростання факультетів прикладної
науки і техніки в дослідницьких університетах дозволило зблизити
фундаментальні дослідження і практику, а комерціалізація наукових розробок
стала одним із джерел доходу для університетів. З іншого боку, великі
компанії, як зазначалося вище, в своїх наукових лабораторіях теж займалися в
певній мірі фундаментальними дослідженнями, і результати своїх досліджень
науковці даних компаній оприлюднювали через наукові публікації.
Серед економістів останнім часом побутує думка, що антимонопольні
обмеження зіграли вирішальну роль в мотивації великих компаній, зокрема
транснаціональних, вкладати кошти в наукові дослідження, щоб знайти шляхи
для економічного зростання не лише через злиття в рамках своїх основних
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напрямків діяльності.

І

справді,

багато

легендарних

корпоративних

дослідницьких лабораторій, зокрема IBM, Du Pont, пов'язані зі знаковими
антимонопольними справами. Нові підприємницькі фірми, організації
засновані на знаннях, відіграючи вирішальну роль в комерціалізації інновацій,
зокрема, в електронній промисловості, не були самі задіяні у значних наукових
дослідженнях. І, нарешті, у той час, як академічні університети були,
безумовно, залучені до "прикладних" досліджень, а також були під впливом
потреб промисловості та місцевої економіки, вони не були основними
гравцями в бізнес-науці. Ці елементи інноваційної системи стали змінюватися
в останні десятиліття ХХ століття з переходом до економіки знань.
Література:
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Рощик І.А., к.е.н., доцент,
Національний університет водного
господарства та природокористування
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СКЛАДОВА ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК
РУШІЙНА СИЛА НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
В сучасному глобалізованому світі спроможність країни конкурувати за
інвестиції тотожна до її спроможності забезпечувати довготривале і швидке
зростання, зростання добробуту її громадян [1]. Тому підвищення
національної

конкурентоспроможності

визначено

стратегічною

ціллю

розвитку багатьох країн [2].
Одним

із

суттєвих

факторів

впливу

на

національну

конкурентоспроможність є інтелектуальна складова людського капіталу.
Однак методика здійснення оцінки такого впливу на даний час не розроблена.
Однією із причин такого упущення є відсутність загальноприйнятих методів
вимірювання інтелектуальної складової людського капіталу. «Інтелектуальні»
індикатори, зокрема, використовуються для розрахунку таких авторитетних на
міжнародному рівні індексів як глобальний індекс конкурентоспроможності
[1] та індекс людського капіталу [3]. Однак лише частина з них – це
статистичні дані, а інша частина – це суб’єктивна оцінка учасників
Всесвітнього економічного форуму [1].
Тому для збільшення об’єктивності управлінських рішень, які можуть
базуватися на результатах оцінювання впливу інтелектуальної складової
людського капіталу на національну конкурентоспроможність, пропонується
застосувати метод кореляційно-регресійного аналізу. При цьому використати
не

ранг

країни

в

конкурентоспроможності

рейтингу,
й

а

відносні

значення

глобального

статистичні

індексу

показники,

які

характеризують формування і використання інтелектуальних ресурсів країни.
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На основі розрахованих коефіцієнтів парної кореляції (табл.1) можна
зробити наступні висновки: 1) визначити фактори, які найбільше впливають
на значення глобального індексу конкурентоспроможності, та розподілити їх
на ті, для яких встановлено прямий та обернений зв'язок з індексом; 2)
встановити

розвиток

пріоритетним

найвпливовіших

завданням

в

факторів

стратегії

з

прямим

підвищення

зв’язком

національної

конкурентоспроможності; 3) розробити програму тимчасового перерозподілу
обсягів фінансування з державного бюджету шляхом зменшення фінансування
на користь факторів з тісним оберненим зв’язком та збільшення – на користь
факторів з тісним прямим зв’язком.
Таблиця 1
Статистична оцінка зв’язку національної конкурентоспроможності та
інтелектуальної складової людського капіталу України
№

Коефіцієнт
кореляції

Назва показника
Формування інтелектуальної складової людського капіталу

1.

Кількість студентів І-ІІ р.а. на 10 000 населення, осіб

- 0,541

2.

Кількість студентів ІІІ-ІV р.а. на 10 000 населення, осіб

- 0,578

3.

Кількість аспірантів на 10 000 населення, осіб

0,061

4.

Кількість докторантів на 10 000 населення, осіб

0,596

Використання інтелектуальної складової людського капіталу
5.
6.
7.
8.

Кількість працівників, зайнятих інтелектуальною працею, на 1000
зайнятого населення, осіб

0,293

Кількість кандидатів наук, на 1000 зайнятого населення, осіб

0,593

Кількість докторів наук, на 1000 зайнятого населення, осіб

0,640

Кількість дослідників і техніків в наукових організаціях, на 1000
зайнятого населення, осіб

- 0,706

Джерело: розраховано автором на основі [1, 4, 5, 6]
Зокрема, серед показників формування національного інтелекту в
Україні

найбільший

прямий

вплив

на

підвищення

національної

конкурентоспроможності справляють обсяги підготовки на найвищому рівні
професійної освіти – в докторантурі. Це свідчить про те, що зберігається
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необхідність стимулювати якомога більшу кількість населення навчатися
протягом усього життя аж до здобуття ступеня доктора наук.
Водночас є підстави для тимчасового надання фінансуванню освіти в
докторантурі більшої пріоритетності, ніж в аспірантурі та на нижчих рівнях
вищої освіти, де варто збільшити частку фінансування за рахунок приватних
джерел.
Коефіцієнти

кореляції

показників

використання

інтелектуальної

складової людського капіталу і глобального індексу конкурентоспроможності
України є основою для формування таких висновків: найбільше спричиняє
підвищення індексу зростання частки осіб зі ступенем доктора та кандидата
наук серед зайнятих, що означає необхідність покращення умов і оплати праці
таких категорій працівників.
Натомість від’ємний коефіцієнт кореляції за показником «кількість
дослідників і техніків в науково-дослідних установах» свідчить про потребу в
поширенні методів фінансування науково-дослідної роботи на конкурсних
засадах (гранти, держзамовлення, кредити, ваучери, податки), що буде
поштовхом підвищення рівня інноваційності та ефективності наукових
результатів.
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Степура Т.М., к.е.н., доцент
Львівська філія ПВНЗ «Європейський університет»
ПІДХОДИ ДО КВАЛІМЕТРИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ
ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ
На сьогодні у соціальній економіці усе ширшого застосування набирає
поняття якості людського потенціалу – фундаментальної кваліметричної
ознаки повноти задоволення усіх потреб людини. Якість людського
потенціалу (ЯЛП) є поліструктурний феномен, складна відкрита система.
Оцінка цієї якості повинна відбуватись на різних рівнях її формування з
врахуванням умов зовнішнього середовища існування людини, а лише потім
бути узагальненою. Тому важливим науковим завданням є обґрунтування
цього положення із виділенням підходів та конкретних рівнів формування
якості, а також проведення аналізу на кожному із рівнів.
Зважаючи

на

складність

та

нерозробленість

методологічних

і

методичних питань, відсутності єдиного критерію оцінки власне якості у
проекції людського розвитку, необхідним є розробка інструментарію
дослідження ЯЛП для пошуку шляхів її збереження та прирощування.
Виділяємо кілька підходів до оцінювання ЯЛП: комплексний підхід –
для порівняльного аналізу середовища формування ЯЛП; структурний – для
оцінювання збалансованості компонентної будови ЯПЛ; синергетичний – для
дослідження механізмів формування якості у відкритих системах в умовах
нестійкості середовища; ресурсний – для оцінювання передумов (факторів)
формування ЯЛП; нормативний (еталонний) – для оцінювання відповідності
фактичного стану ЯЛП стандартам кваліметрії; ціннісний – для оцінювання
відповідності

фактичного

стану

гуманістичної парадигми; цільовий

ЯЛП

морально-етичним

засадам

– для оцінювання відповідності

фактичного стану ЯЛП цілям людського розвитку.
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Пропонований нижче підхід базується на поєднанні нормативного
(еталонного) та синергетичного. Зважаючи на той факт, що у центрі уваги
синергетики знаходяться якісні зміни в динамічній поведінці системи, ця
загальнонаукова методологія стає визначальною при дослідженні механізмів
формування ЯЛП. У зв’язку з цим, на нашу думку, теоретико-методологічні
засади дослідження ЯЛП повинні базуватися на основних принципах
синергетики та космогенно-енергетичній парадигмі праці С. Подолинського,
яка, у свою чергу, ґрунтується на законах термодинаміки. Ці засади ми
розуміємо значно ширше, аніж принципи синергетичного підходу, швидше це
світоглядна позиція, методологічна основа, відображення концепту ЯЛП.
Нормативний підхід у пропонованому дослідженні знаходить вираз у
порівнянні досягнутого рівня якості у векторному виразі від ідеального
вектора.
Кваліметрія як наука має на меті розробку і розвиток теоретикометодологічних та прикладних проблем кількісного виразу якості. У рамках
кваліметрії під оцінкою якості розуміється функція відношення показника цієї
якості до показника якості прийнятої за еталон. Оскільки якість не може бути
виміряна одним показником, методика її оцінки передбачає дослідження
різних складових оцінки. При цьому дослідник може піти двома шляхами:
розрахунок відносних показників, що комплексно характеризують кожну із
сторін якості; або оцінка якості на кожному з рівнів її формування. Кінцевим
результатом є отримання інтегрального показника якості. Перший спосіб
більш придатний для вимірювання якості продукції чи послуг, однак оцінка
процесів формування якості потребує ієрархічного дослідження кожного з
рівнів нарощування цієї якості.
У методологію кваліметрії включено властивості об’єкта, який
досліджується, а також умови його використання. Власне за цього зрізу ваги
набуває регіональний підхід, оскільки умови використання якості продукту,
ресурсу чи людського потенціалу суттєво різняться у залежності від регіону.
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Невідповідність сформованої ЯЛП умовам регіонального середовища
призводить до дисбалансу, неповної реалізації якісного потенціалу, зниженню
економічної ефективності витрат на формування якості. Тому, на нашу думку,
підходи до оцінки ЯЛП повинні поєднувати оцінку внутрішніх її
характеристик та регіонального середовища їх формування та використання.
У дослідженні використано методику, розроблену колективом науковців
під керівництвом Згуровського М.З. [1] для оцінки сталого розвитку, який
характеризується двома складовими: якістю життя людей та його безпекою.
Чинник безпеки у модель, що пропонується у даному дослідженні на цьому
етапі не вводилось, тому методику використано у частині оцінки досягнутої
ЯЛП регіонів України.
Нами поставлена прикладна задача виміру подібності фактичного
вектора сформованої якості від ідеального. Для вимірювання відстаней у
метричному

просторі

використовується

метрика

Мехаланобіса.

Для

вирішення конкретніших завдань придатні Евклідова метрика, зважена
Евклідова метрика, метрика Хемінга. У дослідженні нами використано
Евклідову метрику. Оскільки для оцінки використовуються показники різної
розмірності, для їх зіставлення використано прийоми стандартазиції.
Виходячи з запропонованих нами методологічних засад показниками
кожної з трьох координат ЯЛП виступатимуть:


часові параметри характеризує показник середньої очікуваної

тривалості життя при народженні, який відображає хрональні межі процесу
формування якості. Цей вимір можна охарактеризувати як демографічну
характеристику ЯЛП на організменному рівні;


просторові характеристики формування ЯЛП відображають

сприятливість регіонального середовища для життєдіяльності людини та
виражаються через узагальнені показники екологічного стану (екологічний
вимір);
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енергетичний вимір у рамках особистісної парадигми ЯЛП

стосується енергетичного наповнення раціону харчування населення.
Спроможність

родини

забезпечити

збалансоване

та

висококалорійне

харчування відповідно до потреб організму залежить від добробуту, доходів
сім’ї. Недостатність вмісту калорій у раціоні населення сама по собі не є
свідченням низьких доходів домогосподарств, оскільки дієтичне харчування
зазвичай вміщає менше калорій, але є дорожчим. Однак аналіз структури
раціону населення України свідчить, що норми раціонального споживання
продуктів у 2015 році досягаються лише за хлібопродуктами та картоплею, а
за плодами, рибопродуктами та м’ясом не дотримуються навіть мінімальні
норми, які характеризують в Україні межу бідності. Так, споживання риби та
рибопродуктів у 2015 році становить 43,0 % мінімальної норми, плодів, ягід,
винограду – 79,5 % [2]. Не сягає мінімальних норм у 2015 році також і
споживання м’яса та м’ясопродуктів. Раціон українців характеризується
надмірним вмістом жирів, переважно рослинного походження (олії,
кондитерські вироби тощо); споживання деяких викликає утворення
холестерину і має інші негативні наслідки. Також спостерігається
недостатність вживання вуглеводів, що якраз і є основним джерелом енергії в
організмі (50-60 % потреби).Тому такий вимір у моделі оцінки ЯЛП можна
назвати економічним.
Узгодження

різноманітних

та

різновимірних

даних

потребує

стандартизації, тому показники підлягають логістичному нормуванню. Рівень
розвитку ЯЛП регіонів представлено як дійсну векторну величину, яка набуває
значення одиниці для еталонного значення цієї величини. Кількісна міра ЯЛП
визначається як норма проекції вищенаведеного вектора на ідеальний вектор
з координатами (1, 1, 1). відхилення розрахованої норми проекції радіус
вектора від ідеального вектора буде характеризувати рівень розвитку ЯЛП, а
просторове положення вектора – міру гармонійності якості у трьохвимірній
системі координат. Рівновіддаленість вектора від кожної з координат буде
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вказувати на гармонійність сформованої якості, а наближення до однієї з
координат – на домінування відповідної характеристики. Ступінь гармонізації
дає підстави для визначення збалансованого впливу трьох обраних вимірів
ЯЛП і визначається як відставання кута відхилення вектора від 1. ЯЛП буде
виражатися через інтегровану оцінку сумісного виміру трьох умов
формування цієї якості: часу, простору та життєвої енергії (демографічна,
екологічна та економічна складові).
Наведена методика оцінки ЯЛП регіонів є однією із невеликих частин
комплексного

дослідження

формування

цієї

якості.

Комплексність

дослідження повинна у подальшому бути забезпечена зміщенням фокусів
спостереження на різні рівні формування якості. Такими рівнями у наступних
наукових розвідках можуть стати: індивід, особистість, домогосподарство,
спільнота, етнос та інше. Пропонована методика придатна для аналізу на будьякому з цих рівнів, при цьому збережеться часово-просторова та енергетична
трьохвимірність системи формування ЯЛП, хоча вихідні параметри (змінні)
будуть цілком відмінні. Крім того, перспективою подальших досліджень може
стати введення у модель параметру безпеки, що актуально у зв’язку із
зростанням ризиків у глобалізованому світі. Результати оцінки повинні дати
ґрунтовний матеріал для пошуку шляхів збереження та прирощування якості
людського потенціалу регіонів.
Література:
Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти : У 2 ч. / Міжнар. рада з
науки (ICSU) [та ін.]; наук. кер. М. З. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – Ч. 2. Україна
в індикаторах сталого розвитку. – 216 с.
Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України :
Статистичний збірник. – Державна служба статистики України. – Київ, 2016. – 55 с.
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ЯК ІНДИКАТОР
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Вирішення стратегічних завдань та викликів, які постають перед
національною економікою, є неможливим без значного підвищення
продуктивності праці (ПП). Попри те, що Україна має досить багатий
ресурсний потенціал, за рівнем ПП вона значно відстає від економічно
розвинених

держав,

наслідком

чого

є

не

лише

низький

рівень

конкурентоспроможності національної економіки, але і життя.
Теоретичні та прикладніпроблеми підвищення продуктивності праці
стали предметом уваги багатьох зарубіжних дослідників, зокрема – Д.Сінка,
Ф.Тейлора, Г.Емерсона, Б.Генкіна, А. Лоулера, М. Мескона,Р.Яковлєва,С.
Струміліна, Р. Колосовоїта ін. Дослідження ПП перебуває в центрі наукових
розвідок таких вітчизняних вчених як Д. Богиня, В.Дієсперов, О.Грішнова,
Семикіна М., В. Данюк, А. Колот, П. Качан, Е.Лібанова, Л. Лісогор та ін.
Названі

вчені

зробили

вагомий

внесок

у

дослідження

цієї

проблеми.Однак, потребують всебічного вивчення питання, пов'язані із
встановленням ролі ПП у підвищенні конкурентоспроможності національної
економіки.
Відтак, метою даного дослідження є дослідження ПП в Україні в
порівнянні з іншими європейськими державами у контексті впливу на
конкурентоспроможність економіки.
Стратегічний вектор на євроінтеграцію, нагальність підвищення рівня
життя потребують економічного зростання, що в умовах постіндустріального
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суспільства не можливе без зростання ПП. Важливість підвищення ПП було
визначено у Декларації Тисячоліття ООН (2000р.).
Зростання ПП на рівні держави є фактором зростання не лише ВВП та
національного доходу, але і конкурентоспроможності економіки в цілому, що,
в свою чергу, формує економічне підґрунтя для людського розвитку та
підвищення рівня життя населення, а відтак – для подальшого нарощення
ресурсного потенціалу і конкурентних переваг (рис. 1).
Ресурсний потенціал
Людський

Природний

Матеріально-технічний

Інвестиційний

Інформаційний

Конкурентні перевага економіки
Продуктивність суспільної праці
Людський розвиток

Рівень життя

Конкурентоспроможність економіки

Рис. 1. Взаємозалежність ПП та конкурентоспроможності економіки як
факторів людського розвитку та зростання рівня життя
Джерело: розроблено авторами на основі власних досліджень.

Як відомо, ПП може вимірюватися на основі прямих (1) та обернених (2)
показників:
ПП =

Результати праці
Затрати праці

(1); ПП

Затрати праці
Результати праці

(2)

Розрахунок показників ПП на рівні держави обумовлює необхідність
застосування специфічних макро- показників у «чисельнику» та «знаменнику»
ПП. Зокрема, в якості «чисельника» / «знаменника» прямого / оберненого
показника ПП на макроекономічному рівні можуть застосовуватися: ВВП,
додана вартість, національний дохід. В той же час «знаменником» /
«чисельником» оберненого / прямого показника ПП може слугувати:
чисельність населення; чисельність зайнятих; витрати на робочу силу (оплату
праці); відпрацьований час.
Розрахунок показників ПП для економіки України (табл. 1) свідчить про
їх значну відмінність.
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Таблиця 1
Динаміка суспільної продуктивності праці в Україні, 2012-2016 рр.
Показник ПП
ВВПреальний
Чисельністьнаселення
ВВПреальний
Чисельністьзайнятих
Національнийдохід ∗∗
Чисельністьзайнятих
Доданавартість ∗∗
Чисельністьзайнятих
Доданавартість
Витратинаоплатупраці
Доданавартість ∗∗
Відпрацьованийчас
Витратинаоплатупраці
Доданавартість
Відпрацьованийчас
ВВПреальний

Од. виміру
2012
Прямі показники ПП
тис. грн./особу 28,55
тис. дол.*./особу 3,57
тис. грн./особу
67,65

2013

2014

2015

2016

30,84
3,86
72,73

30,14
2,54
75,76

33,35
1,53
87,07

35,75
1,40
93,92

тис. дол./особу

8,47

9,10

6,37

3,99

3,68

тис. грн./особу

-

-

77,43

80,33

127,24

тис. дол./особу

-

-

6,51

3,68

4,98

грн./особу

62,60

66,67

68,25

69,09

-

дол./особу

7,83

8,34

5,74

3,16

-

грн./грн.

1,7

1,8

1,9

2,2

-

грн./год.
62,40
69,47
дол./год.
7,81
8,69
Непрямі показники ПП

72,92
6,13

74,42
3,41

-

грн./грн.

0,58

0,57

0,53

0,46

-

год./тис. грн.
год./тис. дол.

14,83
118,51

13,19
105,47

12,35
146,84

10,66
232,95

-

* Розраховано за середньорічним курсом НБУ.
** Кореговано на індекс споживчих цін.
Джерело: складено та розраховано автором за даними: [1]

Так, розрахунок ПП як ВВП реального, що припадає на одну особу
наявного та зайнятого населення в Україні, демонструє, на перший погляд,
позитивну динаміку. Проте, всебічний аналіз відповідних показників ПП дає
право стверджувати, що їх зростання у гривневому еквіваленті відбувається
переважно за рахунок зменшення «знаменника» ПП (чисельність наявного
населення та зайнятих). В той же час, «чисельник» ПП, який відображає
суспільні результати праці, демонструє незначний приріст, а в 2014р. – різке
зменшення. Аналогічна закономірність спостерігається і щодо показників ПП,
суспільні результати праці при розрахунку яких виражені через національний
дохід та додану вартість в гривневому еквіваленті. В той же час, різко
негативну тенденцію демонструють показники ПП виражені в доларовому
еквіваленті (за середньорічним курсом НБУ). Вважаємо, що більш об’єктивно
динаміку суспільної ПП відображають саме останні показники, адже вони
нівелюють вплив інфляції та знецінення національної грошової одиниці, які
призводять до «штучного» завищення результатів суспільної праці.
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Показовими з точки зору дослідження продуктивності суспільної праці
є показники, затрати праці в яких виражені в грошовому еквіваленті (витрати
на оплату праці). Зокрема, дослідження показало, що додана вартість в
розрахунку на одну гривню витрат на оплату праці (і навпаки) поступово
зростає (знижується). Вважаємо, що це демонструє не стільки реальне
збільшення

зарплатовіддачі

(зменшення

зарплатоємності),

скільки

випереджаюче інфляційне зростання вартісних показників результатів праці
порівно з витратами на оплату праці.
Вираження затрат праці при розрахунку ПП через відпрацьований час
демонструє

зростання

прямого

показника

та

зниження

оберненого

(трудомісткість ВВП) в гривневому еквіваленті, що обумовлено суттєвим
зменшенням

фонду

робочого

часу

внаслідок

значного

скорочення

середньооблікової кількості штатних працівників. В той же час, вираження
відповідних показників у доларовому еквіваленті, демонструє різке зниження
віддачі від однієї години праці або ж зростання трудомісткості.
Євроінтеграційні

прагнення

України

обумовлюють

необхідність

порівняння її ПП з ідентичним показником країн ЄС. На жаль, рівень ПП в
Україні є надзвичайно низьким (рис. 2). Так, ВВП в розрахунку на одного
зайнятого в ЄС протягом 2010-2015 рр. у 8 -12 разів перевищував аналогічний
показник в Україні.
Безумовно, рівень ПП визначає конкуренту позицію держави в
глобальному просторі. Зокрема, проведені дослідження (табл. 2) дають право
стверджувати, що чим вищий рівень суспільної ПП, тим вище значення
індексу глобальної конкурентоспроможності має держава (коефіцієнт
кореляції між ними для країн ЄС складає близько +0,7).
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Рис. 2. Співвідношення між суспільною продуктивністю праці в ЄС та
Україні (ВВП в розрахунку на одного зайнятого)
Джерело: складено та розраховано авторами за даними: [1,2]

Таблиця 2
Взаємозв’язок продуктивності праці та індексу глобальної
конкурентоспроможності

Країни

Бельгія
Болгарія
Чеська
Республіка
Естонія
Ірландія
Греція
Іспанія
Франція
Хорватія
Латвія
Литва
Люксембург
Угорщина
Мальта
Нідерланди
Польща
Португалія
Румунія
Словенія
Словаччина
Об'єднане
Королівство
Коефіцієнт
кореляції

Позиція країни в
рейтингу
глобальної
конкурентоспроможності (Пр)
18
54

Додана вартість в
Значення індексу
розрахунку на
глобальної
одного зайнятого,
конкурентоспротис. євро/особа
можності (ІГК)
(ПП)
X
Y
2014
5,18
72,9
4,37
11,2

ІГК

ПП

Y

74,7
11,9

X
2015
5,2
4,32

18
54

Пр

37

4,53

27,2

28,9

4,69

36

29
25
81
35
23
77
42
41
19
60
47
8
43
36
59
70
75

4,71
4,98
4,04
4,55
5,08
4,13
4,52
4,51
5,17
4,28
4,45
5,45
4,48
4,54
4,3
4,22
4,15

26,5
84,6
33,1
41,4
67,5
19,4
21,6
22,9
169,9
20
39,1
68,9
21,2
30,4
15
32,5
25,4

26,8
112,7
32,7
42,9
68,6
19,7
22,3
23,4
168,7
20,5
42,1
69,7
22,3
31,6
15,9
33,6
26,1

4,74
5,11
4,02
4,59
5,3
4,07
4,45
4,55
5,2
4,25
4,39
5,53
4,49
4,52
4,32
4,28
4,22

29
25
81
35
13
77
42
41
19
60
47
5
43
36
59
70
75

9

5,49

63,9

72,4

5,43

9

-

0,6947

-

0,716

Джерело: складено та розраховано автором за даними: [1,2,3]
Економічні передумови для підвищення конкурентоспроможності
національної економіки без зростання продуктивності праці, на жаль, відсутні.
Низький рівень конкурентоспроможності економіки України є закономірним
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наслідком досягнутого рівня ПП. Основним, а головне невичерпним,
джерелом зростання ПП країн, як доводить Р.Солоу, є їх інноваційноінвестиційна активність: зростання ПП забезпечується на 87% за рахунок
використання досягнень технологічного прогресу і на 13% - за рахунок нових
інвестицій. Проте, політика зі стимулювання інвестиційної та інноваційної
діяльності не повинна обмежуватися лише фіскальними чинниками, а, перш за
все, має орієнтуватися на забезпечення економічної та політичної стабільності,
відновлення довіри громадян до державних інституцій, демонополізацію та
деолігархізацію національної економіки, реальну боротьбу з корупцією.
Література:
1.
Національні рахунки, ринок праці (статистичні дані 2010-2016 рр.) // Державна
служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/
2.
Gross domestic product and employees (Database 2012-2015) / European Commission.
Eurostat. [Electronic resource]. – Accessed at: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
3.
The Global Competitiveness Report 2014–2015 / World Economic Forum. [Electronic
resource].
–
Accessed
at:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf
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Микитюк О.П., к.е.н., асистент
КНУ імені Тараса Шевченка
ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ В ПІДПРИЄМНИЦТВІ
Гендерна нерівність притаманна всім суспільствам. На противагу
економічній нерівності, крайнім виявом якої є бідність, гендерна нерівність
виявляється в неоднакових можливостях жінок і чоловіків щодо доступу до
влади, сфери освіти та зайнятості, доходу та власності. В основу формування
гендерної культури у суспільстві, реалізації ідей гендерної рівності лягло
розуміння ефективного використання людського потенціалу як чоловіків, так
і жінок в рівній мірі, а отже, розширення можливостей людського розвитку.
Гендерна соціально-економічна нерівність — це соціальні, а не
біологічні причини відмінностей у можливостях людей залежно від статі.
Гендерна

дискримінація

—

довільне,

необґрунтоване,

невиправдане

обмеження прав і можливостей людей (як жінок, так і чоловіків) залежно від
їх статі, що зменшує для них можливості у трудовій та соціальній сфері. Ідеал
гендерної рівності означає, що жінки та чоловіки повинні мати однаковий
суспільний статус, однакові умови для реалізації всіх прав людини, однакові
можливості робити внесок у національний політичний, економічний,
соціальний розвиток та користуватися його результатами.
Звичайно, варто було б більше акцентувати увагу на рівність між
чоловіками та жінками у всіх сферах суспільно-політичного життя. В процесі
розбудови і становлення сучасних ринкових відносин Україна, незаперечно,
підтвердила свою прихильність до демократичних принципів, серед яких
одним з основоположних є принцип рівності жінок і чоловіків. Політична воля
до досягнення ґендерної рівності в суспільстві, подолання всіх форм
дискримінації за ознакою статі закріплена Конституцією України і
законодавчо забезпечена. Але навіть через 28 років після ратифікації Україною
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Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок не
відбулося повного виконання норм цієї Конвенції [1].
Тому сьогодні варто говорити більше про нерівність, ніж про рівність у
багатьох сферах суспільного життя. Зокрема, це стосується і такого великого
прошарку як суб’єкти підприємницької діяльності.
В сучасних умовах гендерна дискримінація є певним «суспільним
стандартом», який не дозволяє використовувати на повну силу людський
капітал. В умовах конкуренції такі негативні тенденції до притиснення тої чи
іншої верстви населення в кінцевому результаті можуть призвести до відтоку
висококваліфікованих спеціалістів, зменшення надходжень в бюджет, втрати
конкурентних ринків.
Варто враховувати, що природньо число жінок і число чоловіків майже
не відрізняється. Згідно з доповіддю ООН «Жінки світу у 2010 році: тенденції
і статистика», чоловіків на планеті на той час було лише на 57 мільйонів
більше, аніж жінок. Цю цифру підтверджує довідник ЦРУ «Книга фактів
світу», за якою приблизне співвідношення чоловік/жінка у 2016 році склало
1,015/1 [2].
В даному дослідженні зазначено, що в 2010 році серед керівників 500
найбільших корпорацій світу було 13 жінок, а в 2016 році оприлюднена
наступна статистика:
а) головами країн та урядів у світі є 17 жінок;
б) жінок-парламентарів у світі 23 відсотки;
в) жінок-міністрів у світі 18 відсотків.
Виходячи з інформації , що викладена в доповіді «Прогрес жінок світу в
2015-2016 роках: перетворення економічних систем і реалізація прав»,
глобальна економіка, орієнтована на чоловіків, не тільки багато років
розвивається з урахуванням вкладу жінок, але також має суттєві фінансовоматеріальні та суспільно-політичні втрати через гендерну дискримінацію у
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сфері

трудового

законодавства

та

заробітної

плати,

можливостей

професійного росту і розвитку.
Така тенденція характерна і для України. Якщо у Верховній Раді України
в 1991 році у було всього 13 жінок, що становило 2,7% від загальної кількості
народних обранців, то в 2016 році ця цифра зросла до 51 представниці
прекрасної статі, що складає майже 12 % [3].
Аналізуючи сферу підприємництва можна відмітити схожі нахили.
Сьогодні як чоловіки, так і жінки, стаючи на шлях підприємництва,
стикаються не тільки з проблемами гендерного характеру, але й недоліками
законодавства,

особливостями

фінансової

системи,

недобросовісною

конкуренцією, необґрунтованим втручанням держави в підприємницьку
діяльність тощо. В той же час, сфера приватного підприємництва в Україні
була і залишається переважно чоловічою, оскільки існує багато чинників
економічного, соціального, культурного і навіть психологічного характеру, які
стримують активне входження жінок у це середовище.
З розвитком у країні ринкових відносин жінки, як i всі громадяни,
отримали можливість для відкриття власної справи. Сьогодні доля жінок в
загальній кількості підприємців складає близько 30%. В основному вони
зайняті в малому та середньому підприємництві. У великому бізнесі жінки
зустрічаються

не так

часто. Лише 6

% жінок керують великим

бізнесом[4].Становлення жіночого підприємництва в основному відбувається
за рахунок ініціативи жінок, а не як результат дії спеціальних державних
програм. Жіночий бізнес орієнтований в основному на роздрібну торгівлю та
надання послуг, громадське харчування та медицину, культуру та науку [5,
c.148].
В Україні жінкам значно складніше вести бізнес, аніж чоловікам. Важко,
мабуть, буде зустріти бізнес-леді в будівельному бізнесі. І чим більше
підприємство, тим більша ймовірність, що його очолює чоловік. В більшості
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випадків керівники-чоловіки наймають на відповідальні посади саме
чоловіків.
Жінки-підприємці відчувають також більше регуляторне навантаження.
До них частіше приходять з перевірками представники контролюючих
органів, ніж до чоловіків-підприємців, і дозволів на бізнес їм доводиться
отримувати більше на 6 %.
Жінкам важче розпочинати бізнес, тому що немає доступу до ресурсів.
Майже 95% капіталу зосереджено в руках чоловіків. Хоча жінки важче беруть
кредити, віддають борги вони справніше, вони більш дисципліновані.
Те, що жінки більше представлені у малому підприємництві свідчить
про їхню персональну відповідальність, адже на великих підприємствах
частіше приймаються колегіальні рішення, де персональну відповідальність
знівельовано.
Таким чином ми бачимо, що на сьогоднішній день основною проблемою
українського суспільства є декларативний характер гендерної рівності та
формальність прав жінок. В Україні жінки отримують меншу заробітну плату,
їм рідше віддають перевагу при влаштуванні на роботу, поняття кар’єрного
росту більш стрімко реалізується у чоловіків тощо.
Так, за повідомленнями Державної служби статистики в Україні в
першому півріччі 2017 року середньомісячна заробітна плата чоловіків
перевищила заробітну плату жінок на 26,6% і склала 7779 гривень [6].
В українському суспільстві підприємці є тим прошарком, що формують
середній клас, є рушієм ринкових перетворень в економіці, дозволяють
вирішувати низку соціально-економічних та політичних проблем. Тому
розвиток підприємництва є стратегічно важливим для будь-якої країни. І в
цьому аспекті соціокультурні чинники підсилюють економічні фактори, що
визначають нерівність за статевою ознакою у будь-якій сфері економіки,
зокрема, і підприємництві.
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Не даремно ООН визначила пріоритетною лінію на подолання гендерної
дискримінації в суспільстві шляхом побудови певної культури організації,
спрямованої на гендерний баланс, рівноправ’я у економічному та політичному
житті.
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РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
В сучасних умовах відбувається стрімке поширення інформаційнокомунікаційних технологій, яке сприяє зміні змісту праці та форм її
організації, розширенню можливостей людського розвитку та формуванню
нових умов для продуктивної зайнятості. Цифрові технології вже стали
невід’ємною складовою людського буття, поступово змінюючи соціальнотрудові відносини та більшість процесів управління персоналом прогресивних
підприємств.

Водночас

нерівномірність

поширення

інформаційно-

комунікаційних технологій як в окремих видах економічної діяльності, так і в
регіонах України, а також стрімкі тенденції глобалізації та діджиталізації
економіки створюють нові виклики та можливості для людського розвитку.
Дослідження в царині людського розвитку представлені в роботах таких
зарубіжних та вітчизняних вчених: Н. Азьмук, В. Антонюк, Г. Беккера,
О. Грішнової, А. Колота, І. Кочуми, І. Кравченко, Е. Лібанової, А. Льюіса,
А. Маршалла, А. Сена, Т. Шульца та ін. Однак, необхідність проведення
сучасних досліджень в царині людського розвитку, присвячених питанням
розширення його можливостей для широких верств працездатного населення,
забезпечення продуктивної зайнятості в умовах стрімкого поширення
інформаційних технологій зумовлює актуальність теми.
Основними закономірностями становлення інформаційного суспільства
й економіки знань, як і ключовими їх характеристиками, є трансформація
основних факторів виробництва, зміна їх значення і співвідношення у
відтворювальному процесі: фізичний капітал як джерело нової вартості дедалі
більше поступається місцем новим формам капіталу (інтелектуальному,
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соціальному, людському), а звичайна, репродуктивна праця перетворюється
на значно продуктивнішу інтелектуальну, творчу, інноваційну працю, що теж
передусім є виявом реалізації цих нових форм капіталу [1, c. 10]. Людський
розвиток стає нагальною потребою для більшості працівників сучасних
підприємств, забезпечуючи нагромадження людського, інтелектуального та
соціального капіталів, зростання їх конкурентоспроможності на вітчизняному
та зарубіжному ринках праці.
Людський, інтелектуальний

та соціальний капітал

—

важливі

характеристики сучасного етапу цивілізації, на якому роль освіти, інформації
й громадянського суспільства стає рівнозначною ролі публічно-управлінських
структур. Їх суспільна значущість, їх актуальність з погляду стратегічної мети
людського розвитку полягає насамперед у тому, що вони є інституційним
середовищем, у якому індивіди можуть взаємодіяти без обмеження свободи
вибору людини. Іншими словами, нарощення людського капіталу дає людині
широкі можливості вибору способу життя, інтелектуальний капітал робить
цей вибір максимально ефективним, соціальний капітал обумовлює соціальну
і громадянську правильність вибору людини. І особливо важливо те, що такий
вибір людина здійснює вільно, без зовнішнього тиску, за власним свідомим
бажанням [2, c. 40].
Поширення інформаційно-комунікаційних технологій в подальшому
може призвести до значних змін на ринку праці, зникнення окремих професій
та появи нових альтернативних видів зайнятості. В умовах інформаційної
економіки, коли процес виробництва товарів і надання послуг поступово
автоматизується, з’являється, з одного боку, більше можливостей для
людського розвитку. З іншого боку, людський розвиток стає нагальною
потребою, адже в найближчому майбутньому все важче буде забезпечити
продуктивну зайнятість для широких верств населення. Автоматизація
більшості виробничих процесів дасть змогу зменшити тривалість робочого
дня; більше працювати віддалено. В найближчому майбутньому залишаться
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тільки професії, які потребують інтелектуальної діяльності, прийняття
нестандартних рішень, процес генерування яких апріорі не може бути
автоматизований. Все це відкриває безмежні можливості для людського
розвитку, умови для якого повинен мати кожен працівник, який прагне до
самовдосконалення, може і бажає працювати в умовах інформаційної
економіки,

широкого

застосування

цифрових

технологій,

постійного

продукування, обробки, зберігання і розповсюдження інформації і знань.
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кафедри аудиту та економічного аналізу УДФС України
ПРІОРИТЕЗАЦІЯ РИЗИКОВИХ ПОДІЙ В НАПРЯМКУ РОЗВИТКУ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ КРАЇНИ

Наразі доволі актуальним постає необхідність розробки стратегії
функціонування та управління інтелектуальним капіталом. На початковому
етапі необхідно визначити головні проблеми інтелектуального капіталу, що
заважають стабільно й ефективно йому функціонувати, а також прорахувати
ризики, які можуть виникнути на шляху становлення даної категорії на
національному рівні.
Для найбільш доцільної деталізації проблеми інтелектуального капіталу
на макрорівні слід розділити на групи з фокусом на складові частини
інтелектуального капіталу, звідси на ризикові події формування та розвитку
людського, структурного та клієнтського капіталу.
1.

Група несприятливих факторів розвитку людського капіталу:

1.1.

«Відплив» мізків та відтік наукових кадрів з наукової сфери в інші.

Починаючи з 1991 року, Україну покинуло за різними даними 100 тисяч
учених. Згідно даних ЮНЕСКО, в останні роки кількість науковців у світі
збільшилася на 20%, проте в Україні лише за 2015 рік Національну Академію
Наук залишило 2730 осіб, з них 95 докторів наук і 511 кандидатів наук [1].
1.2.

Скорочення чисельності зайнятих у наукових та науково-

технічних роботах, відтік наукових кадрів з наукової сфери в інші. Питома
вага докторів та кандидатів наук серед виконавців наукових досліджень і
розробок у 2015 році становила 21,7%, серед дослідників – 33,3%. У 1995 році
кількість докторів наук, зайнятих в науці складала 42%, а кандидатів наук –
39,7% [2].
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1.3.

Старіння наукових кадрів. Хоча у 2015 р. найбільш чисельною

серед українських дослідників є вікова група від 30 до 39 років, майже
половину дослідників мають вік 50 років і старше. Частка кандидатів наук
віком понад 70 років з кожним роком збільшується: якщо у 1995 р. вона
становила 1,8 %, то у 2015 р. - 8,5 % [3].
2.

Група

несприятливих

факторів

розвитку

організаційного

(структурного) капіталу:
2.1.

Відсутність попиту на продукти інтелектуальної праці,

інноваційну продукцію. Незважаючи на збільшення середньодушових доходів
за період 2010-2015 рр. в 1,5 рази, 26 % (2015 р.) населення країни отримує
доходи нижчі прожиткового мінімуму, що не дозволяє задовольняти потреби
населення продуктами першої необхідності, не те що інноваційною
продукцією [2, 4].
2.2.

Низький рівень взаємозв’язку між елементами національної

інноваційної системи. В основі формування та розвитку інтелектуального
капіталу знаходяться три елементи – наука, виробництво та вища школа.
Перший елемент «наука» являє собою сукупність науково-дослідних
інститутів та відповідає за втілення знань у нових прикладних розробках і
технологіях, які повинні використовуватись у виробництві промисловими
підприємствами. Значення «вищої школи» полягає у підготовці кадрів як для
виробництва, так і для науки. Наука ж постає своєрідним постачальником
нових ідей для вищої школи [2].
2.3.

Відсутність

системи

стимулів

для

суб’єктів

науки

для

просування (індивідуального та колективного) інновацій. Недосконалість
вітчизняного законодавства пов’язана із відсутністю таких норм, які
забезпечували б відшкодування витрат на формування людського капіталу. Як
приклад, на підприємствах країн Західної Європи, що працюють з
винахідниками та сплачують протягом декількох років відсотки від сум
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реалізованої

інноваційної

продукції, даний

фактор

справляє

значну

стимулюючу дію [2].
2.4.

Низький рівень фінансування науки. Динаміка питомої ваги

наукових досліджень та технічних розробок (НДТР) у ВВП України за 20102015 роки є спадною. Якщо у 2010 році частка НДТР у ВВП становила 0,9%,
то у 2015 році вона стала майже вдвічі менше – 0,64%. Ці показники в
порівнянні з країнами ОЕСР є надзвичайно малими, а спадна тенденція може
в майбутньому негативно відобразитися на економічному зростанні країни [4,
5].
3.

Група

несприятливих

факторів

розвитку

споживчого

(клієнтського) капіталу:
3.1.

Низький рівень захисту інтелектуальних прав власності. Так,

відповідно до Міжнародного індексу захисту прав власності (IPRI), Україна
знаходиться на 93 місці з 129 країн у 2015 році за рівнем захисту прав
інтелектуальної власності. У так званому «Списку 301» (USTR Special 301,
США) Україна здебільшого знаходиться в статусі «найбільшого порушника
прав інтелектуальної власності» (Priority Foreign Country) [6].
3.2.

Низька мотивація іноземних інвесторів вкладати кошти в

інноваційну діяльність. Інвестиційний капітал, який направляється в
інноваційну сферу, є високоризиковим. Існує велика ймовірність втратити
авансований капіталу. Тому, й відбувається падіння фінансування за рахунок
коштів іноземних інвесторів, зокрема, з 2411 млн. грн. у 2010 році до 59 млн.
грн. у 2015 році [4].
3.3.

Несприятливі умови для ведення бізнесу в Україні. Україна посіла

80 місце серед 190 країн світу у рейтингу простоти ведення підприємницької
діяльності Doing Business-2017, який готує Світовий банк, це на три позиції
вище у порівнянні із попереднім роком. Водночас, проблемними для
українського бізнесу залишаються підключення до електромереж, отримання
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дозволів на будівництво, ведення транскордонної торгівлі і процедура
банкрутства [7].
Аналіз несприятливих чинників інтелектуального капіталу зумовив
необхідність побудови карти даних ризикованих подій з виділенням різного
ступеню ймовірності їх виникнення (вісь у) та впливу в результаті (вісь х), а
саме – низького, середнього та високого (табл. 1).
Для побудови карти ризикових подій було взято в роботу наступний
рейтинговий розподіл:
a) 0,5-1: низька ймовірність, незначні наслідки;
b) 1-2: середня ймовірність, середні наслідки;
c) 2-3: висока ймовірність, дуже серйозні наслідки.
Таблиця 1.
Рейтинг ризикових подій, що можуть негативно вплинути на розвиток
інтелектуального капіталу в Україні
Ризики
«Відплив» мізків, посилення міграційних
процесів науковців за кордон
Відсутність попиту на продукти
інтелектуальної праці, інноваційну продукцію
Низький рівень взаємозв’язку між елементами
національної інноваційної системи
Відсутність системи стимулів для суб’єктів
науки для просування (індивідуального та
колективного) інновацій
Низький рівень захисту інтелектуальних прав
власності
Низька мотивація іноземних інвесторів
вкладати кошти в інноваційну діяльність
Низький рівень фінансування науки
Старіння наукових кадрів

Умовне
позначення

Імовірність

Вплив

Загальний
рейтинг

ВМ

0,75

3

2,25

ВП

0,5

2

1

НРВ

0,5

1

0,5

ВС

0,75

1

0,75

НРЗ

0,75

3

2,25

НМ

0,75

2

1,5

НРФ

0,5

3

1,5

СН

0,25

0,5

1,75

3

1,5

2

1,5

Скорочення чисельності зайнятих у наукових
СЧ
та науково-технічних роботах, відтік кадрів з
0,5
наукової сфери в інші
Несприятливі умови для ведення бізнесу в
НУ
0,75
Україні
Джерело: складено та розраховано автором за даними [1-7].

Побудована карта спрямована на визначення найбільш критичних зон та
фокусування на даних проблемних питаннях в подальших дослідженнях.
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Розробка конкретних дій з поліпшення інтелектуального капіталу повинна
бути направлена на вирішення саме даних ключових ризикових подій. Лиш в
такому випадку можливо досягнути найбільш ефективних результатів. Згідно
цього, була побудована карта ризиків (рис. 1).
Групування ризиків за ступенем впливу та можливістю виникнення
дозволило виділити найбільш значущі – «відплив» мізків, посилення
міграційних процесів науковців; низький рівень захисту інтелектуальних прав
власності; скорочення чисельності зайнятих у наукових та науково-технічних
роботах, відтік кадрів з наукової сфери та низький рівень фінансування науки.
Незаповненими залишились поля із низькою ймовірністю виникнення та
середнім/високим впливом на інтелектуальний капітал через відсутність

Висока
Низька

Середня

ЙМОВІРНІСТЬ

відповідних ризикованих подій серед 10-ти аналізованих.

Відсутність системи
стимулів для суб’єктів
науки для просування
інновацій

Несприятливі умови для
ведення бізнесу;
Низька мотивація
іноземних інвесторів
вкладати кошти в
інноваційну діяльність

Низький рівень
взаємозв’язку між
елементами національної
інноваційної системи

Відсутність попиту на
продукти інтелектуальної
праці, інноваційну
продукцію

Старіння наукових кадрів

N/A

Низький

«Відплив» мізків, посилення
міграційних процесів
науковців;
Низький рівень захисту
інтелектуальних прав
власності
Скорочення чисельності
зайнятих у наукових та НТР,
відтік кадрів з наукової сфери;
Низький рівень фінансування
науки

N/A

Середній

Високий
ВПЛИВ

Рис. 1. Карта ризиків подій, які можуть негативно вплинути на формування
та розвитку інтелектуального капіталу в Україні
*N/A – відсутність ризикований подій серед аналізованих, які б підходили під дані категорії аналізу.

Джерело: [1-7].

Таким чином, для подальшої розробки ефективної стратегії розвитку
інтелектуального капіталу необхідно сфокусувати увагу на важливих
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проблемах згідно їх пріоритетності. Лиш цілеспрямована політика допоможе
досягнути найбільших сприятливих результатів.
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Національний університет «Львівська політехніка»
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОГО
ОЦІНЮВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ
Структура туризму характеризується наявністю ряду окремих елементів.
Одним із найважливіших та результатних є туристичний продукт, що включає
комплекс товарів, робіт чи послуг, які задовольняють туристичні потреби
населення через ефективне використання туристично-рекреаційних ресурсів.
Відсутність чітких соціально-політичних та економічних передумов заважає
розвитку туризму.
Туризм, як економічну категорію, неможливо розглянути окремо від
туристично-рекреаційних ресурсів. На сьогодні, існує значна кількість
класифікацій цих ресурсів.
Важливим етапом економічного дослідження туристично-рекреаційних
ресурсів є їх економічна оцінка (рис.1), оскільки існує проблема обмеженості
рекреаційних ресурсів, які для раціоналізації їх використання повинні бути
достовірно оцінені.
Давиденко І.В. визначає, що метою економічної оцінки рекреаційних
ресурсів є об’єктивна оцінка втрати суспільства при знищенні рекреаційного
ресурсу або при відмові від його експлуатації заради використання території,
де цей ресурс знаходиться, для іншої діяльності. Тому економічна оцінка таких
ресурсів є проблематичною та нерозробленою проблемою економічної науки.
Адже її проведення зумовлюється збором інформації, а віддаленість
результатів оздоровлення від місця його одержання як у часі, так і
територіально перешкоджає цьому. Тому неможливо зробити достовірну
оцінку рекреаційно-туристичних ресурсів [5, с.71-72].
Загальну модель економічної оцінки туристично-рекреаційних ресурсів
можна схематично зобразити таким чином (рис.1):
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Формування бази даних туристично-рекреаційних ресурсів

Класифікація ресурсів

Природні

Культурноісторичні

Соціальноекономічні

Трудові

Фінансововиробничі

Економічна оцінка ресурсів

Моніторинг туристичних ресурсів

Розробка заходів із збереження ресурсів, відновлення,
виявлення резервів

Рис. 1. Загальна модель економічної оцінки туристично-рекреаційних
ресурсів [2, с.120].
Розглядаючи дослідження Давиденка І.В. під економічною оцінкою
туристично-рекреаційних ресурсів розуміємо

економічний

ефект, що

отримується за певний термін (рік) на одиницю ресурсів, що споживається.
Для

досягнення

результату

необхідно

використовувати

систему

взаємопов’язаних економічних показників (прибуток, чиста продукція,
різниця індивідуальних і замикаючих затрат), адже економічна оцінка, що
базується на основі чистого прибутку допомагає при підрахунку економічної
ефективності від використання тих, чи інших видів ресурсів [1, c.75].
Туристично-рекреаційні ресурси є однією з основних складових
туристичного продукту та рекреаційної діяльності. Найбільш доцільними та
повними методами економічної оцінки є статистичний метод, бальна оцінка та
факторний аналіз. В основі цих методів є визначення найбільш вагомих
кількісних показників туристично-рекреаційних ресурсів та їх подальший
аналіз.
Туристично-рекреаційна галузь є перспективною для розвитку держави,
адже є інвестиційно привабливою. Тому виникає проблема комплексного
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вивчення туристично-рекреаційних ресурсів, визначення їх галузевих
особливостей, правильності здійснення економічної оцінки туристичнорекреаційних ресурсів та виявлення резервів у зростанні туристичнорекреаційного потенціалу.
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ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ:
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Результатом будь-якої соціальної політики є розподіл сукупного
продукту на поточне споживання і заощадження. Термін «заощадження» в
економічній науці поняття відносне. Як відомо, метою заощаджень є
накопичення і розширення економіки на перспективу. У свою чергу,
перспектива - це те, що не входить в рамки поняття «поточна економіка». Ця
перспектива цілком конкретна, вимірюється роками і в суспільній практиці
може мати конкретно виражену величину. Отже, в поняття ефективності
соціальної політики необхідно включати як поточне, так і майбутнє
споживання.
Томас Пікетті у своїй гучній книзі робить таке цікаве зауваження:
К.Маркс робив похмурі прогнози щодо долі капіталізму, так як протягом 19го століття (за 1810-1860гг.) темпи накопичення (а це для К.Маркса означало
концентрацію багатства в руках капіталістів) істотно випереджали зростання
споживання (мабуть тому темпи зростання економіки, особливо в
промисловості, були дуже високими). Але в кінці століття заробітна плата
робітників стала зростати. За 1870-1914 роки через швидке зростання
заробітної плати останніх призупинило збільшення нерівності. Після першої
світової війни (1914-1918 рр.) спостерігалося зменшення нерівності з
одночасним зниженням післявоєнних темпів економічного зростання. В
умовах перманентно зростаючих заробітних плат зростання економіки за
рахунок розширення попиту не відбувалось. Слід зауважити, що у
післявоєнному періоді спостерігався різкий стрибок інфляції, а в Німеччині
справа дійшла до гіперінфляції. Нерівність зменшилася і революційна хвиля в
більшості європейських країнах та в США згасла. Проте, зростання
споживання, зниження накопичення, масове поширення акцій серед населення
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загальмували інвестиції в реальний сектор економіки і, незабаром, вибухнула
світова економічна криза.
Разом з тим, у країнах, де рівень розвитку економіки був низький
(наприклад, Росія) і де зростання споживання не було можливим, окремим
політичним силам вдалося влаштували комуністичну революцію [1]. У
Німеччині та Росії були сформовані свої моделі управління економікою, які, з
одного боку, на середньостроковий період, за рахунок централізації ресурсів
суворими державними заходами підвищили норми накопичення а, з іншого
боку, запровадили зрівняльні мотиви в сфері соціальної політики та розподілу.
Друга світова війна, ще в більших розмірах і масштабах, ніж перша,
збільшила централізацію ресурсів в руках держав, зменшила нерівність за
рахунок відносного зубожіння середніх і багатих. У другій половині 20-го
століття інший Нобелівський лауреат П. Кругман спостерігав зовсім іншу
картину. На його думку, дійсно, післявоєнна Америка була суспільством
середнього класу. Але починаючи з 80-х (період «рейгономікі») нерівність в
США посилюється. На думку Кругмана, посилення нерівності проходить на
тлі політичної поляризації [2]. Економісту вдається порівнювати нерівності
1920-го і 2005 рр. Так, у 2005 р. 20% найбільш багатих американців володіли
44,3% сукупного доходу. У 1920р. ця цифра становила приблизно стільки ж:
43,6%. У той же самий час в 2005р. 1% найбільш багатих американців володіли
17,4% сукупного доходу (в 1920р. - 17,3%) [3]. Він також зазначає, що за 19601999 рр. відсоток робітників, об'єднаних в профспілках в США впав з 30,4%
до 13,5% (в Канаді, навпаки, цей показник за той же період часу зріс з 32,3%
до 32,6%) [4]. При цьому середній федеральний податок на 1% найбагатших
людей знизився з 34,6% до 31,1% [5] (цей податок підвищувався тільки в роки
правління президента Б.Клінтона - 35,8%, коли вдалося звести до нуля
бюджетний дефіцит США). Цілком очевидно, що в розвинених країнах (США,
Франції і, частково, Швеції) має місце плавне посилення нерівності. До цієї
групи можна віднести також Естонію, якщо не взяти до уваги дані за 2000 р. У
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перехідних економіках має місце деяке зниження (зменшення) нерівності. Це
особливо помітно в Молдові і в Україні. Але не треба звідси зробити
оптимістичні і поспішні висновки. У розвинених країнах Заходу ми бачимо
тенденції прискореного накопичення в зв'язку з випереджаючими і
небезпечними для них підйомами в азіатських економіках, що розвиваються
(де традиційно спостерігається високий рівень накопичень). Отже, розвинені
країни хочуть протистояти конкуренції з боку «азіатських драконів».
Наочними прикладами сказаного є абеноміка і трампомоніка. У перехідних
економіках, ми, навпаки, за офіційною статистикою бачимо збільшення
споживання, зниження інвестицій і відтік капіталу. Очевидно, що якщо
враховувати тіньову економіку перехідних країн (тут вона в середньому
становить 40%, тоді як в розвинених країнах Заходу 5-10%), а також відтік
коштів і капіталу (в системі національних рахунків первинні доходи «передані
іншому світу»), прийняти до уваги концентрацію багатства в руках малої
кількості кланів, то вийде інша картина. Отже ефективна соціальна політика
повинна враховувати як вимогу поточного споживання, так і вимогу
динамічного розвитку економіки. Іншими словами, економічно ефективної, на
нашу думку, є така соціальна політика, яка, з одного боку, задовольняє
вимогам сталим на даний період часу соціальним стандартам, а, з іншого боку,
дозволяє домагатися необхідних темпів економічного зростання.
1. Томас Пикетти. Капитал в XXI
https://coollib.com/b/331388/read#t2,
накопления».
2. Krugman Paul, The Conscience of a
2007, p.6.
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2007, p.16.
4. Krugman Paul, The Conscience of a
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Козловський А.Т., аспірант,
КНУ імені Тараса Шевченка
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЯК
ЕЛЕМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Формування

інтелектуального

капіталу

на

підприємстві,

його

відтворення та функціонування є складним процесом, що зумовлює
багатоаспектність процесу оцінки вартості та ефекту від використання
інтелектуального капіталу на конкретному підприємстві.
Матеріалізація інтелектуального капіталу відбувається у декількох
формах: матеріальній – патенти, ліцензії, ноу-хау, моделі, програми; та
нематеріальні: знання, зв’язки, корпоративна культура, досвід, відданість
споживачів.
Головна функція інтелектуального капіталу – значно прискорювати
приріст прибутку за рахунок формування та реалізації необхідних
підприємству систем знань і відносин, які, в свою чергу, забезпечують
високоефективну

господарську

діяльність

підприємства.

Зокрема,

інтелектуальний капітал підприємства визначає якість його системи
управління. Саме інтелектуальний капітал задає темп та характер оновлення
технологій виробництва і його продукції, які потім стають головними
конкурентними перевагами на ринку [5].
В епоху глобалізації та розвитку нецінових параметрів конкуренції,
оцінка інтелектуального капіталу та потенційного економічного ефекту від
здійснення інвестицій в інтелектуальний капітал є важливим елементом
інвестиційного контролінгу на підприємстві. Тим не менш, виникає проблема
кількісної оцінки інтелектуального капіталу підприємства та ідентифікації
взаємозв’язку між рівнем інтелектуального капіталу та економічними
результатами діяльності підприємства.
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Для ефективного керівництва підприємством здійснення заходів з
оцінки інтелектуального капіталу є критично важливим, адже лише кількісна
оцінка об’єктів і процесів допускає можливість результативного управління
наявним капіталом. Кількісна оцінка елементів інтелектуального капіталу
дозволяє менеджерам отримати більш чітке уявлення про здатність організації
досягти своїх цілей. У зарубіжних компаніях звіти про інтелектуальний
капітал є засобом донесення точної інформації про поточний стан бізнесу. Ці
звіти є своєрідними індикаторами цілей управлінської діяльності. Фактично,
появу різних показників оцінки інтелектуального капіталу спричинив стан
великих транснаціональних корпорацій, при продажу яких ринкові ціни
порівняно з балансовими могли відрізнятися у рази.
Тим не менш, відсутність єдиного визначення інтелектуального
капіталу, його структури, специфічний характер окремих його елементів
ускладнює розробку універсального методу оцінки.
Багато науковців присвятили свої роботи саме цим питанням. Уперше
спробу оцінити інтелектуальний капітал через механізм інтелектуальної
власності здійснили науковці – члени Всесвітньої організації інтелектуальної
власності (ВОІВ) у липні 1967 р. Проте надійного методу оцінки
інтелектуального капіталу отримати їм так і не вдалося. З кінця 90-х рр. почали
функціонувати такі дослідницькі проекти, як METRIUM (Measuring Intangibles
to Understand and Improve Innovation Management), що стартував 1998 р., і
MAGIC (Measuring and Accounting Intellectual Capital), що є результатом
роботи Європейської комісії із дослідження інтелектуального капіталу і
конкурентних переваг. До проекту METRIUM були залучені 9 університетів і
дослідницьких інститутів з 6 європейських країн: Фінляндія, Франція, Данія,
Норвегія, Швеція і Іспанія. Ще один проект – MAGIC – являє собою
масштабніший проект, що створений для глибшого дослідження проектного і
виробничого аспектів діяльності в соціально-економічних системах. До нього
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залучені близько 40 європейських компаній світового рівня з таких країн, як:
Данія, Фінляндія, Німеччина, Австрія, Іспанія, Португалія [2].
Як відомо, у сучасній економічній практиці знайшли застосування 3
основні методи оцінки активів: витратний, дохідний та ринковий. Ці ж методи
можна використати й при оцінці окремих складових інтелектуального
капіталу. За останні роки було запропоновано багато альтернативних методів
оцінки, особлива увага яких приділялася нефінансовим показникам.
Коректне застосування конкретного методу при оцінці відповідного
виду інтелектуальних активів дозволяє досягти вищої точності оцінки, що в
кінцевому наслідку призводить до правильної оцінки інтелектуального
капіталу підприємства в цілому.
На сьогодні науковцями розроблена ціла низка специфічних методів
оцінки інтелектуального капіталу підприємства, кожен з яких в тому чи
іншому ступені охоплює складові інтелектуального капіталу, а також дозволяє
в динаміці розглянути розвиток кожної складової інтелектуального капіталу.
Першим та найбільш загальним методом оцінки інтелектуального
капіталу підприємства на узагальнюючому рівні є коефіцієнт Тобіна q, що в
числовому значенні характеризує стан компанії на ринку й розраховується як
відношення ринкової вартості компанії до вартості заміщення її реальних
активів.
Практично q-індекс Тобіна може бути використаний для оцінки
значущості інтелектуального капіталу в різних галузях. Фахівці групи Carnegie
Group розрахували відношення ринкової вартості до балансової вартості в
кількох галузях і виявили, що чим складніше використовувані технології, тим
вище

середньогалузеве

значення

цього

показника.

Інакше

кажучи,

високотехнологічні галузі відрізняються високими значеннями q-індексу
Тобіна. Переваги коефіцієнта Тобіна над інтегральними показниками: ринкова
вартість об’єкта менш схильна до змін під впливом неринкових факторів, ніж
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ринкова ціна акцій підприємства; методика обчислення коефіцієнта Тобіна
може застосовуватись до всіх форм організації підприємств.
Лейфом Едвінсоном була розроблена власна методика оцінки
інтелектуального капіталу підприємства. Для цього був розроблений
спеціальний інструмент Skandia Navigator [1], де застосовується матриця для
оцінки інтелектуального капіталу, яка побудована на основі використання 73
показників і має вигляд комп’ютерної програми. Дозволяє простежити як
людський капітал у взаємодії зі споживчим капіталом, внутрішніми процесами
і здатностями компанії до інновацій, створює фінансову цінність компанії.
Українськими вченими було розроблено власний інструментарій оцінки
інтелектуального капіталу – монітор нематеріальних активів. Даний метод
передбачає застосування системи стратегічних індикаторів, що відображають
процес відтворення й використання інтелектуального капіталу. Монітор
нематеріальних

активів

виокремлює

три

напрями

оцінювання

інтелектуального капіталу: наші клієнти, наша компанія, наші люди. Методика
дає змогу отримати інформацію, не про минулі досягнення компанії, а про те,
як компанія розвивається. Її недоліком можна вважати відсутність
універсальних параметрів оцінки інтелектуального капіталу, тому керівництву
необхідно самостійно визначати набір показників, які найбільш вдало
характеризують діяльність підприємства.
Цими ж ученими був представлений індекс інтелектуального капіталу,
який передбачає консолідацію окремих індексів інтелектуального капіталу у
єдиний інтегральний індекс, що оцінюється в зіставленні зі зміною ринкового
капіталу фірми. Дана методика націлена на побудову всеосяжної картини
створення вартості в компанії.
Сучасні методи оцінки інтелектуального капіталу передбачають
застосування послуг консалтингових компаній, а тому є порівняно дорогими.
Так

метод

«Брокер

технологій»

передбачає

визначення

вартості

інтелектуального капіталу фірми на основі застосування 20 аудиторських
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питань і діагностики результатів обробки відповідей. Модель Б. Лева «Value
Chain Blueprint” [6] побудована на оцінці здібностей підприємства до
інновацій. Для оцінки виокремлюють дев’ять груп показників, такі як:
накопичені, придбані здібності, ділова мережа, інтелектуальна власність,
технологічна можливість реалізації інновацій, перспективи зростання
компанії тощо. Значна перевага – можливо використовувати в обліку, але є
складності в розрахунку показників перспективного періоду.
Прогресивним напрямком оцінки інтелектуального капіталу є методика
Intangible Assets, розроблена К.Е. Свейбі [3], де невідчутні активи поділяються
на зовнішню структуру, внутрішню структуру та компетенцію людей. Кожен
із трьох нефінансових показників оцінюється з точки зору зростання
ефективності, стабільності й інновацій. Головними перевагами монітору є:
збір внутрішньої та зовнішньої інформації щодо змін основних показників
інтелектуального капіталу; формування процесу передачі і перетворення знань
на матеріальний носій, інструмент створення цінностей. Однак головна роль
приділяється компетенції співробітників, внутрішня та зовнішня структура
опиняється на другому плані, а сфера фінансів взагалі не враховується. Слід
зазначити, що визначення рівня інвестування у розвиток креативності
персоналу та НДДКР надає змогу визначити спроможність підприємства щодо
пришвидшення інноваційного розвитку.
Також в рамках оцінки інтелектуального капіталу застосовують
збалансовану систему показників (Balanced Scorecard). Дана методика оцінки
матеріальних та нематеріальних активів ґрунтується на чотирьох складових –
фінанси, маркетинг, внутрішні бізнес-процеси, навчання та зростання. Її
перевагами є: легке сприйняття даної системи та швидке застосування на
практиці; становлення причиннонаслідкових зв’язків між показниками різних
сфер; надання можливості ефективного використання стратегії розвитку
інтелектуального капіталу підприємства; якісно впливати на запити та
побажання клієнтів. Однак показники, що формують дану систему, не є
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сталими, тому запровадження Balanced Scorecard потребує постійного
навчання персоналу щодо її використання та пристосування до змін
зовнішнього середовища.
Завданням інвестиційного контролера на підприємстві, в першу чергу, є
ідентифікація потреби в оцінці інтелектуального капіталу. Після того, як
визначена ціль оцінки (це може бути здійснено як з метою порівняння рівня
інтелектуального капіталу підприємства з відповідними показниками
конкурентів, так і для визначення конкретних напрямів інвестування в окремі
елементи інтелектуального капіталу), інвестиційний контролер має обрати той
метод оцінки, який найбільше відповідає цілям оцінки й базуючись на
отриманих результатах приймати управлінські рішення, які в першу чергу
стосуватимуться пріоритетних напрямів інвестування коштів підприємства.
Таким чином, розглянувши існуючі підходи до оцінки інтелектуального
капіталу підприємства стає очевидним, що неможливо здійснити однозначну
оцінку на основі концептуально узгоджених показників. Тим не менш,
постійне застосування обраної для конкретного підприємства методики
дозволяє не тільки в динаміці аналізувати зміну окремих складових
інтелектуального капіталу підприємства, але й розробляти комплекс заходів,
що сприятимуть оптимізації кожної зі складових інтелектуального капіталу,
ідентифікувати пріоритетні напрями інвестування ресурсів підприємства.
Проте, різноманітність підходів до оцінки інтелектуального капіталу не
дозволяє здійснювати якісний порівняльний аналіз різних підприємств, адже
недостатність інформації з однієї сторони, та відсутність єдиної методики з
іншої призводять до того, що наразі підприємства, які таки здійснюють оцінку
інтелектуального капіталу, мають змогу лише розглядати внутрішній аспект
отриманих результатів та не можуть робити порівняльні висновки стосовно
розвиненості їх інтелектуального капіталу в галузевому розрізі. Подолати дану
суперечність можна лише шляхом уніфікації методів оцінки інтелектуального
капіталу на рівні галузі.
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Баюра Д.О., д.е.н., професор
КНУ імені Тараса Шевченка
ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ
КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР В УКРАЇНІ
Формування

інтегрованих

корпоративних

структур

за

рахунок

перехресного володіння акціями при умові дотримання антимонопольного
законодавства та ефективного регулювання ринку цінних паперів дає змогу
гармонізувати відносини інтеграції, спеціалізації та кооперування, тобто
поглиблювати

розвиток

міжгалузевих

зв’язків

між

підприємствами

корпоративного типу. Учасники інтегрованих корпоративних структур
отримують також синергетичний ефект, в тому числі соціальний. Про
ефективність такої моделі засвідчує досвід Німеччини, Франції, Японії та
інших розвитих країн світу.
Альфред Маршал ще у 1890 році вважав, що «акціонерні компанії
відрізняються

великою

гнучкістю

і

спрямованістю

до

безмежного

розширення, коли сфера їхньої діяльності це дозволяє, причому вони
захоплюють позиції майже у всіх напрямках. Проте в них є одне значне
джерело слабкості, що полягає у відсутності належних знань про конкретну
діяльність компанії в акціонерів, які беруть на себе її головний ризик. Деяким
із найбільших акціонерів часто вдається з’ясувати, що відбувається, і таким
чином встановити ефективний і розумний контроль над загальним
управлінням підприємством» [1, с. 85-86]. Зазначені висновки не втратили
своєї актуальності і в даний час, коли у більшості країн світу відбуваються
реформи систем корпоративного управління в напрямку підвищення
ефективності прийняття управлінських рішень із залученням до цього процесу
всіх акціонерів та заінтересованих осіб.
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Концепції корпоративного управління поєднують в собі цінності та
інтереси акціонерів, а також в останні роки заінтересованих осіб в управлінні
товариствами і припускають різні рівні взаємодії між ними. Значно
актуалізуються

проблеми

формування

корпоративної

соціальної

відповідальності. Тому можна стверджувати, що корпоративне управління –
це також система інститутів, за допомогою яких реалізується влада в
акціонерному товаристві у процесі прийняття управлінських рішень.
Концептуально корпоративне управління, виходячи із положень теорії груп,
визначає процес взаємодії організованих та заінтересованих груп з приводу
реалізації управлінських рішень в товаристві.
Видатний український вчений М. Туган-Барановський першим відзначив
переваги нової форми господарювання – картелів, які функціонували у виді
промислово-фінансових груп з акціонерною формою власності. У своїй праці
“Промислові кризи в сучасній Англії, їх причини і вплив на народне життя”
відзначив, що причиною криз виступає не державно-монополістичний
капіталізм, а диспропорції у розміщенні капіталу. Він також зазначає, що
«періоди промислового піднесення були періодами грюндерства, а періоди
застою – періодами спаду активності заснування акціонерних товариств». З
1889 року розпочався активний період акціонерної діяльності. З великою
швидкістю виникало і розвивалося велике гірничозаводське виробництво
також в Україні, наприклад, в Донецькому регіоні.
Фахівці Інституту економіки та прогнозування НАН України в останніх
дослідженнях щодо ролі корпоративних структур в національній інноваційній
системі дійшли висновку, що «в умовах глобалізації економіки процес
корпоративних утворень розвиватиметься й надалі. Однак питання про
переваги великих господарських структур в Україні не є однозначним.
Причини цього процесу слід шукати як на макрорівні: відсутність чіткої
стратегії приватизації, конфлікти між владою і великим бізнесом, відсутність
стратегії соціально-економічного розвитку країни, так і на мікрорівні:
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недостатня ефективність напрацьованих методів і прийомів корпоративного
управління, що використовуються на конкретних підприємствах; низька якість
корпоративного управління, модель якої не можна назвати раціональною,
оскільки питання корпоративного права доки що не знаходяться у центрі
уваги, ще не стали нормою соціальної орієнтації в розвитку, правила
корпоративної поведінки ще не склалися»[2, с.384].
Лауреат Нобелівської премії Даглас Норт характеризує три виміри
інституцій: офіційні правила, неофіційні обмеження та ефективність їхнього
дотримання[3, с.19]. Ці три виміри інституцій можна також застосувавати до
аналізу

ефективності

корпоративного

управління.

Наприклад,

в

континентальній європейській моделі корпоративного управління, характерна
активна участь усіх заінтересованих сторін включаючи акціонерів, банків,
працівників та держави. Крім того, ліквідний ринок цінних паперів виступає
окремою дієвою формою корпоративного контролю за діяльністю товариств.
Проблема інституційного забезпечення корпоративного управління в
Україні полягає ще й у тому, що з самого початку процесу формування цього
важливого інституту не було зафіксовано, яку ж модель обрано. І тому навіть
у ефективних публічних акціонерних компаніях України не завжди
вибудовано та сформовано усі необхідні елементи корпоративного управління
у відповідності до існуючих стандартів ринкових моделей, особливо щодо
відповідності міжнародним принципам корпоративного управління ОЕСР.
Як правило, пріоритетною метою корпоративного управління є
збільшення довгострокової вартості або ринкової капіталізації компаній
шляхом побудови транспарентного (прозорого) бізнесу та збереження
надійних та ефективних відносин між органами управління, акціонерами та
заінтересованими особами.
Дієва система корпоративного управління повинна забезпечувати своєчасне й
точне розкриття інформації з усіх найважливіших питань, що стосується
товариства, включаючи його фінансовий стан, продуктивність, структуру
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акціонерного капіталу та кінцевих беніфіціарів та корпоративну структуру
управління.

Це

ще

одна

важлива

вимога

міжнародних

стандартів

корпоративного управління ОЕСР.
Взагалі транспарентність – це є головний показник ефективності роботи
як наглядової ради, так і функціонування товариства. Це передбачено з метою
захисту прав акціонерів, в тому числі держави та інвесторів. Саме наглядова
рада контролює процес розкриття та поширення інформації. Важливу роль у
цьому відіграє також інститут корпоративного секретаря. Відповідно до
законодавства України, наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради
має право обрати корпоративного секретаря – особу, яка відповідає за
взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та інвесторами. Тобто
корпоративний секретар відіграє важливу роль як у поширенні інформації так
і комунікаціях між товариством, акціонерами та стейкхолдерами.
Вітчизняна

практика

щодо

формування

інституту

незалежних

директорів уже закріплена на законодавчому рівні. Так, Верховна Рада Закон
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
захисту прав інвесторів» від 07.04.2015 р. № 289-VIII. Більша частина
концептуальних положень Закону набрати чинності ще із 1 травня 2016 року,
але вони не завжди дотримуються. Цей Закон цікавий тим, що ним
передбачено якісно новий рівень захисту прав інвесторів. З-поміж іншого
особливої уваги заслуговує введення інституту «незалежних директорів».
Відповідні зміни внесено Закон України «Про акціонерні товариства» від
17.09.2008 р. № 514-VI, де визначено, що «незалежний член наглядової ради
(незалежний директор)» — фізична особа, обрана членом наглядової ради
товариства, яка:
•

«не є й не була протягом попередніх 5 років афілійованою особою

акціонерів та/або товариства чи його дочірнього підприємства та/або
посадовою особою цього товариства чи його дочірнього підприємства;
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•

не одержує й не одержувала в минулому істотну додаткову винагороду

від товариства або його дочірнього підприємства, окрім плати, отриманої як
незалежний директор;
•

не має й не мала протягом минулого року істотних ділових відносин із

товариством або його дочірнім підприємством;
•

не є й не була протягом попередніх трьох років працівником існуючого

або колишнього незалежного аудитора товариства чи дочірнього підприємства
товариства;
•

не є й не була головою або членом виконавчого органу іншого

товариства, яке є афілійованим до цього товариства;
•

не є близьким членом родини виконавчого чи управляючого директора

або осіб у ситуаціях, зазначених у цьому пункті».
Таким

чином,

аналіз

інституційного

забезпечення

розвитку

корпоративного управління, а також інтегрованих корпоративних структур
повинен завжди бути в центрі корпоративного менеджменту та полі зору
фахівців.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ГРУЗИИ
В современных условиях увеличились масштабы инвестируемых
капиталов, расширились их географические пространство и появились новые
формы и механизмы их использования. На современном этапе значительно
возросла рол частного сектора в экономике страны. Совершенствование
информационной прозрачности корпоративного управления в Грузии имеет
важное значение, для притока инвестиции во всех отрасли экономики.
В Грузии возникла объективная необходимость для внедрения общих
правил корпоративного управления, которые позволили бы инвесторам
получить ясную картину о том, что на каких управленческих принципов
действует та или иная компания, кто является ее владельцем, какова степень
эффективности

ее

работы,

чтобы

инвесторы

приняли

решение

о

целесообразности вкладывать в нее капитал.
Во многих странах, в том числе и в Грузии, разработаны Кодекс
корпоративного

управления.

В

кодексах

корпоративного

управления

существенное внимание уделено правил и процедур, Обеспечивающих
акционерам компании доступ к информации о деятельности компании.
Опыт работы инвесторов в Грузии показал, что для успешной
деятельности по привлечению инвестиций необходимо детально описать
внутренних

факторов

инвестиционной

привлекательности

компаний,

являющихся составляющим корпоративного управления и определяющих его
структуру

собственности,

информационной

прозрачности

финансовой
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информации,

практики

работы

советов

директоров,

надежность

реестродержателя и др.
Все это отражает специфические риски, связанные с инвестированием
Грузинских корпораций. Данные риски должны выявляться, учитываться и
сопоставляться

инвесторами,

для

этого

требуется

определенное

систематизация анализируемой информации, отнесение его классу, рангу и
осуществление рейтинговой оценки уровня корпоративного управления.
Ясно, что акционерам и инвесторам необходима доступная и надежная
информация о деятельности корпорации, без которой невозможно принятие
управленческой решении. Для этого нами была разработана методика
рейтинговой

оценки

корпоративного

управления,

на

основе

его

информационной прозрачности.
В разработанной методике учитывается как доступность, так и состав
анализируемой информации. К ним относятся регулярное размещение
информации о корпорации веб-сайте в сети интернет. Отсутствие веб-сайта
организации в интернет затрудняет анализ о деятельности фирмы инвесторов
и является сигналом крайне высоком риске инвестирования.
В методике, в разделе обязательных характеристик входит информация,
о которых законодательство требует опубликовать в обязательном порядке. К
ним относятся следующие информационные данные:
▪ годовой отчет;
▪ устав компании в последней редакции;
▪ информация об аффилированных лицах;
▪ информация о существенных фактах;
▪ раскрытие информации, которое оказывает существенное влияние на

стоимости ценных бумаг компаний.
В третьем разделе методики речь идет о важные характеристики,
которые дополняют предусмотренные законодательством нормы. К ним
относятся следующие положения:
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▪ о подготовки и проведения общего собрания акционеров;
▪ о подготовки созыва и проведение заседаний совета директоров;
▪ о единоличном исполнительном органе (директоре, генеральном

директоре);
▪ о аудиторском комитете компании.

В четвертом разделе методики речь идет о рекомендованных
характеристик информация, о которых законодательство рекомендует
опубликовать в качестве следования наилучшей практики корпоративного
управления. К ним относятся наличие внутренних документов, какими
являются:
▪ положение о дивидендной политике;
▪ положение об информационной политике;
▪ положение о корпоративном секретаре.

По нашему мнению, риск инвестирования в предприятии следует
считать:
▪ низким - при начислении до 28 штрафных балов;
▪ средним - от 29 до 74 штрафных балов;
▪ высоким - более 75 штрафных балов.

В разработанной нами методике минимизированы основные недостатки
известных

рейтингов

корпоративного

управления

относящиеся,

к

информационной прозрачности.
Разработанная нами методика составления рейтинга информационной
прозрачности

корпоративного

управления

была

апробирована

на

предприятиях Грузии. На таблице 1 представлена оценка рейтинга
информационной прозрачности корпоративно управления на примере
учредителей ОАО « Партнерский Фонд» Грузии.
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Таблица 1.
Итоговый рейтинг информационной прозрачности корпоративного
управления учредителей ОАО «Партнерский Фонд» Грузии
Название компании

Бал рейтингов

Качество рисков

Место в рейтинге

ОАО « ТЕЛАС»

36

Низкий

1

ОАО «Корпорация
нефти и газа Грузии»

56

Средний

2-3

ОАО «Железная
дорога Грузии»

56

Средний

2-3

ОАО
«Государственная
энергосистема
Грузии»

76

Высокий

5

ОАО «Комерчески

66

Средний

4

Оператор
энергосистемы»

Полученные

данные

позволяют

проанализировать

рейтинговое

состояние исследуемых предприятии и выявить среди компании лидеров по
отсутствию

рисков,

корпоративного

связанных

управления.

По

информационной
результатам

прозрачности

рейтинговой

оценки

безусловным лидером является ОАО «ТЕЛАС» и занимает первое место среди
анализируемых предприятий, его качество рисков - низкий, количество
штрафных балов - 36. Второе и третье места в рейтинге занимают: ОАО
«Корпорация нефти и газа Грузии» и ОАО «Железная дорога Грузии»,
которые имеют 56-56 штрафных балов. При оценке рейтингов на последнем
месте оказался ОАО «Государственная энергосистема Грузии» со 76
штрафных балов.
Следует отметить, что разрыв между лидером и на втором месте
вышедшей компаний составляет всего 20 штрафных балов. Также в
отношении рисков - лидера и аутсайдера - разрыв увеличился дважди, что
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характеризует общее негативное состояние дел в сфере качества раскрытия
корпоративной информации анализируемых предприятиях.
Таким образом, одним из важных направлений деятельности компании
является расширение состава раскрываемых характеристик информационной
прозрачности корпоративного управления.
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SOCIAL INITIATIVES AND INNOVATIONS IN BUSINESS
RELATIONS SYSTEM

The implementation of innovations in the production process and
management system, the offer of high-tech products that meets the principles of
environmental friendliness, energy conservation, and profitability to potential
buyers, is a prerequisite for the company gaining high competitive positions in the
market. The Global Partnership for Sustainable Development provides for the
transformation of unsustainable consumption and production patterns through
investment, innovation, job creation, respect for international human rights,
environmental and health standards. The concept of corporate social responsibility,
which stimulates the formation of an innovative community culture based on the
interests of stakeholders and the principles of sustainable development, well fits into
this model.
Directors and officers are becoming ever more aware that CSR may provide
human rights, labour, and environmental protections to the communities in which
they live and to the people they employ. Implementation of CSR principles at an
enterprise stimulates the processes: Managing risks; Protecting and enhancing
reputation and brand equity; Building trust and 'license to operate'; Improving
resource efficiency and access to capital; Responding to or pre-empting regulations;
Establishing good stakeholder relationships with current and future employees,
customers, business partners, socially responsible investors, regulators, and host
communities; Encouraging innovation and new ways of thinking; Building future
market opportunities [1, p.206-207].

497

Some corporate leaders now see CSR as part of their strategic management
program, while others see it as a source of innovation [2].
Porter M.E. and Kramer M.R. argue that ‘CSR can be much more than a
cost, a constraint, or a charitable deed—it can be a source of opportunity,
innovation, and competitive advantage’ [3, p.86].
Bansal P. focused on the link between CSR practices and innovation
strategies. For instance, companies must apply principles of corporate
responsibility to their products, productive processes and practices that require
changes in the technology applied, which may involve R&D expenditure. In this
sense, strategic management researches asserted that CSR can provide
opportunities for innovation and that CSR practices can lead to innovation through
the use of social, environmental or sustainability drivers to create new ways of
working, new products, services, processes and new market space [4, p.202].
The

concept

of

social

innovation,

innovative

corporate

social

responsibility, and corporate social innovation is the basis of both scientific
research and practical activities. The combination of two key principles of social
development - innovation and social interests shows a fundamental changes in the
minds of society, and therefore changes in the level of organization of business
processes and the formation of development strategies.
The United Nations Global Compact proposes next business innovation and
initiatives for solution societal challenges [5]: Sign the Human Rights Open Letter
to make human rights part of management education; Responsible Management
Education – integrate internationally accepted of corporate sustainability into
curricula and research; Global Compact Board Programme offers a customized
facility and training program to companies; Sign the Caring for Climate
Statement, a formal commitment to take practical actions. Act for the long-term
in a short-term World; Pilot the Poverty Footprint Tool, that implement business
models and assessment tools creating a people-centred approach to look at
positive and negative business impacts on the poverty.
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Warhurst A. created model which provides a basic for innovative corporate
social responsibility. The effects of industry on environment and social
development the researcher proposes to categorize into three dimensions [6 p.95]:
 The Biophysical Sphere includes effects over time on the health of the
ecosystem, on biodiversity conservation, on clean air and water, and the physical
base of healthy livelihoods: marine resources, minerals, forests and agricultural
soils
 The Economic Sphere includes effects over time on relative economic
benefits, wages/salary rates, the distribution of natural resource-based commodity
rents (taxes, royalties etc.) between central and regional state
 agencies, and economic effects on local and remote community
livelihoods
 The Social Sphere includes socio-political effects on the rights of
individuals and groups and their capacity to organize. It also includes effects on
human health and working conditions, socio-cultural effects over time on the
cultural heritage of individuals and groups, on their spiritual and cultural wellbeing, on their attitudes and behaviour and with respect to their education.
The World Economic Forum launched the Global Agenda Council on
Social Innovation in 2014 — bringing together corporate leaders, impact
investors, and development executives — and offered a definition for CSI that
builds on shared value concepts: when companies proactively design and
implement business models that increase incomes and better the quality of life of
underserved or vulnerable communities and bottom of the pyramid markets. The
mutual attraction for the unlikely bedfellows is that CSI initiatives are often
fuelled by corporate venture capital—the investment of cash reserves from a
company to fund new endeavours [7].
The implementation of social initiatives requires the active involvement
of a variety of financial instruments, which is also a kind of innovative approach
in the field of financial relations.
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In the emerging model of social enterprise capital markets, donors play the
role of equity holders, providing capital that supports an enterprise and that makes
the debt taken on by financial investors safer, with better expected returns [8].
There are some of the mechanisms of financing social enterprises:
Loan guarantees. The Bill & Melinda Gates Foundation now issues loan
guarantees, rather than direct funds, to some of the enterprises it supports,
recognizing that this is an efficient way to leverage its donations and provide
organizations with more-certain funding. Its first guarantee allowed a charter
school in Houston to raise $67 million in commercial debt at a low rate, saving
the school (and its donors) almost $10 million in interest payments [9].
Quasi-equity debt. Some organizations have developed financial vehicles
that combine the properties of equity and debt. Such a security is technically a
form of debt, but it has an important characteristic of an equity investment: Its
returns are indexed to the organization’s financial performance. The security
holder does not have a direct claim on the governance and ownership of the
enterprise, but the terms and conditions of the loan are carefully designed to give
management incentives to operate the organization efficiently. Social investors
purchase these securities, which perform the function of equity and make it
possible for social enterprises to offer banks and other profit-seeking lenders a
competitive investment opportunity [10].
Pooling. Techniques that involve pooling funds helps to social enterprises
tailor its liabilities to the needs of different kinds of investors. The pooling model
bases on the securitization and structured finance of microfinance loan portfolios.
Social impact bonds. Social impact bonds (SIBs) are a new tool that can
enable organizations to deliver outcomes contracts and make funding for services
conditional on achieving results. Social Investors pay for the project at the start,
and then receive payments based on the results achieved by the project [11].
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The mutual influence and interconnection of the social, innovative and
financial component is the impetus for ambitious projects at the enterprise,
community and local authorities level.
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РОЗВИТОК І РЕАЛІЗАЦІЯ ПОТЕНЦІАЛУ КОРПОРАТИВНОЇ
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК МЕХАНІЗМ ПОСИЛЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Розпочинаючи з 2006 р. у підприємницькому секторі України набули
значного поширення програми корпоративної соціальної відповідальності
(КСВ), що відображають добровільне зобов’язання компанії щодо реалізації
соціальних ініціатив (як у внутрішньому, так і в зовнішньому середовищі),
результати яких сприяють зменшенню негативних наслідків діяльності
компаній, сприяючи підвищенню їхньої конкурентоспроможності організації
у довгостроковій перспективі та забезпечуючи соціальну згуртованість і
досягнення цілей сталого, інтелектуального та інклюзивного розвитку. КСВ у
стратегіях розвитку українських компаній реалізується через конкретну
практику ведення бізнесу, яка скерована на досягнення не лише економічного,
а й екологічного та соціального результатів у діяльності, що є основою
формування відповідних типів капіталу організації (т.зв. стратегія потрійного
результату). Соціально відповідальна стратегія компанії повинна бути
орієнтована на виконання таких завдань:
– екологізація економічного відтворення як самої компанії так і
навколишнього середовища, в якому компанія здійснює свою діяльність;
– співвіднесення економічних цілей розвитку компанії з соціальноекономічними запитами та очікуваннями різних груп заінтересованих осіб
(стейкхолдерів), що має на меті мінімізацію ризиків у діяльності компанії.
Розвиток програм соціальної відповідальності в підприємницькому
секторі

України попри

певні

позитивні

тенденції характеризуються
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спорадичністю та безсистемністю, нераціональним та недоцільним з точки
зору логіки бізнесу та суспільного запиту вибором напрямів соціального
інвестування, відсутністю ефективних механізмів контролю та управління
даними фінансовими потоками. Корпоративна соціальна відповідальність не
стала

інтегрованою

частиною

стратегічного

менеджменту

більшості

українських компаній: лише незначна кількість підприємств (переважно
приватних компаній із іноземним капіталом) має власну стратегію та
спеціалізовані функціональні підрозділи із КСВ. Близько 15% компаній має
спеціальний бюджет соціальних інвестицій, менше 5% – готує соціальний
(нефінансовий) звіт. При цьому жодна із державних компаній та компаній із
переважаючою державною часткою власності не має власної стратегії КСВ.
Можливості
відповідальності

використання
як

потенціалу

механізму

корпоративної

посилення

соціальної

інноваційності

та

конкурентоспроможності підприємництва та його відповідальної інтеграції у
міжнародні

ланцюги

доданої

вартості

актуалізують

необхідність

запровадження заходів державного стимулювання розвитку КСВ, а саме:
А) Створення інституційно-правових передумов розвитку КСВ,
зокрема розроблення та затвердження:
– Національної політики розвитку КСВ, що створить рамкові умови для
поширення практик соціальної відповідальності підприємницьких структур,
скерованих на досягнення таких цілей як: підвищення якості продукції;
зростання інноваційності та конкурентоспроможності національного бізнесу;
збільшення рівня енерго- та ресурсозбереження; удосконалення соціальнотрудових практик; розширення суспільної взаємодії та подолання соціального
відчуження;
– системи законодавчих норм, що створювала б правове підґрунтя
стимулювання розвитку практик соціальної відповідальності бізнесу;
– спрощеного порядку заснування та припинення підприємницької
діяльності соціальних підприємств.
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Б) Створення організаційно-економічних механізмів та стимулів для
розвитку КСВ, що передбачає:
– розроблення та впровадження державної програми пільгового
оподаткування, кредитування та мікрофінансування соціальних підприємств
та компаній, що впроваджують у своїй діяльності ресурсо- та енергоощадні
технології, зменшують негативне навантаження на довкілля, вирішують
соціальні проблеми громади;
– запровадження порядку надання соціально відповідальним компаніям
регіональних преференцій у вигляді пільгового землевідведення, дозволів на
будівництво, тощо;
– розвиток тематичних партнерств (міжсекторних коаліцій) між владою,
бізнесом та громадянським суспільством;
– удосконалення процедур державних тендерних закупівель, дозвільних
процедур та механізмів податкового стимулювання з урахуванням стимулів до
поширення КСВ; включення у процедуру тендерних закупівель критерію
«Сталі державні закупівлі» та індикаторів КСВ, що передбачає вимогу
дотримання постачальниками принципів КСВ у процесі надання послуг та
виготовлення продуктів;
– запровадження екологічного та соціального маркування з метою
посилення безпечності виробництва, зменшення рівня дискримінації та
негативного впливу діяльності компаній на навколишнє середовище;
– запровадження принципів КСВ у роботу державних підприємств.
В) Інформаційна підтримка розвитку, підвищення рівня обізнаності
суспільства та популяризація принципів корпоративної соціальної
відповідальності, що має здійснюватись через:
– підготовку та оприлюднення щорічної національної доповіді про стан
КСВ в Україні;
– популяризацію особливого виду звітності підприємств – звітів зі
сталого розвитку (соціальної звітності), створення громадської платформи
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суспільного завірення соціальних звітів та забезпечення державної підтримки
проведення публічних заходів з питань упровадження та результативності
КСВ;
– створення

єдиного

ресурсно-інформаційного

центру

для

популяризації КСВ, надання консалтингової та юридичної підтримки
компаніям, оприлюднення інформації стосовно компаній-порушників прав
споживачів, принципів гідної праці та екологічних норм;
– залучення засобів масової інформації, інститутів громадянського
суспільства та академічних кіл до популяризації та розвитку КСВ [2, с. 128–
129].
Забезпечення гармонізації національних законодавчих норм у сфері
підприємництва із стандартами та практиками ЄС визначає необхідність
реалізації таких напрямів державного регулювання:
– створення сприятливих умов для розвитку різних підприємницьких
форм, рівних можливостей участі у підприємницькому процесі для всіх
суспільних груп та заохочення підприємницької активності за рахунок
пільгового

оподаткування,

спрощення

реєстраційних,

ліцензійних,

сертифікаційних, митних та інших процедур обліку діяльності підприємств,
дебюрократизації даного процесу, а також здешевлення інституційного
оформлення та забезпечення діяльності підприємств через зменшення витрат
на: реєстрацію підприємства (юридичної особи); отримання ліцензії; відкриття
рахунку в банку; отримання юридичної адреси; сплату податків; дотримання
норм господарського законодавства;
– створення умов для детінізації та зменшення частки неформальної
економіки та нелегальної зайнятості;
– розроблення комплексної державної стратегії інноваційного розвитку
підприємницького

сектору,

що

передбачає

створення

сприятливого

інституційного середовища для успішного проведення інноваційної діяльності
через механізми пільгового оподаткування, державної підтримки розвитку
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підприємницьких екосистем та венчурного фінансування, поглиблення
співробітництва бізнесу, університетів та науково-дослідних інституцій;
– сприяння розвитку соціального підприємництва, що уможливлює
зменшення рівня соціальної ізольованості, забезпечує можливості для
інклюзивного розвитку ринків праці та збільшення привабливості робочих
місць для соціально відчужених осіб.
Цільовими орієнтирами гармонізації відповідних законодавчих норм
України та ЄС у сфері підприємницької діяльності, є зокрема такі:
забезпечення

продуктивної

зайнятості,

дотримання

недискрімінуючих

соціальних гарантій та рівних можливостей у сфері підприємництва та
зайнятості; забезпечення гідних умов та гідної оплати праці; сприяння
розвитку єдиного глибоко спеціалізованого конкурентного ринку, достатня і
різноманітна пропозиція на якому уможливлює необмежений урядовими та
ринковими бар’єрами споживацький вибір оптимального за якістю та ціною
набору товарів та послуг; популяризація відповідальних підприємницьких
практик, в т.ч – соціально-відповідального маркетингу та реклами, які
ґрунтуються принципах пріоритетності прав споживачів та балансу інтересів
сторін на ринку; розвиток підприємницьких екосистем та таких інноваційних
форм як шерінгове та віртуальне, що сприяє поглибленню конкуренції на
ринку та диверсифікації можливостей задоволення потреб споживачів.
Література:
1. Нова стратегія Європейської комісії з корпоративної соціальної відповідальності (КСВ)
2011–2014

[Електронний

ресурс].

–

Режим

доступу

:

http://www.csr-

ukraine.org/ctrategiya_evropeyskoi_komisii_.html
2. Супрун Н.А. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в контексті вимог
євроінтеграційного процесу. Економіка та прогнозування. – № 4. – К., 2016. – С. 118–131.
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Федорченко А.В., д.е.н., професор,
завідувач кафедри маркетингу,
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»
МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ
В сучасних умовах питання управління корпоративною соціальною
відповідальністю (КСВ) виступають передумовою формування і досягнення
загальноуправлінських цілей підприємств незалежно від форми їх власності,
масштабів ведення бізнесу чи галузевої приналежності. Практична реалізація
цієї важливої складової менеджменту традиційно розглядається через призму
соціального партнерства, тому управління соціальною відповідальністю
організації трактується, передусім, як «…реалізація відповідних функцій,
спрямованих на реалізацію інтересів зацікавлених сторін, що беруть на себе
відповідальність за вплив їхньої діяльності на підвищення ефективності
господарювання та забезпечення стійкого збалансованого розвитку» [1, с.
299]. Внаслідок цього менеджмент підприємства добровільно зобов’язується
на постійній основі вживати додаткових заходів, спрямованих на забезпечення
і підвищення якості життя його ключових стейкхолдерів. Як наслідок, однім із
проявів такого підходу на практиці виступає відомий рекламний слоган:
«Якість життя – це якість продукту!».
Загалом не піддаючи сумніву справедливість і вагому значущість
зазначеної тези, вважаємо, що у даному контексті потрібно окремо розглянути
принципово важливе питання ролі і значення у зазначених вище процесах
маркетингу сучасних підприємств, як основи сучасного менеджменту.
Вважаємо, що дане питання ще не знайшло свого належного опрацювання у
спеціальній літературі, де основна увага приділяється іншим аспектам
забезпечення розвитку КСВ або окремим інструментам її практичної
реалізації. Разом із цим у теорії і практиці сучасного маркетингу накопичений
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вагомий арсенал засобів, спрямованих на підтримку і розвиток КСВ, успішне
застосування яких, зокрема, здатне забезпечити менеджменту підприємств
значне зростання показників їх виробничо-господарської діяльності. З-поміж
них варто виділити ряд головних:
По-перше, йдеться про такий доробок маркетингової науки, як
концепції

соціально-етичного

маркетингу,

маркетингу

партнерських

стосунків, маркетингу мережевої взаємодії та ін. [2, с. 111-112], які наразі
активно використовуються провідними компаніями в різних галузях, на основі
яких, своєю чергою, було сформовано кращі практики введення бізнесу в
сучасних умовах. Сьогодні стало очевидним, що ринковий успіх компанії
далеко не завжди залежить від масштабів її ділової активності чи обсягів
необхідних для цього матеріальних ресурсів. Глобалізація бізнесу і посилення
конкуренції на ринках товарів і послуг спричиняють необхідність нового
підходу до формування та підтримки партнерських стосунків з іншими
компаніями та з ключовими стейкхолдерами – споживачами. Сьогодні в
маркетингу вони розглядаються як повноцінні партнери по бізнесу, на
задоволення потреб яких має бути зорієнтована діяльність конкретного
підприємства-виробника з урахуванням необхідності дотримання балансу із
задоволенням довготривалих суспільних потреб.
По-друге, в зазначених умовах іншого, більш глибокого наповнення
набувають системи управління якістю, які ґрунтуються на застосуванні
процесного підходу, передусім, ISO. Йдеться про те, що будь-яка компанія, що
прагне впровадити у власну діяльність дану міжнародну систему стандартів
якості має усвідомлювати, що її менеджмент приймає на себе зобов’язання
налагодити постійно діючу ефективну підсистему вимірювання рівня і
характеру задоволення потреб споживачів: «Керівництву підприємства
потрібно освоїти підхід до процесу розробки, впровадження та підвищення
ефективності системи управління якістю, спрямованої на задоволення
споживача за рахунок виконання його вимог» [3, с. 15]. Задоволення
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визначається в Стандартах як «сприйняття споживачем того ступеня, у якому
виконуються його запити» [3, с. 34].
По-третє, сьогодні питання визначення рівня задоволення потреб
споживачів

безпосередньо

корелює

з

питанням

побудови

системи

внутрішнього маркетингу підприємства [4]. Вона дозволяє залучати до
маркетингового процесу працівників його немаркетингових підрозділів,
слідуючи

логіці

твердження

представників

Скандинавської

школи

маркетингу: «Маркетинг надто великий, аби ним займалися виключно
маркетологи». Своєю чергою, питання оцінювання рівня задоволення
споживчих потреб сьогодні не можуть обмежуватися застосуванням лише
традиційних методів маркетингових досліджень. Тому на порядку денному
постає питання побудови більш складних аналітичних систем, у межах яких
мають

опрацьовуватися

потоки

різнопланової

інформації,

у

т.ч.

і

маркетингової. Серед головних умов ведення сучасного бізнесу виділяють
інтеграцію бізнес-процесів на противагу їх функціональному розподілу в
діяльності підприємства; інтеграцію процесів взаємодії підприємства з його
постачальниками і клієнтами; орієнтацію на задоволення потреб споживача на
основі персоніфікації і кастомізації товарних пропозицій; глобалізацію
ведення бізнесу; інновації і постійне вдосконалення якісних характеристик
товарів і технологій; розвиток економіки знань. На рівні підприємства це
виявляється у тому, що кожний співробітник має здійснити свій внесок у
процес створення споживчої цінності на основі своїх знань і наявної
інформації.
По-четверте,

розвиток

сучасних

інформаційно-комунікаційних

технологій та глобальна інтернетизація суспільства. На початку ХХІ ст. стала
очевидною проблема побудови ефективних маркетингових комунікацій між
бізнесом і споживачами, яка ґрунтувалася на використанні традиційних їх
засобів. Практика ведення бізнесу свідчить про те, що такі засоби, з одного
боку, забезпечували лише односпрямовану комунікацію зі споживачем у
вигляді, наприклад, традиційної телевізійної реклами. З іншого боку, обсяги
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рекламно-інформаційних звернень наразі набули таких обсягів, що споживач
не в змозі опрацювати цей величезний масив інформації. Це зумовило
бурхливий розвиток і використання в маркетинговій діяльності технологій
сучасного Інтернет-маркетингу, які дозволили побудувати таргетовані
маркетингові комунікації із використанням цифрового зв’язку, соціальних
медіа та ін. Це дозволило будувати принципово інші комунікації з цільовим
ринком, що ґрунтуються на зворотному зв’язку із ним. Інформація стала
надзвичайно відкритою, тому успіхи або певні недоліки у веденні бізнесу
(наприклад, низький рівень обслуговування споживачів) швидко стають
відомими значним групам представників цільового ринку, що, своєю чергою,
посилює транспарентність ведення бізнесу.
По-п’яте, усе вищезазначене свідчить про зміну традиційних ролей
виробника, посередника, споживача. Сьогодні останній перетворився на
центральну і надзвичайно активну фігуру усіх ринкових процесів. Тому
сучасні здобутки у сфері управління КСВ на рівні конкретного підприємства
мають корелювати із необхідністю відповідного розвитку його маркетингової
діяльності та адекватного застосування маркетингового інструментарію.
Необхідно зрозуміти, що в умовах глобального ринкового середовища істотно
зростає вартість нематеріальних активів, таких, як бренди, що, своєю чергою,
ґрунтуються на споживчій лояльності до торгових марок виробника. Тому
маркетинг, будучи невід’ємною складовою менеджменту, сприяє розвитку
КСВ бізнесу в сучасних умовах ведення бізнесу.
Література:
5. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: Монографія/[А.М. Колот,
О.А. Грішнова та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук., проф. А.М. Колота. – К.: КНЕУ, 2012.
– 501 с.
6. Маркетинг: Підручник / А.Ф. Павленко, І.Л. Решетнікова, А.В. Войчак та ін.; за наук. ред. дра екон. наук, проф., акад. АПН України А.Ф. Павленка; Кер. авт. кол. д-р екон. наук, проф.
І.Л. Решетнікова. – К.: КНЕУ, 2008. – 600 с.
7. Хилл Н. Измерение удовлетворенности потребителя по стандарту ИСО 9000:2000 / Н. Хилл,
Б. Сельф, Г. Роше. – М.: Издательский дом «Технология», 2004. – 192 с.
8. Внутрішній маркетинг підприємства: теорія, методика, практика: Монографія /
А.В. Федорченко, О.В. Окунєва; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А.В. Федорченка. – К.:
КНЕУ, 2015. – 230 с.
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Бичкова Н.В., к.е.н., доцент
ОНУ імені І.І. Мечникова
КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: МЕХАНІЗМИ ТА УМОВИ
РЕАЛІЗАЦІЇ
Основу

сучасного

національного

господарства

становить

корпоративний сектор, представлений різними за організаційно-правовим
статусом

суб’єктами

господарювання.

Враховуючи

особливості

національного законодавства, до підприємств корпоративної форми власності
відносять як ті, що створені шляхом емісії цінних паперів, так і об’єднання
підприємств, що створені на основі поєднання виробничих, наукових і
комерційних інтересів окремих господарських одиниць.
Світовий досвід засвідчує, що головними завданнями сучасних
корпорацій є забезпечення інноваційного розвитку економіки держави та
підвищення конкурентоспроможності продукції, а отже й експортного
потенціалу країни завдяки концентрації фінансово-інвестиційних ресурсів.
Так, у 2016 р. за даними НКЦПФР серед 2355 публічних акціонерних
товариств 28 компаній згенерувало понад 80% сукупного чистого прибутку [1,
c.80].
Проте негативним аспектом такої концентрації є те, що без належних
механізмів регулювання (як зовнішніх, так і внутрішніх) концентрація
власності серед певного кола осіб (мажоритарних власників) може призвести
до зловживань та некомпетентності при їх використанні. Високою є
ймовірність конфлікту інтересів між основними групами стейкхолдерів
корпорації. Історія українських корпоративних конфліктів вже має приклади,
коли 90% голосів на загальних зборах акціонерів було недостатньо для
прийняття рішення [2]. Тому метою впровадження системи корпоративного
управління в компанії є саме вибудовування структури злагодженої взаємодії
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між власниками корпоративних прав та іншими стейкхолдерами на
стратегічному та операційному рівні.
Виокремлюють

наступні

внутрішні

механізми

корпоративного

управління в акціонерній компанії: загальні збори акціонерів, наглядова рада,
виконавчий орган. Загальні збори акціонерів є вищим органом корпорації, до
виключної компетенції якого відносять питання стратегічної та організаційної
спрямованості. Наглядова рада контролює діяльність виконавчого органу та
захищає права всіх акціонерів компанії. Виконавчий орган акціонерного
товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.
Окремо слід звернути увагу на роль корпоративного секретаря та
незалежних директорів в системі корпоративного управління. Так, головною
задачею корпоративного секретаря вважають забезпечення ефективної
комунікації між компанією та її акціонерами на основі організації
злагодженого адміністративного процесу сповіщення акціонерів, підготовки
питань для зборів та опрацювання результатів. Роль незалежного директора як
неупередженого експерта, який формально не належить до топ-менеджменту
та не має майнових інтересів в компанії, полягає у контролі за виконанням
управлінських рішень, проведенні внутрішнього аудиту, ризик-менеджменту
тощо.
Слід звернути увагу, що навесні 2017 р. було створено Українську
академію корпоративного управління, яка через освітню діяльність сприятиме
просуванню кращих стандартів корпоративного управління в Україні,
навчанню та підвищенню професійного рівня членів наглядових рад. А
прийняття одночасно двох наріжних законів: «Про корпоративні договори» та
«Про обов’язковий викуп акцій (squeeze-out & sell-out)», що надасть
учасникам корпоративних відносин довгоочікувану можливість вільно
будувати свої відносини, заздалегідь домовлятися про голосування на
загальних зборах, про порядок відчуження акцій та часток або утримання від
такого відчуження, дозволить сторонам застосовувати зрілі та комплексні
512

механізми розв’язання корпоративних суперечок. Зазначені нововведення
сприятимуть підвищенню довіри інвесторів, особливо іноземних, до
вітчизняних компаній, що в довгостроковій перспективі позитивно вплине на
посилення мотивації компаній до покращення практик корпоративного
управління.
Отже, за умови ефективної реалізації закріплених повноважень всіх
органів системи корпоративного управління та відповідного нормативноправового регулювання, компанія отримує суттєві позитивні економічні
ефекти:
1. Підвищення

ефективності

діяльності

–

якісне

корпоративне

управління підвищує результативність діяльності менеджменту через
зменшення асиметричної інформації завдяки підвищенню прозорості та
підзвітності.
2. Зростання

вартості

нематеріальних

активів

–

інформаційна

транспарентність та дотримання прав акціонерів позитивно впливає на
репутацію, бренд компанії тощо.
3. Полегшення

доступу

на

ринки

капіталу

та

зниження

середньозважених витрат на капітал – завдяки тому, що підприємство стає
більш прозорим, воно перетворюється на більш привабливий об’єкт для
вкладання грошей сторонніми інвесторами та значно покращує свої
можливості для залучення зовнішнього фінансування.
4. Зростання ринкової вартості компанії – більшість інвесторів у світі
готові платити премію до ціни акцій компаній із високим рівнем
корпоративного управління.
В той же час слід звернути увагу на досить важливий аспект щодо
визначення ролі якісного корпоративного управління на підприємствах з
державною часткою власності. Тип власника, що володіє контролюючим
пакетом

акцій,

може

істотно

трансформувати

як

самі

механізми

корпоративного управління, так і їх результативність. Так, наприклад,
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діяльність найбільшого державного підприємства НАК «Нафтогаз Україна» на
даний момент майже дестабілізована в результаті того, що Наглядову раду
товариства залишили останні незалежні директори, мотивом звільнення яких
слугувала відсутність обіцяних державою реформ в рамках концепції
реформування у сфері управління державною корпоративною власністю.
Згідно дослідженню Credit Suisse «How Corporate Governance Matters»
саме такі галузі, як телекомунікації, нафтогазова та фінансова є найбільш
чутливими до методів управління та демонструють показники вище ринкових,
що значно підвищує ринкову вартість активів особливо в довгостроковій
перспективі [3]. Саме тому забезпечення дієвості механізмів корпоративного
управління на підприємствах даних галузей є першочерговим завданням
держави як головного акціонера.
Таким чином, на наш погляд, в сучасних умовах активізації діяльності
національних корпорацій та пожвавлення динаміки фондового ринку, який
відіграє ключову роль у формуванні ринкової оцінки компаній, а також
враховуючи позитивні зрушення у сфері законодавчого регулювання
діяльності акціонерних товариств підвищення якості корпоративного
управління

сприятиме

господарювання

та

інвестиційно-інноваційному

конкурентоспроможності

розвитку

національної

суб’єктів
економіки.

Водночас в умовах очікуваних реформ на 3444 державних підприємствах
необхідним

є

корпоративного

аналіз

та

управління,

всебічна
що

оцінка

впроваджуваних

сприятимуть

оздоровленню

практик
сектора

державної корпоративної власності та зростанню інвестиційної привабливості
країни.
Література:
1. Річний звіт НКЦПФР за 2016 р.: на шляху до системних змін [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/07/zvit-komosii-2016ukr-web.pdf
2. Гуменчук А. Крок до реформування корпоративного управління / А. Гуменюк
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://yurgazeta.com/publications/practice/korporativne-pravo-ma від 20.04.2017
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доступу: http://publications.credit-suisse.com
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КНУ імені Тараса Шевченка
ДИВІДЕНДНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ЧИННИК ПОЛІПШЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
З розвитком ринкових відносин постає необхідність залучення
інвестицій від стейкхолдерів та інших заінтересованих осіб. Україна здатна
демонструвати достатній рівень інвестиційної привабливості підприємств, аби
залучати до співпраці вітчизняних та іноземних інвесторів. Особливої уваги
набуває формування ефективної та дієвої системи корпоративного управління,
так як у вітчизняній економіці найбільшу роль відіграють підприємства з
корпоративним типом управління, що здатні до впровадження ефективних і
послідовних рішень, підпорядкування усіх завдань зовнішньої та внутрішньої
політики підприємства досягненню стратегічних результатів у фінансовогосподарській діяльності. Важливим аспектом визначення інвестиційної
привабливості є здатність підприємства задовольнити інтереси всіх учасників
корпоративних відносин шляхом створення достатнього обсягу вартості,
використовуючи наявні ресурси та враховуючи пріоритетність потреб
реінвестування, тобто дивідендний потенціал. [1]
Основною проблемою у використанні дивідендного потенціалу як
одного із базисних показників інвестиційної привабливості підприємства
являється відсутність чіткої узагальненої методики вимірювання величини
дивідендного потенціалу. Деякі вітчизняні науковці вже займались питанням
розробки чіткої моделі вимірювання величини дивідендного потенціалу.
Наприклад, Вакульчик О.М. та Козлова О.В. у своїх працях розробили та
запропонували методику оцінки дивідендного потенціалу підприємства. [2]
Дивідендний потенціал розглядається як характеристика АТ, що визначає
здатність підприємства виплачувати дивіденди в перспективі. Аналізуючи їх
модель, встановлено, що оцінювання рівня дивідендного потенціалу
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здійснюється на основі показників, що базуються на аналізі доданої вартості.
Автори, перш, ніж публікувати результати оцінювання рівня дивідендного
потенціалу, що в рамках даної моделі базуються на аналізі доданої вартості,
здійснили статистичну обробку бази даних близько 1000 АТ з часткою
держмайна різних галузей економіки, на основі була визначена рейтингова
шкала.
Крім вищезгаданої моделі, Горянська О.В. та Парсяк В.Н. у своїй праці
пропонують модель узагальнюючого показника, що інтегрує фактори
формування та обмеження дивідендного потенціалу акціонерного товариства,
а також механізм управління дивідендним потенціалом як метод управління
вартістю підприємства. [3]
Таблиця 1
Порівняльна таблиця показників визначення дивідендного потенціалу
підприємства
Модель Вакульчик О.М. та
Козлової О.В.

Показники
вимірювання
ІДП

Особливості
характеристики

Ключові
висновки

Модель Горянської О.В. та
Парсяк В.Н.

 група дивідендного
потенціалу;
 рівень дивідендного
потенціалу;
 відстань дивідендного
потенціалу;
 динаміка показника питомих
витрат проміжного
споживання;
 динаміку показника
 витратомісткості доданої
вартості.

 група дивідендного
потенціалу;
 запас дивідендного
потенціалу;
 питома додана вартість;
 коефіцієнт
реалізованості
інвестицій в основні
засоби;
 коефіцієнт
реалізованості
оборотних інвестицій.

 наявність чіткої визначеної
рейтингової шкали
оцінювання;
 більш детально аналізує
показники на основі доданої
вартості..
 неповна відповідність
висновків щодо стану та
ефективності
корпоративного управління
деяких окремих показників.

 більша увага
приділяється аналізу
ефективності
використання
інвестицій;
 відсутність чіткої
визначеної рейтингової
шкали для оцінювання
рівня дивідендного
потенціалу.
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Джерело: складено на основі [2, 3]

Спільною особливістю розглядуваних моделей є те, що визначення
величини інтегрального показника дивідендного потенціалу акціонерного
товариства (ІДП) базується на врахуванні значень вищезазначених п’яти
показників, які є складовими елементами інтегрального показника і
характеризують результативність та ефективність корпоративного управління.
ІДП розраховується як сума балів, що отримує підприємство, відповідно до
величини кожного з п’яти елементів. Проте самі показники у моделях відмінні.
5

ІДП   Т gі ,

(1)

і 1

де Тg – кількість балів за відповідний елемент інтегрального показника
дивідендного потенціалу, g – елемент ІДП. [2, c. 102]
Порівнявши обидві моделі визначення рівня дивідендного потенціалу
підприємства, ми прийшли до висновку, що в подальшому потребують
додаткових наукових пошуків щодо визначення дивідендного потенціалу
підприємств, оскільки цей інтегральний показник прямо або опосередковано
впливає на інвестиційну привабливість підприємств корпоративного типу.
Література:

1. Баюра Д.О. Система корпоративного управління в Україні: стан та перспективи
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2. Вакульчик О.М., Козлова О.В. Інтегрована оцінка дивідендного потенціалу
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КНУ імені Тараса Шевченка
ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В НОВІЙ БІЗНЕС-МОДЕЛІ
УКРАЇНСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ
Проблема соціальної відповідальності бізнесу є актуальною як з
наукової, так і з практичної точки зору. На сьогоднішній день в умовах
посилення конкурентної боротьби як на локальному, так і на міжнародному
ринку, для кожного підприємства, галузі чи регіону на перший план виходить
завдання збереження та підвищення власної конкурентоспроможності.
В свою чергу, підвищення конкурентоспроможності підприємства
наприкінці 10-х років ХХІ століття неможливо уявити без розвитку власного
персоналу,

прозорих

та

взаємовигідних

відношень

з

громадою

та

суспільством, дбайливого відношення до навколишнього середовища. Всі ці
аспекти є складовою концепції корпоративної соціальної відповідальності
(далі – КСО) бізнесу по відношенню до свої стейкхолдерів (заінтересованих
сторін).
Сам по собі термін КСО в розумінні взаємовідносин з зацікавленими
сторонами почав використовуватися на початку 1970 років минулого століття.
Сутність КСО на сьогодні має досить широкі рамки: від мікро-проектів
навчання малограмотного дорослого населення африканських провінцій
новим навичкам для роботи на власному підприємстві до проектів розвитку
компаній, які вкладають мільйони доларів в захист навколишнього
середовища при виробництві власної продукції.
Українська залізниця є однією з найбільших компаній Східної Європи
як за масштабами діяльності, кількістю працюючих (більше 280 тисяч в 2017
році) так і впливу на життєдіяльність багатьох міст, як України так і Східної
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Європи. Укрзалізниця виступає також місто-утворюючим підприємством,
оскільки тисячі сімей працює в компанії на протязі багатьох поколінь,
утворюючи так звані «залізничні династії». В таких умовах посилення
проектів з розвитку соціальної відповідальності Укрзалізниці набуває все
більшого значення.
Наприкінці 2015 року, шість окремих залізничних доріг (ПідденноЗахідна, Південна, Придніпровська, Донецька, Львівська, Одеська), які ще за
часів Радянського Союзу були головною інфраструктурою країни об’єдналися
в єдину компанію ПАТ «Укрзалізниця». З того часу розпочався важкий та
складний шлях корпоратизації. Прикладом, наскільки цей шлях є складним,
підтверджує той факт, що власні акції компанія випустила лише у вересні 2017
року і з моменту ПАТ у компанії було декілька раундів змін правління та його
голови.
Навіть в таких складних умовах сьогодення компанія не перестає дбати
про своїх працівників та інших стейкхолдерів. Так, у листопаді 2016 року
рішенням правління Укрзалізниці був створений департамент корпоративної
соціальної відповідальності. Серед інших, слід виділити такі ключові
завдання, які поставлені перед департаментом:
1. Побудова та розвиток ефективної системи корпоративного управління
в частині елементів корпоративної соціальної відповідальності та
сталого розвитку, що заснована на відкритості, прозорості та
підзвітності.
2. Підвищення привабливості Товариства для співробітників і партнерів,
впровадження соціально-відповідальних підходів до управління
персоналом.
3. Підвищення позитивного впливу Товариства та ефективності взаємодії
з суспільством.
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4. Впровадження системи управління корпоративною соціальною
відповідальністю та сталим розвитком, що заснована на міжнародних
стандартах, в регіональних філіях та філіях Товариства.
5. Випуск нефінансової звітності згідно з міжнародними стандартами.
6. В межах діяльності Товариства розробка та впровадження комплексу
проектів і програм, що сприяють забезпеченню сталого розвитку
України.
7. Участь у спільних міжнародних проектах у сфері корпоративної
соціальної відповідальності та сталого розвитку з метою покращення
ефективності діяльності та конкурентоспроможності Товариства,
обміну досвідом.
З березня 2017 року департамент фактично розпочав свою діяльність, і
на сьогодні проходить процес побудови бізнес-процесів департаменту, пошук
та прийом на роботу персоналу, ініційовані та розробляються проекти в сфері
корпоративної соціальної відповідальності. Також підходи щодо розвитку
корпоративної соціальної відповідальності закладені у стратегію до 2021 року
ПАТ «Укрзалізниця», яка зараз перебуває на розгляді Кабінету міністрів
України.
Серед важливих проектів, які розробляються сьогодні Департаментом
корпоративної соціальної відповідальності слід відмітити консолідацію
управління соціальними об’єктами. Санаторії та будинки відпочинку не є
профільними об’єктами для регіональних філіалів і тому їм приділяється увага
та фінансування по остаточному принципу. Перехід їх під єдине управління
має привести до більш ефективного управління, зменшення витрат на
утримання, збільшення заповнення та поліпшення умов проживання людей в
них.
Таким чином, процес створення з ПАТ «Укрзалізниці» соціальновідповідальної компанії знаходиться лише на його початку. З 2018 року
заплановано розкривати інформацію про нефінансові показники діяльності
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компанії згідно з міжнародними стандартами, що призведе до можливості
порівнювати ПАТ «Укрзалізницю» з іншими компаніями. Наслідком цього
буде ініціювання та розвиток різноманітних проектів з перейняття
міжнародного досвіду в напрямку сталого розвитку та корпоративної
соціальної відповідальності, що призведе до наближення бізнес-моделі ПАТ
«Укрзалізниця» до європейського стандарту та допоможе Україні у
євроінтеграційних процесах.
Література:
1.
Сайт свободной инциклопедии «Википедия». [Електронний ресурс]
/ Свободная инциклопедия «Википедия». – Електронні дані. – М.: Свободная инциклопедия
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2010.
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Режим
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D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0
%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE
%D1%81%D1%82%D1%8C
2.
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Сахарук Б.С., аспірант
КНУ імені Тараса Шевченка
ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ І
ВИКОРИСТАННЯ АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ
В сучасних умовах розвитку економіки України процес формування та
використання акціонерного капіталу набуває особливої важливості у контексті
пошуку ефективних механізмів фінансування господарської діяльності
акціонерних товариств. Акціонерний капітал – комплексна категорія, яка
відображає особливості розвитку відносин власності у країні. З огляну на це,
нами визначені основні функції акціонерного капіталу:
- організаційна – акціонерний капітал виступає основним фактором
започаткування та розвитку підприємницької діяльності;
- функція відтворення – полягає у здатності акціонерного капіталу
накопичуватися та відновлюватися, формуючи та змінюючи свою вартість і
структуру;
- захисна функція – акціонерний капітал забезпечує безперервну та
безперебійну діяльність акціонерного товариства, навіть за умови настання
форс-мажорних випадків та досягнення від’ємних фінансових результатів
підприємницької діяльності;
- розподільча функція – акціонерний капітал виступає об’єктом
розподілу, прямо пропорційному внескам учасників;
- регулююча функція – акціонерний капітал, в залежності від своєї
структури,

впливає

на

побудову

взаємовідносини

між

учасниками

акціонерного товариства;
- гарантійна функція – передбачає законне право учасників акціонерного
товариства отримувати дивіденди, пропорційно їх внескам у статутний
капітал;
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- інформативна функція – акціонерний капітал виступає першоджерелом
отримання даних щодо структури власності підприємства, його учасників, а
також вартості підприємства;
- інвестиційна функція – акціонерний капітал виступає джерелом
фінансування та реалізації інвестиційних проектів, розширення напрямів та
масштабів діяльності акціонерного підприємства;
- інтеграційна функція – знаходить своє відображення у формуванні
ділових відносин між акціонерним товариством та іншими суб’єктами
господарювання, потенційними партнерами;
- прогностична функція – акціонерний капітал виступає первинною
інформацію, на основі якої здійснюється прогнозування його розмірів та
структури у майбутніх періодах функціонування підприємства;
- функція заощадження – передбачає, що в залежності від розміру,
частина акціонерного капіталу може бути вилучена з обігу та спрямована на
формування резерву сумнівних боргів, відновлення основних засобів (на
основі амортизаційних відрахувань) або бути акумульованою на депозитних
рахунках підприємства в банківських установах;
- функція багатовекторності – акціонерний капітал дозволяє не лише
розвивати поточну господарську діяльність підприємства, але й виступає
засобом диверсифікації видів економічної діяльності;
- превентивна функція – полягає у попередженні та мінімізації наслідків
кризових явищ у господарській діяльності підприємства;
- функція результативності – акціонерний капітал визначає основні
показники економічної ефективності діяльності акціонерного товариства, а
також відповідність між заданими цілями господарської діяльності та
отриманими результатами у процесі їх досягнення;
- контролююча функція – акціонерний капітал виступає засобом
здійснення контролю у межах підприємства з метою забезпечення
відповідальності кожного із учасників товариства.
523

Дослідження концепту акціонерного капіталу передбачає ознайомлення
з його основними принципами формування та використання, серед яких ми
визначили такі:
- достовірності – інформація щодо величини та структури акціонерного
капіталу має бути правдивою та обґрунтованою первинними документами,
відповідними звітами;
- відкритості – учасники та стейкхолдери акціонерного товариства
мають право отримувати інформацію щодо стану акціонерного капіталу без
утиску їх законних на це прав;
- доступності – повна інформація про акціонерний капітал повинна бути
представлена у вигляді, зрозумілому для сприйняття та аналізу ситуації;
- відповідальності – власники акціонерного капіталу мають сумлінно і
своєчасно виконувати свої обов’язки і нести відповідальність за їх
невиконання чи зловживання своїми правами;
- легітимності – використання акціонерного капіталу має бути
підпорядковане і здійснюватися суто згідно з чинним законодавством країни;
- прозорості – всі дії учасників щодо формування та розподілу
акціонерного капіталу мають бути зрозумілими один для одного;
- синхронності

–

передбачає

узгодженість

дій

усіх

учасників

акціонерного товариства щодо формування структури капіталу та його
використання, з метою досягнення економічного ефекту від діяльності
підприємства;
- ефективності – формування та використання акціонерного капіталу має
здійснюватися з метою досягнення позитивного фінансового результату
діяльності підприємства;
- партнерства – відносини між власниками акціонерного капіталу та
іншими

зацікавленими

сторонами

щодо

процесу

формування

та

нагромадження акціонерного капіталу мають здійснюватися на засадах
співпраці;
524

- справедливості – мають бути рівномірно та пропорційно розподілені
права, обов’язки та ризики між власниками акціонерного капіталу;
- гнучкості – структура акціонерного капіталу має бути адаптованою до
раптових змін зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування
підприємства з метою забезпечення безперебійного його функціонування
протягом тривалого періоду часу;
- вимірювання – акціонерне товариство має володіти широкою
методикою та інструментарієм обчислення вартості акціонерного капіталу, в
залежності від суб’єкта, зацікавленого в отриманні такої інформації, та мети
здійснення оцінювання вартості акціонерного капіталу;
- глобальності

– економічною природою акціонерного капіталу

передбачено, що його власниками можуть бути представники різних країн
світу, що і визначає інтернаціональний характер його формування і
використання;
- конкурентоспроможності
акціонерним

капітал

– процес формування

визначають

рівень

та управління

конкурентоспроможності

підприємства.
Таким чином, акціонерний капітал – це динамічне поняття, цілісне
вивчення

якого

акціонерного

відбувається

капіталу

та

шляхом

основних

розкриття
принципів

основних
його

функцій

формування

і

використання. Крім того, поглиблений аналіз ключових теоретичних засад
функціонування

акціонерного

капіталу

сприяє

розробці

практичних

рекомендацій щодо вдосконалення його структури, а також способів
нагромадження та використання.
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Варналій З.С., д.е.н., професор,
КНУ імені Тараса Шевченка
ФІНАНСУВАННЯ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ У ДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Проблема зміцнення конкурентоспроможності економіки для України
була актуальною впродовж усіх років незалежності. Конкурентоспроможність
національної економіки, на нашу думку, – це здатність національних
економічних суб’єктів витримувати конкуренцію на світових ринках завдяки
створенню в країні таких умов господарювання, що забезпечують суб’єктам
можливість підвищувати інноваційну активність та ефективність, а в
результаті досягати високого рівня добробуту та національної безпеки країни
[2, с. 71].
Підвищення конкурентоспроможності економіки України в першу чергу
вимагає розвинутих та ефективно діючих фінансових інститутів. Важливим
чинником

зміцнення

конкурентоспроможності

України

є

підготовка

висококваліфікованих кадрів, зокрема, через розвиток вищої освіти.
Ефективна реалізація політики у сфері вищої освіти неможлива без
належного фінансування вищих навчальних закладів (ВНЗ) та інших освітніх
установ, джерелами фінансування яких є як бюджетні кошти, так і кошти
юридичних та фізичних осіб. Суттєвий вплив на об’єм бюджетного
фінансування ВНЗ здійснює величина державного замовлення підготовки
кадрів. Зміни у процесі формування державного замовлення, а також нові
тенденції розподілу бюджетних місць та коштів на підготовку фахівців
спонукають до більш ретельного дослідження та запровадження нових систем
і моделей. Основними факторами, які формують обсяги фінансових ресурсів
державних ВНЗ є: матеріально-технічна база ВНЗ; обсяг державного
замовлення на підготовку фахівців різних освітніх рівнів; плата за послуги, що
надаються ВНЗ (НДР тощо). Одним із важливих складових елементів
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фінансових ресурсів державних ВНЗ є плата за основну діяльність – освітню
послугу, яка формується згідно попиту, пропозиції та конкуренції на ринку
освітніх послуг.
Слід зауважити, що нормативно-правові акти, які регулюють процеси
фінансування державних ВНЗ, мають певні суперечності. Так, бюджетні
нормативно-правові акти заперечують деякі норми законодавства вищої
освіти, звужують фінансову автономію державних ВНЗ [4]. Сучасні світові
тенденції розвитку вищої освіти підкреслюють необхідність застосування
диверсифікації джерел надходжень фінансових ресурсів та підходів до
розподілу та обліку витрат. Система реформування вищої освіти України
повинна мати на меті зміну існуючих механізмів фінансування державних ВНЗ
та використання гнучкої системи інструментів для отримання вищої освіти.
Основними джерелами фінансування державних ВНЗ є кошти
державного бюджету (48-85%), які використовуються для підготовки кадрів та
проведення наукових досліджень та науково-технічних розробок. Видатки
державних ВНЗ здійснюються відповідно до економічної класифікації
видатків, яка застосовується всіма бюджетними установами та одержувачами
бюджетних коштів за економічними ознаками з детальним розподілом коштів
за їх предметними ознаками, та складаються з поточних видатків та
капітальних видатків [1]. Найбільшу питому вагу у кошторисі займають
видатки на оплату праці. Це викликано тим, що освітня діяльність є
інтелектуальною і трудомісткою, а відповідно потребує великих обсягів
витрат на оплату праці професорсько-викладацького складу та персоналу ВНЗ
[3, с. 135-137].
Значна роль у роботі механізму фінансування державних ВНЗ
відводиться нормам та нормативам при розподілі бюджетних ресурсів. Такі
норми затверджують відповідні органи законодавчої та виконавчої влади. Дані
норми та нормативи повинні враховувати сучасні тенденції та умови
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діяльності державних ВНЗ, що дозволило б забезпечити раціональний
розподіл фінансових ресурсів закладів вищої освіти.
Оскільки державні вищі навчальні заклади не є прибутковими
установами, то вони і не повинні закладати у вартість підготовки фахівця суму
прибутку. Тому, фактично, вартість освітньої послуги дорівнює її собівартості
попереднього періоду, що позбавляє ВНЗ можливості здійснювати видатки на
поточні та капітальні ремонти, придбання необхідного обладнання та
матеріалів, акумулювати кошти для розвитку матеріально-технічної бази, не
кажучи вже про ймовірні наслідки та ризики зміни економічної кон’юнктури
в державі. Можливим варіантом вирішення такої ситуації могло б стати
перекладення такої «надбавки до прибутку» при встановленні плати за
навчання для студентів-контрактників. Проте, розмір такої плати повинен
бути адекватним ситуації на ринку праці та попиту на відповідні напрями
підготовки з урахуванням регіональних особливостей [3, с. 148-149].
Система державного фінансування підготовки кадрів у вітчизняних ВНЗ
залишилася практично незмінною. Загальні обсяги державного замовлення
формує Мінекономрозвитку України відповідно до подання МОН та інших
замовників, якими виступають НАН України, галузеві академії, міністерства,
відомства, центральні органи виконавчої влади, інші державні органи. Вони є
головними розпорядниками бюджетних коштів. Формування державного
замовлення здійснюється на підставі середньострокового прогнозу потреби у
фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці.
Питання

формування

та

розподілу

державного

замовлення

узгоджуються та регулюються великою кількістю нормативних актів, які
деколи дублюються, не чітко регулюють процеси формування та розподілу, не
визначають критеріїв розподілу кількості бюджетних місць для конкретного
ВНЗ (виконавця), не зобов’язують державних замовників та виконавців
висвітлювати інформацію про результати остаточного розподілу державного
замовлення по відповідними напрямами (спеціальностями), ВНЗ тощо.
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Незважаючи на абсолютне зниження загальної кількості вступників, частка,
тих хто вступає за кошти державного бюджету та місцевих бюджетів зростає
(рис. 1).
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Рис. 1. Питома вага прийому студентів за різними джерелами
фінансування навчання на початок відповідного навчального року, %
Джерело: складено за даними статистичних бюлетенів Державної служби
статистики України http://www.ukrstat.gov.ua

З прийняттям нової редакції закону «Про вищу освіту» [3], який суттєво
не змінив систему державного замовлення, змінилася процедура розподілу, де
спроби впровадження методу «гроші за студентом» були використанні під час
вступної кампанії 2016 року. Вступники отримували право навчатись за
державним замовленням на основі загальнонаціональних рейтингів по
відповідному напряму підготовки, спеціальності, освітньої програми.
Зарахування відбувалось згідно рейтингу абітурієнтів та конкурсу у
відповідному ВНЗ, пріоритетності та вибору абітурієнта. За такими умовами
зарахування та вступу абітурієнт отримував право навчатись за державні
кошти. Під час вступної кампанії 2017 року до рейтингового балу вступника
запроваджуються нові коефіцієнти: регіональний, галузевий та сільський.
Разом з тим, є певні недоліки та ризики у проведенні нового підходу при
розподілі державного замовлення. Так, пріоритети вступника не завжди
засвідчуватимуть, що бюджетні кошти будуть спрямовані до кращих та
сильніших ВНЗ. Адже абітурієнти перш за все будуть обирати місце навчання
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не за якістю освіти, а за доступністю. Тому, може виникати ситуація, коли на
популярні серед абітурієнтів спеціальності (соціальні, гуманітарні), які
готують ВНЗ різного рейтингу, студенти швидше за все будуть керуватися
можливістю зарахування на місця державного замовлення, ніж за ймовірністю
отримання якісного навчання та знань. В свою чергу, це викличе складнощі у
прогнозуванні чисельності місць державного замовлення для ВНЗ, внаслідок
непередбачуваності поведінки вступника і його вибору місця навчання
відповідно до запровадженої системи розподілу державного замовлення та
бюджетних місць. Отже, існуюча система дає можливості студентам
безкоштовно навчатися у тих ВНЗ, де легко подолати вступний конкурс та
навчатись за державні кошти, не зважаючи на можливості більш якісних
освітніх програм.
Таким чином, такі нововведення, у подальшому створюють труднощі у
межах існуючих нормативів, адже пізніше доводиться приводити у
відповідність до законодавства навчальне навантаження, кількість посад,
штатні розписи, оплату праці викладацького складу, стипендіальні фонди та
інші показники діяльності ВНЗ, що в кінцевому рахунку впливає на обсяги
фінансових ресурсів державних ВНЗ. Зміни у системі державного замовлення
повинні бути не тільки у частині зміни умов розподілу державного
замовлення, а бути комплексними і охоплювати усі аспекти системи
підготовки кадрів вищими навчальними закладами України як важливого
чинника підвищення конкурентоспроможності національної економіки.
Література:
1. Бюджетний кодекс України вiд 8 липня 2010 № 2456-VI // Відомості Верховної Ради
України (ВВР). - 2010. - № 50-51. - ст.572 [із змінами та доповненнями] [Електронний
ресурс]
//
Верховна
Рада
України:
[сайт].
–
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 – Назва з екрана.
2. Варналій З.С. Конкуренція і підприємництво : монографія / З.С. Варналій. - К. : Знання
України, 2015. – 463 с.
3. Варналій З.С. Фінансування державних вищих навчальних закладів України /
З.С. Варналій, О.В. Красільник, Л.П. Хмелевська. – Київ: Знання України, 2017. – 231 с.
4. Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII // Відомості ВВР.
- 2014. - № 37-38. - ст.2004 [із змінами та доповненнями] [Електронний ресурс] // Верховна
Рада України: [сайт]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. – Назва
з екрана.

530

Аткочуниене З.О., д. ком. н., профессор,
Гирниене И., д. соц. н., ассистент
Вильнюсский университет
МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ СОЗДАВАЯ
ИННОВАЦИИ
Управление знаниями в экономике может повышать ее эффективность,
влиять на создание добавочной стоимости, улучшение конкурентной среды и
способствовать постоянному развитию инновационной деятельности в каждой
отрасли и конкретной организации. Качественный «менеджмент знаний»
влияет на продуктивную разработку новых идей, которые впоследствии
становятся

результатом

–

инновацией.

Инновация

в

экономике

рассматривается как внедренное новшество, обеспечивающее качественный
рост эффективности процессов, продукции или услуг, востребованное
рынком. Управление знаниями поддерживает инновационную деятельность,
помогает внедрять новаторские решения, которые, в свою очередь, являются
залогом прибыльной и успешной деятельности большинства организаций.
Современная, новая экономика, которую различные ученые (Ф. Махлуп,
Л.М. Гохберг, Г. Клейнер и др.) также рассматривают как Экономику знаний,
креативности,

«совместную»

экономику,

всегда

ассоциируется

с

инновациями, интеллектуальным управлением, основанным на знаниях,
предпринимательстве и ответственности, создавая высокую эффективность и
экономичность, и прибыльность для организации. Развитие теоретических
основ управления знаниями и их практическое применение тесно связано с
феноменом Экономики знаний – экономикой, основанной на интенсивном и
эффективном использовании знаний. Г. Клейнер (2007) Экономикой знаний
называет такое состояние экономики данной страны, при котором: знания
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становятся полноценным товаром; любой товар несет в себе уникальные
знания; знание становится одним из основных факторов производства.
В контексте этих определений и непрерывного изучения этого вопроса
все более ощущается, что управление знаниями и инновации становятся
основным

двигателем

экономического

развития

стран,

регионов

и

организаций. В наукоемких предприятиях управление знаниями – это не
просто управление этим нематериальным ресурсом в буквальном смысле – это
создание среды, способствующей развитию процессов знаний, а также
целенаправленное,

постоянное,

систематическое

управление

этими

процессами [3]. Чтобы сохранить конкурентное преимущество на рынке,
организациям необходимо использовать новые разработки, технологии, иметь
новые знания, совершенствовать новые методы управления и постоянно
раскрывать творческий потенциал работников. Все вместе взятое может
помочь организации не только быть прибыльной и конкурентной на рынке
сегодня, но и разработать основные инновационные принципы для создания
будущих

стратегий.

Фактором

конкурентного

преимущества

теперь

становится не только новизна внедряемых технологий и уникальность
продукта/услуги, а имеющиеся накопленные знания, now-how и способность
развивать их и управлять ими, так как этот ресурс сложно или почти
невозможно тиражировать и копировать. Знания и управление ими
необходимы для создания новых разработок. Постоянное и непрерывное
развитие знаний с целью улучшения экономического развития как стран, так
и отдельных организаций – это совместный научно-производственный
процесс, в котором инновации являются одним из краеугольных камней.
При таком серьезном подходе к оценке экономической эффективности
особый интерес в этой „цепочке“ организации процесса от технологической
идеи до получения экономической выгоды от инноваций, представляет этап
преобразования продуктивных знаний в новые технологии, продукты или
услуги в интересах получения максимальной прибыли.
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Междисциплинарную взаимосвязь между управлением знаниями и
инновациями, их взаимоотношения довольно сложно исследовать и изучать в
целом, поэтому часто выбирается один, или несколько из наиболее
конкретных подходов: управленческий, технологический, креативный или
подход системного анализа.
В управленческом подходе рассматриваются три аспекта управления
знаниями: Производство, Процесс и Практика, в зависимости от типов
разрабатываемых и внедряемых инноваций [9]. Принимая во внимание
технологический подход, информационные и коммуникационные технологии
являются инструментом для процесса управления знаниями и катализатором
создания инноваций [1]. Подход, основанный на креативе, подчеркивает, что
в креативном и инновационном сообществе человеческое творчество и
незафиксированные знания являются основными источниками непрерывных
инноваций

[10].

подчеркивают

Сторонники

интегральный

системного,
взгляд

на

аналитического
управление

подхода

знаниями

и

инновационную деятельность [6, 10]. Все вышеупомянутые подходы,
несмотря на их различия, четко доказывают связь между управлением
знаниями

и

инновациями,

а

также

раскрывают

их

сложность

и

междисциплинарность. А именно, доказано, что на различных этапах развития
управления знаниями инновационные изменения определяются обязательным
взаимодействием процессов дифференциации (распадения однородного,
«единого и целостного» подхода на ряд относительно автономных
направлений развития) и интеграции (объединения ранее самостоятельных
сфер,

возникновение

Дифференциация

«синтетических»

(дифференцирование)

в

направлений

развития).

практическом

применении

конкретных организаций — процесс совершенствования технологий с целью
разработки ряда существенных особенностей продукта/услуги, призванных
отличить их от товаров конкурентов, выявление привлекательных и выгодных
для

потребителя отличий

этих

продуктов/услуг.

По

сути

своей,
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дифференцирование

—

комплекс

мер,

направленных

на

выделение

предложения производителя из общей массы конкурирующих предложений
иных производителей. Именно дифференцирование позволяет закрепиться в
сознании потребителя, занять выгодную рыночную позицию и получить таким
образом реальное конкурентное преимущество. По итогам исследования,
взаимосвязь между управлением знаниями и созданием инноваций определена
на теоретическом и эмпирическом уровне в разных секторах экономики. В
строительном

секторе

разработана

модель

управления

знаниями

и

предлагается «мягкая методология» («методология мягкой системы») как
семиступенчатая система для развития инноваций [7]. В технологическом
секторе, анализируя управление знаниями и инновации, в основном
выделяются процессы управления знаниями и их взаимодействие с
организационной

культурой

и

социальными

факторами

[5].

В

телекоммуникационном секторе перспективы инноваций изучаются с
помощью стратегии управления знаниями, подчеркивающей важность
лидерства и обучения [2].
Упомянутые исследования демонстрируют важную роль знаний и
влияние различных факторов управления этими знаниями на развитие
инноваций в каждой отрасли экономики и конкретном виде деятельности.
Анализируя эти исследования, часто выделяются следующие аспекты тесной
взаимосвязи управления знаниями и инноваций: создание творческих идей;
организационное

обучение;

роль

управления

знаниями

в

процессе

инновационного развития; влияние процессов управления знаниями на
инновационную

деятельность;

корреляция

знаний,

инноваций

и

производительности (эффективности); влияние организационных факторов на
управление знаниями и инновации.
Вышеупомянутые роли знаний, управления ими и создаваемые
инновации тесно связаны с влиянием процессов управления знаниями на
непрерывную инновационную деятельность, поскольку управление знаниями
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способствует сотрудничеству не только внутри организации, но и за ее
пределами. Знания - это ресурс, который приводит к устранению сложности
при создании инноваций, а интеграция внутренних и внешних знаний
обеспечивает непрерывную инновационную деятельность. Современная
организация, развивающая деятельность в области информации и знаний,
должна постоянно контролировать и оценивать внешнюю среду, чтобы
успешно расширять свою деятельность. Четкая оценка возможностей и угроз
способствует формулированию четкой организационной стратегии, видения,
миссии, а также долгосрочных целей. В мировой научной литературе большое
внимание уделяется влиянию лидерства, управления персоналом, размера
организации, сферы деятельности, культурных ценностей, технологических
решений на управление знаниями и создание инноваций, поскольку знания,
которые

преобразуются

путем

обучения,

сотрудничества,

культуры,

лидерства, гибкой структуры, открытого общения, могут непосредственно
влиять на развитие инноваций [5].
Анализ взаимодействия управления знаниями и создания инноваций в
контексте изменения окружающей среды позволяет оценить факторы,
влияющие на инновации и моделировать их группы, которые могли бы
обеспечили стратегическое развитие организации и непрерывное создание
различных видов инноваций. На основе анализа выделяются следующие
группы

факторов:

стратегические, факторы управления,

ресурсные,

культурные, структурные.
С учетом влияния всех вышеперечисленных факторов и произведенных
исследований, современные ученые, занимающиеся данной тематикой,
отводят одну из главных ролей, влияющих на эффективное развитие
экономики,
знаниями

совершенствованию
при

принятии

процесса

инновационных

моделирования
решений.

Данные

управления
решения

(инновации) являются конечным результатом интеллектуальной деятельности
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человека, его идей, знаний, фантазии, творческого процесса, открытий,
изобретений и рационализации.
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Драчук Ю.З., д.е.н.,
Інститут економіки промисловості НАН України,
Сав’юк Л.О., к.т.н., докторант
Інститут економіки промисловості НАН України
КОМПЛЕКСНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ОСВІТНІХ УСТАНОВ
Розглянуто проблеми зниження конкурентоспроможності вітчизняних
вищих навчальних закладів (ВНЗ) на світовому ринку освітніх послуг,
наведено аналіз існуючих теоретичних методів та підходів, які дозволяють
визначити конкурентоспроможність ВНЗ. Запропоновано застосування
комплексної моделі конкурентоспроможності освітніх установ на основі
визначення інтегральних показників внутрішньої і зовнішньої якості вищої
освіти та доданої академічної вартості університетських установ.
В умовах жорсткої конкуренції на світовому ринку знань вітчизняні
вищі навчальні заклади (ВНЗ) на жаль не можуть, на даному етапі розвитку
української системи вищої освіти (СВО), створити достойну конкуренцію
відомим

університетським

європейським,

американським

та

іншим

інститутським установам.
Таке положення призводить до стійкої та зростаючої тенденції відтоку
молоді та більш зрілого населення нашої країни за кордон у пошуках елітної
освіти і достойного заробітку. А відтак, щоденно Україна втрачає людський та
інтелектуальний капітал та руйнує свій сталий економічний розвиток у
найближчому майбутньому.
Визріла нагальна необхідність визначити об’єктивні та суб’єктивні
причини зниження конкурентоспроможності вітчизняних ВНЗ, знайти
ефективні та інноваційні інструментальні важелі впливу на СВО та
керівництво освітніх установ з метою знаходження найоптимальніших,
найскоріших рішень проблем, що пов’язані із підняттям престижу української
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вищої школи та виведенням її як повноправного гравця на світовий ринок
освітніх послуг.
Вирішення даного важливого, вкрай не простого завдання, тісно
пов’язано

із

розробкою

моделей

та

методів

оцінювання

конкурентоспроможності ВНЗ на основі аналізу світового досвіду у даній
області та адаптації відомих теоретичних та практичних досягнень до СВО
нашої країни.
Для оцінки рівня конкурентоспроможності ВНЗ, на даному етапі
розвитку СВО, використовуються різні прийоми статистики та економікоматематичного моделювання [1]:
- метод експертних оцінок, заснований на узагальненні думок фахівцівекспертів;
- метод опитування респондентів, який дозволяє отримати інформацію
різних груп користувачів освітніх послуг та випускників ВНЗ;
- методи порівняльного, статистичного та економіко-математичного
аналізу, засновані на виділенні та оцінці найвагоміших факторів, які
впливають на конкурентоспроможність ВНЗ;
- метод профілів, що дозволяє оцінити рівень конкурентоспроможності
за допомогою інтегрального показника;
- метод рейтингових оцінок, який базується на визначенні і порівнянні
показників.
Кожному із вказаних методів присутні свої переваги, недоліки та
обмеження у практичному застосуванні. Однак, останнім часом, з’явилися
інноваційні інструментальні засоби, які при збереженні класичних підходів
дозволяють значно удосконалювати та підвищувати ефективність управління
конкурентоспроможністю ВНЗ.
Інформаційний пошук результатів наукових досліджень у сфері
управління діяльністю освітніх установ, їх пілотної апробації та практичної
реалізації свідчать, більшість відомих університетів у світі діють як навчально538

науково-практичні комплекси, що дозволяє їм здійснювати активну
інтеграцію у якості конкуренто-спроможного гравця на регіональних і
світових ринках праці та переведення їх у розряд успішних підприємницьких
установ.
Такі трансформаційні зміни сфери освітніх послуг дозволили відомим
дослідникам та науковцям, у сфері освіти та економічних проблем розвитку
суспільства, поєднати зусилля з метою розробки інноваційних інструментів
управління ВНЗ на основі об’єднання основних ідей менеджменту, маркетингу
та бізнес-підходів в освіті, при збереженні її найкращих педагогічних та
фундаментальних основ, в умовах швидкої переорієнтації до суспільних
потреб.
При цьому, основною ознакою ВНЗ, як підприємства, є наявність
трудового колективу, організованого для підприємницької діяльності та
отримання прибутку, де він отримав для освітніх установ зарубіжну назву
доданої академічної вартості або доданої вартості університету.
Особливих теоретичних результатів у питаннях визначення доданої
вартості закладів освіти та їх працівників досягли вчені та науковці США,
Канади та Великобританії.
Так, Джейн Л. Девід (Jane L. David) у статті Using Value-Added Measures
to Evaluate Teachers (Використання вимірювань доданої вартості в оцінці
викладачів) наведено аналітичний аналіз наукових досліджень у сфері
застосування моделей доданої вартості та їх практичного інтегрування в
освітню сферу [2].
Jesse M. Cunha, Trey Miller присвятили свої дослідження унікальним
проблемам вимірювання доданої вартості у СВО, де вивчаються можливості
поєднання середовища СВО з початковою і середньою освітою – сектора, що
характеризується практичним використанням річних стандартизованих тестів
як основи заходів із визначення доданої вартості вчителів [3, 4]. На сьогодні
значною чисельністю урядових установ США, Великобританії та інших країн
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світу використовуються чи розглядаються питання кількісних показників
інституційної діяльності установ СВО для стимулювання їх досягнень та
цільового фінансування.
Доцільним

слід

рахувати

комплексний

метод

оцінки

конкурентоспроможності ВНЗ на основі поєднання оцінки якості освітніх
послуг доданої академічної вартості університетів. Авторами у роботі [5]
пропонується при оцінці внутрішньої та зовнішньої якості освітніх послуг
ВНЗ, як одного із головних чинників їх конкурентоспроможності,
використовувати інтегральний показник якості як різновид комплексного
показника, що відображає відношення сумарного корисного ефекту від
використання об'єкта за призначенням (К) до витрат на створення і
використання об'єкта за призначенням:

(1)
де І – інтегральний показник якості процесу; В – витрати на створення;
С

В – витрати на використання за призначенням.
ВП

Враховуючи, що завдання визначення систем світових освітніх
індикаторів є на сьогодні вирішеним, залишається знайти оптимальні
методики та алгоритми визначення базових індикаторів та комплексних
показників якості вищої освіти, максимально адаптованих до умов
Української СВО.
Розробка

концептуальних

положень

комплексного

оцінювання

ефективності діяльності та конкурентоспроможності ВНЗ, які спиратимуться
на комплекс теоретичних положень, науково-методичних підходів, економікоматематичних та імітаційних моделей і практичних рекомендацій, має
покращити мотивацію колективів ВНЗ у підвищенні престижності та
привабливості навчання українських студентів у вітчизняних закладах,
мотивувати випускників шкіл до вступу у ВНЗ різних напрямів спеціалізації,
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підвищити конкурентоспроможність української вищої освіти на глобальному
світовому ринку знань та праці.
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МЕХАНІЗМИ ЕНДАУМЕНТУ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
Сучасний стан розвитку вищої освіти у світі характеризується
збільшенням автономії вищих закладів освіти в процесі підготовки фахівців та
реалізації

низки

спрямування.

інших

Університети

завдань
в

переважно

Європі

соціально-економічного

перетворюються

на

центри

інноваційного розвитку промислових секторів генеруючи нові інновації,
створюючи новітні технології та розробляючи нові революційні рішення в
різних сферах господарювання. Для реалізації таких завдань університети
потребують значних обсягів фінансування, а тому перебувають в постійному
пошуку нових джерел надходжень. З одного боку таким джерелом традиційно
є плата за навчання або державні чи приватні замовлення на підготовку
фахівців, однак реалізуючи принцип вільного доступу до освіти університети
все частіше запроваджують більш прогресивні та новітні механізми залучення
фінансових інвестицій. Одним із таких способів слід вважати ендаумент, що є
цільовим фондом в якому накопичуються фінансові ресурси у вигляді внесків
на задоволення конкретних, як правило заздалегідь визначених або рамково
окреслених цілей діяльності університету.
Механізм ендаументу полягає в тому, що університети виступаючи в
якості суб’єктів економічних відносин та інколи навіть окремих агентів
ринкових відносин використовують ендаумент з метою покриття власних
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фінансових розривів при реалізації стратегічних планів за умови нестачі інших
коштів. Як вказують Б. І. Пшик та О. О. Печенко, «ендаумент –це цільовий
капітал, який являє собою частину майна університету, який формується за
рахунок внесених грошових пожертвувань і передається в довірче управління
фінансовим установам з метою отримання доходу від інвестування коштів в
ринкові активи, які будуть використані для фінансування діяльності
університету. Іншими словами, за рахунок добровільних пожертвувань
створюється так званий «ендаумент-фонд», який виступає гарантією наявності
грошових коштів в майбутньому» [1]. Іншими словами університети не мають
доступу до використання всього ендаумент-фонду, оскільки останній являє
собою

певну

форму

консолідованого

капіталу,

який

управляється

спеціальними суб’єктами фінансового ринку з метою отримання додаткового
прибутку, який вже в свою чергу є джерелом для покриття витрат або
фінансових потреб університетів.
Ключовою особливістю ендаумент-фонду є його цільовий характер.
Основною метою фонду є використання і розподіл доходів від цільового
капіталу відповідно до цілей взаємодії. Фактично ендаумент виступає певним
механізмом відкладеного фінансування наявних та існуючих потреб
університету. Ендамуент-фонди є проявом такого явища як академічне
підприємництво, оскільки саме на фінансування інноваційної економічної
активності університетів вони і спрямовуються в першу чергу. Разом з тим,
слід чітко усвідомлювати, що практика європейських університетів, зокрема
Німеччини, Великої Британії, Франції, свідчать про використання ендаументу
для

довгострокового

інвестування

ресурсів

в

процеси

створення

університетами нової доданої вартості через інструмент капіталізації
результатів наукової діяльності.
Ендаумент як форма фінансування діяльності університетів може
розглядатися як продукт еволюції наукової думки в контексті практичної
реалізації теоретичних поглядів Г. Іцковіца щодо потрійної спіралі:
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університет, бізнес, держава. Однак, для розуміння сутності самих механізмів
такої форми організації фінансових потоків як ендаумент, необхідно детально
розібратися в суті самого академічного підприємництва, його принципи та
моделях реалізації.
Можна прийти до висновку, що економіка знань зумовлює високий
ступінь

залученості

університетської

науки

в

процес

інноваційного

виробництва. Виходячи з цього, важливим завданням для держави є створення
таких умов, за яких університети тісно і продуктивно співпрацювали б із
суб'єктами господарювання. Тому, з огляду на необхідність створення
інноваційних

продуктів,

важливим

є

процес

переосмислення

ролі

університетської освіти. Необхідно переходити до практичної значущості та
утилітарності університетської науки, формувати стійкі моделі взаємодії
університетів і суб'єктів виробничої сфери. Університети, генеруючи знання,
повинні мати можливість в подальшому втілити це знання в практичній
площині. Саме таку площину забезпечить суб'єкт господарювання, який
володіє достатніми основними фондами для перетворення знань в
інноваційний продукт.
При цьому університет перетворюється в повноцінний ринковий суб'єкт,
основним продуктом якого стають знання, оформлені у вигляді інновацій.
Конкурентна боротьба неможлива без конкурентних переваг і саме в цьому
компоненті навчальні заклади здатні забезпечити систему господарювання
подібними перевагами у вигляді інновацій. Більш того, генеруючи інновації,
самі навчальні заклади створюють новий ринок - ринок інноваційних
продуктів, який повинен стати тим необхідним ресурсом, що дозволяє
модифікувати промисловий сектор. Академічна освіта повинна розвиватися
так, щоб результати від діяльності вищих навчальних закладів в свою чергу
суттєво підвищували результативність первинного і вторинного секторів
економіки. Іншими словами, необхідна глибока залученість вищих навчальних
закладів в процеси реструктуризації і реформування промислового сектора.
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Таким чином, використання ендамуент-фонду в практичній діяльності
університетів частіше за все пов’язується із створенням за рахунок отриманих
від управління ендаументом коштів суб’єктів господарювання або окремих
структурних підрозділів чи структурних одиниць університетів, що являють
собою окремі форми академічного підприємництва.
Однією з найбільш прогресивних форм академічного підприємництва
створення фірм типу «spin-off». За своєю суттю це суб'єкти ринкових відносин
які створюються викладачами або студентами університету в формі дочірніх
підприємств останнього. Статутний капітал при цьому формується за рахунок
активів самого університету, за рахунок ендаумента [2]. При такій формі
академічного підприємництва відбувається не втрата інтелектуальної ренти
(як це має місце для окремого НДІ), а її створення: спін-офф фірми власною
комерційною діяльністю створюють і впроваджують наукомісткі інновації, які
практично затребувані і застосовуються в промисловості. Такі фірми краще
справляються з пошуком платоспроможних замовників, надаючи їм
специфіковану наукову продукцію за нижчою вартістю, що не включає
високих накладних витрат, забезпечуючи, до того ж, даний супровід інновацій,
від народження ідеї до виробництва промислового виробу.
Узагальнюючи всі існуючі практики та механізми управління
ендаумент-фондами, слід навести основні його риси, характерні для
академічного підприємництва (табл. 1.).
Таким чином, ендаумент являє собою цільовий фонд, в якому
акумулюються надходження від інвесторів, що спрямовують тимчасово вільні
кошти для підтримки діяльності університетів. В такий спосіб інвестори
реалізують власну соціальну відповідальність створюючи додатковий ресурс
для самого університету. Європейські університети акумулюють тимчасово
вільні кошти, створюючи ендаумент-фонд та отримують прибутки від
передачі права управління такими фондами спеціальним фінансовим
установам.
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Таблиця 1
Характеристика основних параметрів ендаументу
Ключові параметри
Основна мета

Характеристики
цільове створення інновацій під конкретне замовлення або
програму
Організаційна форма
повноцінні суб'єкти господарювання (підприємства)
Ініціатива
створюються університетом з залученням сторонніх фахівців
Джерела фінансування
цільове зовнішнє фінансування
База
створення інновацій на технологічній базі університету
Порядок використання Всі результати управління ендаументом (грошові кошти,
результатів
роялті, дивіденди) належать університетам. Результат
інвестування прибутків від використання ендаумент-фондів
належать суб’єктам, в які вони інвестуються
Роль держави
державна підтримка на умовах пільгового кредитування
(Німеччина, Франція); державні гарантії за кредитами
університетів
(Великобританія);
податкові
канікули
(Нідерланди); пряме державне дотування (Італія, Іспанія)

Університет отримує можливість здобувати додаткові надходження від
ендаумент-фонду, що в свою чергу використовується на потреби їх розвитку.
Саме тому, ендаумент має важливе значення в якості додаткового майнового
активу університету та окремого інвестиційного ресурсу.
Література:
1. Пшик Б. І. Формування ринку цільового капіталу в Україні: передумови, проблеми,
перспективи / Б. І. Пшик, О. О. Печенко // Фінансовий простір. – № 3 (19). – 2015. – С. 330335
2. Академическая предпринимательская деятельность Cтэнфордского университета
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://8cent-emails.com/akademicheskajapredprinimatelskaja-dejatelnost-ctjenfordskogo-universiteta/
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Прокопенко О.В., д.е.н., проф.
завідувач кафедри економічної теорії
Сумський державний університет, Україна,
професор кафедри маркетингу та підприємництва,
Академія техніко-гуманітарної в м. Бєльсько-Бяла, Польща
Омельяненко В.А., к.е.н.
Сумський державний університет,
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ4
Стан науки, технологій та освіти в країні багато в чому визначає
захищеність національних інтересів від внутрішніх та зовнішніх загроз і в
кінцевому підсумку суттєво впливає на рівень національної безпеки. У
сучасних умовах національна безпека забезпечується не в останню чергу
підвищенням науково-технологічної складової функціонування всіх її сфер,
розвитком

інтелектуального

капіталу,

високим

рівнем

конкурентоспроможності національної економіки.
Особливо виділимо педагогічні інновації як елемент інноваційного
розвитку, які представляють собою цілеспрямовану прогресивну зміну, що
вносить в освітнє середовище стабільні елементи (нововведення), що
поліпшують характеристики окремих частин, компонентів і самої освітньої
системи в цілому.
У освітніх системах, що розвиваються, інноваційні процеси реалізуються
в наступних напрямках:
Публікація містить результати досліджень, проведених за грантом Президента України за
конкурсним проектом Державного фонду фундаментальних досліджень № 0117U007024
«Розвиток механізмів управління інноваційною складовою економічної безпеки України»
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– формування нового змісту освіти;
– розробка та впровадження нових педагогічних технологій;
– створення нових видів навчальних закладів.
Педагогічні інновації можуть здійснюватися як за рахунок власних
ресурсів освітньої системи (інтенсивний шлях розвитку), так і за рахунок
залучення додаткових ресурсів (інвестицій) – нових засобів, устаткування,
технологій, капітальних вкладень і т.д. (екстенсивний шлях розвитку).
Поєднання інтенсивного та екстенсивного шляхів розвитку педагогічних
систем дозволяє здійснювати так звані "інтегровані інновації", які будуються
на стику різнопланових, різрорівневих педагогічних підсистем та їх
компонентів. При такому підході інновації не будуть виглядати надуманими
та чисто «зовнішніми» заходами, а стануть усвідомленими перетвореннями,
що відбуваються з глибини потреб і знання системи. Підкріпивши "вузькі"
місця новітніми технологіями, можна підвищити загальну ефективність
педагогічної системи, яка буде слугувати цілям забезпечення національної
безпеки через посилення реального сектора економіки.
Розглянемо

активізацію науково-дослідної

роботи

студентів, що

передбачає необхідність забезпечення навчального процесу комплексом
креативних та різноманітних завдань, що будуть цікавими для студентів, та
наявність матеріалів (методики, програмне забезпечення), за допомогою яких
ці завдання можна виконувати.
В цьому контексті метод проектів передбачає досягнення дидактичної
мети через детальну розробку проблеми, яка повинна завершитися цілком
реальним, відчутним практичним результатом, оформленим певним чином.
Відтак кожне креативне завдання має відповідати цій вимозі. Розроблені
завдання спрямовані на створення активного ставлення кожного студентів до
досліджуваного

матеріалу

на

основі

самостійного

вибору

об’єкта

дослідження, організацію самостійної роботи з оволодіння змістом курсу на
основі виконання дослідницьких завдань, розвиток навичок самостійного
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сприйняття і аналізу економічних явищ в їх взаємозв’язках.
Розвитку навичок науково-дослідної роботи студентів сприяють такі види
завдань:
– завдання з елементами творчості (завдання аналізу ситуацій, об’єктів);
– продуктивні завдання (завдання на дослідження, розробку об’єктів,
ситуацій, явищ);
– складні науково-дослідні завдання (завдання на створення та
проектування об’єктів, ситуацій, явищ).
Креативні завдання актуалізують теоретичний матеріал одночасно з
декількох тем (дисциплін) і вимагають від студентів самостійного пошуку та
систематизації

додаткової

досліджуваної

проблеми;

теоретичної
зміст

та

завдань

практичної
обумовлює

інформації
провідну

з

роль

продуктивних дій студентів у навчальній діяльності, визначаючи її творчий
характер; виконання креативних завдань формує потребу студентів у
самостійній діяльності; завдання не мають однозначних результатів їх
виконання та відображають ступінь творчого самовираження студентів.
Прикладами креативних завдань можуть бути:
– побудова логіко-змістовних моделей – один з способів проектної
діяльності, що полягає у структуруванні змісту досліджуваного матеріалу, що
дозволяє побачити всі взаємозв’язки між економічними явищами (наприклад,
складання інвестиційного профілю країни, економічна оцінка наслідків зміни
законодавства);
– метод аналізу ситуацій – технологія для навчання на основі реальних
ситуацій, спрямована на формування аналітичних якостей і умінь та вміння
скористатися теорією через звернення до фактичного матеріалу (наприклад,
побудова схеми бізнес-процесів міжнародного проекту).
Важливою формою науково-дослідної роботи студентів в рамках
навчальних доручень, є максимальне впровадження визначених елементів
наукових досліджень в практичні роботи в рамках диференціації рівнів
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складності.
Наприклад, при виконанні таких робіт в рамках дисципліни «Міжнародна
статистика» студент самостійно складає план виконання роботи, підбирає
необхідну літературу, проводить математичну обробку та аналіз результатів,
оформляє звіт.
Приклад індивідуальної теми дослідження в рамках завдання на
практичному занятті: аналіз сутності інвестиційного профілю країни, вибір
індикаторів його оцінки та аналіз його динаміки на основі обраних
статистичних індикаторів.
8. Пропозиції (рекомендації), сформульовані на основі реалізації
педагогічної інновації:
В рамках організації індивідуальної науково-дослідної роботи студентів
в запропоновано використовувати модифікацію методу проектів, що включає
наступні положення:
– проект має бути включений в процес навчання та максимально бути
міждисциплінарним

(статистичний

аналіз

міжнародних

процесів,

економічний аналіз права);
– бажано, щоб студенти досліджували реальні проблеми та актуальні
завдання, що цікаві для них;
– робота студентів має бути осмисленою та активною;
– студентів повинні чітко формулювати свої думки в письмовому вигляді,
відповідно до затвердженого графіку виконання роботи;
– аналізувати нову інформацію та брати участь у створенні нових ідей.
Для використання креативних завдань в рамках використання методу
проектів при організації індивідуальної науково-дослідної роботи студентів
необхідними є:
1) наявність значущої у дослідницькому плані проблеми / завдання, що
вимагає інтегрованого знання, дослідницького пошуку для її вирішення
(наприклад, дослідження демографічної проблеми в різних регіонах світу;
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проблема впливу глобалізації на екологічні інновації);
2) практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних
результатів (наприклад, підготовка тез доповідей та статей щодо тенденцій,
що простежуються в розвитку даної проблеми);
3) індивідуальна, парна чи групова діяльність студентів;
4) структурування змістовної частини проекту (з зазначенням поетапних
результатів);
5) використання дослідницьких методів, які передбачають певну
послідовність дій:
– визначення проблеми та похідних від неї завдань дослідження (у
випадку колективного дослідження використання методу «круглого столу»);
– висування гіпотез та їх вирішення;
–

обговорення

методів

дослідження

(статистичних

методів,

експериментальних, спостережень тощо);
– обговорення способів оформлення кінцевих результатів (презентацій,
захисту, статей);
– збір, систематизація та аналіз отриманих даних;
– підведення підсумків, оформлення результатів, їх презентація;
– висновки та обґрунтування нових рішень в рамках дослідження.
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КНУ імені Тараса Шевченка
ЧОТИРИВИМІРНА ОСВІТА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ В УМОВАХ
ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ
Для нашої країни важливість вдосконалення освіти слід розглядати в
аспекті, що дозволяє усвідомити, що підвищення конкурентоспроможності
країни в сучасних умовах неможливе без належної освіти. Рівень освіти
щільно корелює з рівнем економіки, саме тому в цивілізованому світі велика
увага приділяється вивченню перспектив розвитку освіти, якщо країна прагне
зберегти свої досягнення і не скотитися на узбіччя прогресу.
Додатковим

доказом

впливу

освіти

на

досягненні

конкурентоспроможності країни може бути приклад Південної Кореї, в якій
суттєві структурні зрушення в підходах до навчання сприяли кардинальній
трансформації економіки країни. За два покоління після війни Південна Корея
перетворилася з країни з масовою неписьменністю в потужну сучасну
державу, яка має такі конкурентоспроможні світові бренди, як Samsung,
Hyundai, Daewoo, LG. За даними Організації економічного співробітництва і
розвитку державні видатки на освіту в Південній Кореї вже впродовж
тривалого часу складають суттєву частку ВВП і традиційно вищі за
відповідний середній показник у країнах-учасницях ОЕСР. Найвищий рівень
витрат на навчання був досягнутий у 1987 році, коли майже 15% ВВП було
спрямовано на освітянську галузь. Значні кошти витрачають на освіту і
корейські родини. У 2011 році загальний об’єм приватних (батьківських)
витрат на додаткові заняття для своїх дітей склав 2.8% ВВП, що більше ніж у
три рази перевищує середній показник серед країн ОЕСР. За даними
міністерства освіти Південної Кореї у 2012 році з приватних джерел на освіту
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було витрачено 19 трлн вон (17.9 млрд дол. США), що становило 12% від
загального

об’єму

споживчих

витрат

корейців.

Середня

зарплатня

досвідченого педагога в Південній Кореї у 2.5 рази більша за середній дохід
на душу населення [1]. Але не лише високі витрати на освіту визначають успіх,
можливо, більше значення має ставлення суспільства до освіти. В день, коли
відбуваються вступні іспити в університети, всі фінансові ринки, банки та
урядові установи відкриваються на годину пізніше, щоб перенести годину-пік
руху громадського транспорту (автобусів та потягів), а поліція максимально
мобілізується, аби допомогти школярам дістатися до кожного з 1.257 центрів
оцінювання по всій країні. Щоб не турбувати абітурієнтів зайвим шумом та
галасом, у радіусі 200 метрів від центрів обмежується трафік, відкладаються
зліт та посадка літаків у період, коли школярі проходять аудіювання з
англійської мови. Військові повітряні вчення, вправи з бойовою стрільбою
також припиняються під час тесту.
Побудувавши таку систему освіти, сформувавши ставлення до освіти як
до надзвичайно важливої цінності, країна вийшла з кризи та довела, що,
спираючись на людський капітал, не маючи природних ресурсів є можливість
створення стабільної економічної системи.
Проте, вивчаючи світовий досвід організації освіти для вдосконалення
освіти в нашій країні, потрібно мати на увазі, що сама освіта сьогодні потребує
радикальних змін. Моделі вищої освіти минулого століття більше не
працюють. В умовах глобалізації перед університетами постало багато
викликів, які по-різному визначаються науковцями та освітянами-практиками.
Серед таких викликів, наприклад, можна виділити такі: чи зможуть
університети допомогти студентам у працевлаштуванні, адже не новина, що
безробіття серед випускників вищих навчальних закладів досить високе; чи
зможуть університети розірвати зв’язок між вартістю освіти та якістю освітніх
послуг, враховуючи, що якісна підготовка фахівців потребує низького
співвідношення чисельності студентів і викладачів, а це веде до підвищення
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вартості освіти, що знижує її доступність, або знижує її якість; чи спроможні
університети систематично змінюватись, щоб витримати конкуренцію з боку
інших постачальників освітніх послуг, які ставлять акцент на практичних
навичках на наставництві [2, c. 159] Звичайно, можна навести й інший перелік
викликів, які постали перед вищою освітою сьогодні. Наводимо ці
формулювання, оскільки, незважаючи на їх дискусійність, автори звертають
увагу на те, що університети сьогодні або використають нові можливості
сучасного інформаційного суспільства, або їх «знесе лавина».
В пошуках шляхів зміни освіти так, щоб ефективно реагувати на
виклики та очікування ХХІ століття була написана фундаментальна книга
«Чотиривимірна освіта», в якій запропонована модель компетенцій,
необхідних в нашому столітті [3]. Ця книга є результатом колективної праці
сотень викладачів з різних країн світу, які брали участь в форсайт-сесіях та
конференціях, організованих Гарвардським Центром перепроектування
навчальних программ (Center for Curriculum Redesign). Ідеї книги покладені в
основу Проекту ОЕСР «Освіта-2030». Незважаючи на те, що головна увага в
праці приділена шкільній освіті, основні концептуальні підходи можуть
покладені в основу пошуку ефективної системи вищої освіти.
Четвертим виміром освіти виділено метапізнання поряд із знаннями,
вміннями та особистісними якостями студентів. Метапізнання – це знання
суб’єкта про свою когнітивну систему та вміння нею керувати [4].
Усвідомлення цього надзвичайно важливо, адже потрібні нові компетентності
викладачів для того, щоб сформувати здатність до побудови системи
навчання.
Головною причиною уваги до четвертого виміру освіти є значне
зростання інформаційних потоків в сучасному світі та зростаюча доступність
інформації. Викладач в цих умовах вже не може бути таким, яким він був у
минулих століттях. Його завдання сьогодні більше схожі із тими, які
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вирішають тренери в спорті, адже головною роботою є не надання інформації,
а налагодження процесу навчання кожної особи, що навчається.
Метапізнання є складовою метакогнітивної психології, яка є порівняно
новим напрямом, проте дуже динамічно розвивається впродовж останніх 40
років та вивчається дедалі глибше науковцями всього світу. Українські
психологи також почали вивчати це поняття, спираючись значною мірою на
зарубіжні дослідження [5].
Термін «метапіднання» вперше в науковій літературі з’явився в працях
Дж. Флейвелла, який виділив такі основні категорії метакогнітивної
психології, як метамислення, метапізнання та метапам’ять. Розвиваючи ідеї
Дж. Флейвелла, його послідовник А. Браун розглядав метакогнітивні процеси
як такі, що запускаються індивідом свідомо для вирішення певного завдання
[6]. А.Браун виділив основні функції метамислення: планування, регуляція та
узгодження процесів мислення. В. Сатріане додав, що метамислення,
метапізнання та метапам’ять можливо формувати та розвивати [5, c.128].
Вітчизняні науковці досліджують в межах цього напряму стратегії
запам’ятовування задля успiшного досягнення пізнавальної мети за
оптимальний час [7]. Експеримент, проведений С. Кисілем щодо формування
та розвитку метапізнання дозволив дійти висновку, що людина, яка
навчається, підлаштовує уже отримані знання для застосування у конкретній
ситуації [8]. Отже, незважаючи на те, що метапізнання як напрям
метакогнітивної психології є досить молодим напрямом науки, праці та
експерименти вітчизняних науковців створили необхідні умови для
усвідомлення важливості четвертого виміру сучасного освітнього процесу.
Для початку роботи з впровадження в практику педагогічної діяльності
вищої школи принципів чотиривимірного навчання потрібно викладачам
вищої школи більше уваги приділяти вивченню психології, в тому числі й
метакогнітивної психології для підвищення рівня ефективності своєї роботи
окрім поглиблення фахових знань з окремих навчальних дисциплін. Це саме
555

модель освіти, яка відповідає ХХІ століттю. Вона спрямована на знання (що
студенти знають та розуміють), вміння та навички (як використовуються
здобуті знання), особистість (як контактують між собою та суспільством,
сприяючи гармонійному розвитку і особистості і суспільства) та метапізнання
(як міркують та адаптуються до світу, продовжуючи навчатися та
вдосконалюватись заради досягнення своїх цілей). Реалізація чотиривимірної
моделі освіти сприятиме позитивним змінам в соціально-економічному житті,
тому, що змінити суспільство сьогодні можна на основі змін в самій освіті.
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МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В
УКРАЇНІ
Актуальність проблеми освіти в різних областях людського знання
пов'язана з такими сучасними тенденціями світового суспільного розвитку, як
інтенсивна зміна традиційних моделей навчання, створення альтернативних
навчальних закладів, а також з орієнтацією української освітньої політики на
інтеграцію в європейський освітній простір, демократизацію та вільний вибір
програм навчання й освіти, створення системи безперервної освіти, її
гуманізацію, гуманітаризацію, інформатизацію і комп'ютеризацію.
Існує безліч наукових освітянських розробок у педагогічній науці. Так,
теоретико-методичні основи позашкільної освіти досліджували й розробляли
у своїх педагогічних працях Л. Балясна, О. Биковська, В. Вербицький,
Б. Кобзар,

Г. Ковганич,

М. Коваль,

О. Литовченко,

В. Мадзігон,

І. Мельникова, Г. Пустовіт, О. Семенов, А. Сиротенко, Т. Сущенко та ін.
Значення і роль інформації в освіті постмодерного «суспільства знань»
досліджені у працях З. Баумана, Д. Белла, П. Друкера, А. Турена, Е. Тоффлера,
В. Колесова,
просторовості

Л. Мікешиної,

А. Ракитова.

інформаційного

А. Гальчинського,

суспільства

Л. Мяснікової,

Н. Носова,

Проблема
розглянута
В. Розіна,

трансформацій
у

роботах

С. Хоружого.

Дослідженням ринку освіти займалися такі відомі вчені-економісти, як О.
Мартякова, С. Снігова, А. Румянцев, В. Шевчук, С. Благодєтєлєва-Вовк та
інші.
Однак,
узагальнень,

спостерігається
необхідність

явна

недостатність

подальшої

розробки

науково-теоретичних
науково-методичних
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елементів, спрямованих на практичне вирішення завдань підвищення якості
освіти в сучасних умовах через такі проблеми:
Комплексність та масштабність освіти як суспільного феномену

1)

неминуче призводить до фрагментування її дослідження.
У світі відбуваються інформаційні, соціальні та інші зміни, які

2)

піднімають освіту на новий рівень і вимагають адекватних змін у системі її
організації.
3)

Віртуалізація

освіти

може

приводити

до

виникнення

позатериторіальних центрів продукування знань, осередків теоретичнотворчого мислення, що змінюватиме систему ціннісних орієнтацій. Отож,
саме в цей час людство повинно бути готовим для навчання «суспільства
Інтернету».
4)

Сьогодні все більший розвиток отримує сімейна освіта.

5)

Додаючи впевненості людям у здатності творити та змінювати

світ, освіта підвищує можливості населення для досягнення своїх цілей. Відтак
стає важливим, щоб Україна зосередила свою увагу на бізнес-освіті, оскільки
вона сприяє стабільному, ефективному економічному зростанню і зміцненню
конкурентоспроможності на міжнародних ринках.
Освіта як процес і результат оволодіння системою знань, пізнавальних
умінь і навичок, а також формування на їхній основі світогляду, моральних і
інших

якостей

особистості

різнобічно

й

історично

різнопланово

досліджувалась у науці.
Досвід економічно розвинутих країн світу свідчить, що більша частка
їхнього багатства та міцність економічних систем визначаються внеском
високоосвіченого, підприємливого та мобільного населення. Тому для
забезпечення динаміки соціально-економічного розвитку цих країн значна
увага приділяється інвестиціям у національні системи освіти. В Україні частка
інвестиційних надходжень в освіту у загальній сумі інвестицій протягом
останнього десятиріччя суттєво не змінювалася і перебувала приблизно на
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рівні 1 %. Вона у 40 разів менша за частку інвестування в промисловість. У
структурі видатків і Державного, і Зведеного бюджету України частка
видатків на освіту істотно зменшується. Серед проблем, які характеризують
сьогоднішню ситуацію у сфері інвестицій в освіту, можна виділити відносну
неефективність

механізму

державного

фінансування

системи

освіти.

Довготривала структурна криза в Україні призвела до значного відпливу
висококваліфікованих кадрів за кордон, що суттєво знекровило економіку.
Аналіз літературних джерел з даної проблематики [1-5] дозволяє
виділити наступні основні тенденції розвитку національного ринку освітніх
послуг (рис. 1).
Тенденції розвитку ринку освітніх послуг в Україні
збільшення частки платних освітніх
послуг

посилення інвестиційної
привабливості освіти

підвищення інституційної
автономності закладів освіти

динамічний розвиток економіки

посилення взаємозалежності між
вишами і організаціями як
кінцевими споживачами

реформування ринку праці

демографічний спад

падіння рівня престижності
професійної освіти

підвищення ролі консалтингу та
тестування серед пропонованих
освітніх послуг

прискорення темпів розвитку
суспільства

інтернаціоналізація вищої освіти

зростання масштабів міжнародної
академічної мобільності
тенденція до отримання
безперервної освіти

розвиток інформаційних технологій
зростання ролі людського капіталу
посилення конкуренції

Рис. 1. Тенденції розвитку ринку освітніх послуг в Україні
З метою підвищення якості освіти необхідна низка заходів, яку для
зручності розподілимо на окремі рівні:
1. На державному рівні:
1.1) гармонізація системи освіти (координація вимог до знань учнів);
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1.2) інтеграція системи освіти в Європейський простір;
1.3) послідовний розвиток державної системи дошкільної освіти, що
забезпечує всім дітям рівні можливості в отриманні освітніх послуг;
1.4) створення умов для проведення наукових досліджень у всіх формах
сімейної освіти;
1.5) підвищення статусу вихователів та вчителів, покращення їхнього
фінансового забезпечення; підвищення рівня мотивації та підтримка
вчительських і виховательських ініціатив;
1.6) розробка фінансового механізму соціального захисту дітей-інвалідів
та дітей з малозабезпечених сімей, який передбачає фінансування їхнього
навчання в альтернативних закладах освіти.
2. На регіональному рівні:
2.1) створення умов для взаємодії місцевих органів влади, громадських
організацій та батьківських спільнот;
2.2) контроль за коштами, що виділяються державним та місцевим
бюджетом на реалізацію регіональної освітньої політики із забезпечення
якісної дошкільної та шкільної освіти;
2.3) розробка пакету нормативно-правових документів щодо отримання
загальної освіти дітьми-хоумскулерами.
3. На рівні дошкільних, шкіл та позашкільних навчальних закладів:
3.1) залучення до розробки змісту освітніх програм та навчальних планів
закладу представників різних громад, організацій, товариств, приватних
організацій, що забезпечить створення альтернативних програм освіти;
3.2) збагачення програм дошкільної освіти змістом, який формує
толерантність у взаєминах з представниками різних національностей,
релігійних конфесій тощо, духовність дітей дошкільного віку, сприяє їхній
соціалізації;
3.3) запозичення форм, методів та засобів організації педагогічного
процесу;
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3.4) збагачення розвивального середовища навчальних закладів;
3.5) розширення співпраці педагогів з батьками через урізноманітнення
форм роботи з ними; використання принципу відкритості в роботі;
3.6) посилення уваги до розвитку, виховання та навчання обдарованих
дітей та дітей з особливими потребами через їх інклюзивне навчання.
4.

На рівні сімей (батьків):

4.1) об’єднання у батьківські регіональні або районні спільноти з метою
збору, обробки, обміну інформацією, відзивами, підручниками та навчальнометодичними посібниками тощо;
4.2) організація навчально-ігрового простору дітей за принципом шкілпарків, де роль вчителів виконували б батьки, які мають відповідну освіту
(досвід, знання тощо);
4.3) створення творчого простору сімей (наприклад, проведення
майстер-класів, сімейних ігор, квестів та інших заходів на відкритому
просторі);
4.4) впровадження банків часу з метою взаємного обміну послугами;
4.5) активна участь у житті місцевої громади, форумах та конференціях
з питань освіти та дитячого навчання.
Наведений комплекс заходів за державним, регіональним, сімейним та
рівнем закладів освіти допоможе чітко сфокусуватися на нормативноправових, економічних, технологічних та соціальних пріоритетах.
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Гукалюк Р.Б.
Старший консультант,
ТОВ «Делойт енд Туш»
СУЧАСНИЙ ПІДХІД УПРАВЛІННЯ ПРАВАМИ ДОСТУПУ ДО
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЯК ОДИН ІЗ ВАЖЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Контроль доступу до ресурсів існує стільки часу, скільки в людській
цивілізації

існують

ресурси,

які

потребують

захисту.

Причому,

за

технологічним розвитком цивілізації, кількість нематеріальних ресурсів лише
збільшується. Якщо розглядати питання контролю доступу до ресурсів з точки
зору інформаційної безпеки, то мова йде про методи управління
можливостями користувачів інформаційних систем. Іншими словами, «хто що
може робити» [1] відповідно до наданих повноважень.
Стрімкий розвиток інформаційних технологій, їхнє проникнення у
більшість сфер діяльності суб’єктів господарювання призводить до того, що
задачі з управління правами доступу до інформаційних систем стають
стратегічними і ставлять перед підприємствами масштабні архітектурні та
адміністративні виклики. Окремо варто згадати про те, що з усіх методів
підвищення інформаційної безпеки, контроль прав доступу в інформаційних
системах є одним з найбільш видимих для співробітників підприємства. Як
наслідок, запровадження такого контролю може викликати несприйняття у
співробітників через надмірну складність та/або довгу тривалість процесів,
пов’язаних з отриманням чи зміною прав доступу до інформаційних систем.
Наслідки такого несприйняття очевидні – зростання витрат підприємства на
підтримку неефективних адміністративних процесів та зростання ризиків
несанкціонованого доступу до інформації чи її витоку, шахрайських дій тощо.
Підприємства зі складною інформаційною архітектурою у сучасних
умовах зіштовхуються з проблематикою вибору підходів, що мають бути
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оптимальними з точки зору інвестованих ресурсів підприємства в управління
доступом до інформаційних систем та отриманих результатів.
Міжнародний стандарт інформаційної безпеки ISO/IEC 27001:2013
визначає захист інформації як діяльність, спрямовану на забезпечення
конфіденційності, цілісності та доступності інформації [2]. Контроль доступу
є критичним для забезпечення конфіденційності та цілісності інформації для
підприємств,

оскільки

забезпечує

доступ

до

читання

даних

лише

авторизованими користувачами (конфіденційність) та внесення змін у дані
лише авторизованими користувачами у визначений спосіб (цілісність).
Очевидно, що контроль доступу опосередковано забезпечує також і
доступність інформації, коли вона необхідна, оскільки зменшує ймовірність
несанкціонованих дій з інформацією чи інформаційною системою в цілому,
викликаних наявністю надмірних прав доступу.
Контроль доступу розвивався з 1970-хх років як частина галузі
інформаційної безпеки і пройшов еволюцію від вибіркового та мандатного
управління доступом до управління доступом на основі ролей. Останній підхід
є найбільш актуальним на сьогодні, оскільки поєднує переваги усіх попередніх
і дає змогу підприємству реалізувати гнучкі та ефективні процеси управління
правами доступу до інформаційних систем, з високим потенціалом їх
автоматизації. З точки зору кінцевих користувачів інформаційних систем,
рольова модель прав доступу формує у них чітке та прозоре розуміння
розподілу повноважень у інформаційних системах, а також, у разі
автоматизації відповідних процесів, знімає значну частину навантаження
щодо отримання чи зміни прав доступу
Загальна суть управління доступом на основі ролей полягає у
групуванні ресурсів прав доступу інформаційної системи у групи, в залежності
від сценаріїв їх використання. Такі групи доступу називаються ролями і
подальше

адміністрування

прав

доступу

до

інформаційних

систем

здійснюється шляхом присвоєння користувачу або групі користувачів
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(наприклад, структурному підрозділу підприємства) однієї або декількох
ролей доступу, зміни існуючих ролей на інші або вилучення виданих раніше
ролей.
Схематично рольова модель зображена на рисунку 1.
Ресурси прав доступу
Роль 1
Операції
Об’єкти
даних

Роль 2

Користувачі

Рис. 1. Рольова модель [розроблено авторами]
Рольова модель управління доступом широко використовується для
автоматизації управління правами користувачів в рамках єдиної системи. До
таких систем відносять Microsoft Active Directory, СУБД Oracle, SAP R/3, Lotus
Notes і т.д. Ключовим елементом автоматизації є розгортання системи класу
IAM (Identity and Access Management – системи управління обліковими

Кадрова система

Рольова
модель

IAM

Так

Є IAM
інтегровано
з кінцевою
системою?

Ні

Інформаційні системи
підприємства

Active Directory
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записами і доступом до систем). Верхньорівнева схема автоматизації
відповідних процесів зображена на рисунку 2.
Рис. 2. Автоматизація процесів управління правами доступу на основі
рольової моделі [розроблено авторами]
Розмежування прав доступу на ролі дозволяє підприємству:
1. Спростити процеси управління правами доступу
2. Зменшити адміністративні витрати підприємства
3. Підвищити якість послуг, які надаються клієнтам
4. Підвищити загальний рівень інформаційної безпеки
Останній пункт є особливо важливим у сучасному світі, оскільки події
червня 2017р., коли відбулася масштабна хакерська атака на корпоративні
мережі суб’єктів господарювання та мережі органів влади в Україні, призвели
до переосмислення ролі інформаційної безпеки у житті підприємств та установ
різних форм власності. Зокрема, Національний Банку України, як регулятор
банківської

системи

України,

запропонував

посилити

вимоги

до

інформаційної безпеки та кіберзахисту у банках України [3]. Проектом
відповідної постанови передбачається двоетапне впровадження заходів
інформаційної безпеки, які, з-поміж іншого, включають в себе і контроль
доступу до інформаційних систем банків.
Представники комерційного сектору також акцентують увагу на
зростаючих загрозах інформаційній безпеці підприємств – звіт компанії
Делойт, «Take the lead on cyber risk» (2017) [4] містить вагомі цьому докази, а
також прямі рекомендації щодо протидії. Впровадження рольової моделі
управління правами доступу включено до переліку базових, основоположних
елементів інформаційної безпеки підприємства.
Література:
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Global growth still continues to look weak and fragile. Low growth
environment in the global economy becomes evident and world growth rates are
below the long-term growth average. Economic activity decelerates somewhat in the
advanced economies, while the recovery remains limited in developing economies.
The downward trend in global trade and investment, long-continuing weak
global demand, declining productivity growth rate, low wage levels, low and
unstable commodity prices, rising private sector indebtedness, geopolitical risks and
political uncertainties and problems in the banking system affect the global economy
negatively. More concerns about the global economy have appeared due to the
factors such as United Kingdom’s decision to leave the European Union (Brexit),
continuing fragility in banking and financial markets, and increasing income
inequality. As a result of these developments The International Monetary Fund
(IMF) forecasts that the world economy will grow by 3.1 percent in 2016 and 3.4
percent in 2017 by recovering slightly
The reform of public sector which has been discussed throughout the world is
one of the basic topics in Turkish Economy for years. The projects completed and
being applied on this subject couldn’t manage to produce the results desired. Beside
this, the crisis experienced in 2001 showed how necessary and important the public
reform is.
Turkish Goverment has declared new medium term programme which is
including structural reforms, sustainable growth rate and public sector reforms this
year. These are:
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Main Objectives of Medium Term Program: The main objectives of the MTP
are to decrease inflation and increase employment by maintaining macroeconomic
stability and fiscal discipline, to build stable, inclusive and sustainable growth path
without increasing current account deficit. The program is prepared with an
approach to promote investment and production.
•

Increasing stable and inclusive growth

•

Reducing inflation

•

Preserving decreasing trend in the current account deficit

•

Increasing competitiveness, employment and productivity

•

Improving quality of the fiscal discipline and strengthening public

finance
During the program period, our main priorities are to increase domestic
savings, to ensure private investment and export-driven growth, to accelerate
structural transformation in industry, to become more competitive in the
international markets by increasing technology and productivity level.
Medium term program:
•

Improving human capital

•

Improving efficiency in labor market

•

Increasing technological development and innovation capacity

•

Strengthening infrastructure

•

Enhancing institutional quality

Medium Term Programme (MTP), which initiates the budget process and
covers the period of 2017-2019, is designed to perform the necessary breakthroughs
for the growth of Turkish economy on a more competitive and stable ground and for
improvement of social welfare.
In MTP period, Priority Transformation Programmes of the Tenth
Development Plan and the structural reforms in the Government Programme will
continue to be implemented in the framework of the aforementioned main
objectives.
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The main purpose of this study is to make clear the structural reforms for
obtaining a sustainability growth in Turkish Economy. For this purpose, firstly,
conditions existed will be analyzed. Then the stages of some basic projects which
have been planned and applied for public sector and their results will be discussed.
Finally in order to provide a sustainable growth, reforms of public sector
which have to be structured effectively and productively will be analyzed. These
approaches and analysis will be examined in macro perspectives and will be
processed from general to individual. To do this, detailed data will be used and field
analysis will be held. In addition to these, information and knowledge derived from
the publications of IMF, World Bank and other International Organizations will be
used.
This study has been formed by the use of field analysis on this subject through
years and global effects that gained dynamics are the basis of this study.
As an example study, this research deals with Turkish Economy and Public
Sector basically. Particularly, this study seems to be a guide to use effectively and
productively some public policy instruments which are used to reduce unbalanced
income and poverty. In this perspective, basic and structural problems of Turkish
Public Sector have been clarified and for the solutions to solve these problems, a
series of political instruments and strategies are proposed.
In the first stage of this study, the macro background of Turkish Economy will
be introduced, and all macro data will be analyzed. In the second stage, all sectors
of Turkish Economy will in macro level; applications for existing projects of public
sector and public reforms will be discussed. In the third and last stage for a
sustainable growth, short-term, mid-term and long-term strategies will formed.
Among these target and strategies,many processes of public reforms such as
privatization, discharge of public goods, administration of new domestic and foreign
debts, effective and productive use of sources will be held. In this section, global
and international effects are particularly accepted as important data.
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In this study, in order to overcome Turkish Public Sector’s immobility faced
recent years and to reach a new sustainable growth, structural reforms, and bunch of
policy-strategies have been presented.All this frame has been formed and analyzed
in macro level. Furthermore, the reform of public sector has been presented not only
a sustainable growth; but also to reduce poverty and to provide a balanced income
distribution.
As a result, this study puts forward some clues and strategies for the
rehabilitation of Turkish Public Sector that has been getting sound the alarm and
unproductive in recent years. Moreover, in this study it will be possible to find some
precautions for preventing the sturctural problems to get deeper and deeper.
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МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ
Сучасна методологія дослідження ринку праці потребує доповнення
маркетинговим підходом. У центрі його уваги – задоволення потреб суб’єктів
ринку

з

перспективною

орієнтацією

на

забезпечення

його

конкурентоспроможності. Ця теза робить безапеляційним твердження щодо
важливості застосування маркетингового підходу до вивчення ринку праці,
піднімаючи питання його принципів, методів, можливостей оцінювання
ефективності через відповідні індикатори. Маркетинговий підхід окреслює
цілісність досліджень ринку праці з позицій: а) теоретичної – обґрунтування
закономірностей розвитку ринку (причинно-наслідковий контекст), виходячи
з положень маркетингових концепцій (традиційних і новітніх), які, в свою
чергу, базуються на численних теоретичних розробках економічного,
соціально-психологічного

характеру;

б) методичної

–

використання

можливостей маркетингових досліджень з метою з’ясування поточних
проблем та потенціалу розвитку ринку праці; в) практичної – первинна
орієнтація у практичній діяльності, зокрема з використанням методів
маркетингу, на задоволення потреб учасників ринку та забезпечення його
конкурентоспроможності. Це відображено на рис. 1.
Підхід маркетингу дозволяє не лише формувати теоретико-методичні
основи та розуміти закономірності розвитку ринку праці, але і отримати
цінний матеріал для обґрунтування пріоритетів регулювання (управління за
умов директивного впливу) ринку в цілому, окремих його сегментів,
діяльності учасників чи окремих з них (у тому числі внутрішня маркетингова
політика). Тобто маркетинговий підхід синергує інформацію теоретико570

методичного характеру з практикою маркетингової діяльності на ринку праці.
Застосування маркетингового підходу при вивченні ринку праці та процесів
його розвитку потребує формування відповідного понятійно-термінологічного
апарату.
МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД
Теорія

Методика

Практика

Теоретикометодологічне
обґрунтування
пріоритетів розвитку
ринку праці з позиції
положень
маркетингових
концепцій

Рисунок 1.5 –

Визначення способів
Обґрунтування пріоритетів
маркетингових
розвитку ринку праці з позиції
досліджень ринку праці
задоволення потреб його
через інструментарій
учасників – в основному
опитування,
роботодавців і працівників, а
спостереження,
також забезпечення конкурентоексперименту та відносно
спроможності складових
стану, тенденцій і
комплексу маркетингу (робочої
потенційнихпідхід
можливостей
сили розвитку
і послуг працевлаштування,
Маркетинговий
до вивчення
ринку праці
ринкових суб’єктів
ціни праці і т. д.)

* Роблено автором

Маркетинг ринку праці деякі вчені визначають як складову регіонального
маркетингу та інструменту регіонального управління. Тобто акцент вони
роблять на можливості реалізації маркетингових підходів у регіональному
вимірі, при цьому зазначають, що, використовуючи маркетинг як гнучку
систему впливу на соціально-економічні процеси, державні та регіональні
органи влади вступають у специфічні відносини з різними організаціями й
громадянами з метою формування сприятливих умов для розвитку
підприємницької діяльності, регулювання ділової активності, з одного боку, та
забезпечення розвитку людських ресурсів, з іншого; результатом цієї
діяльності є розробка та реалізація цільових програм, впровадження
організаційних, фінансово-економічних механізмів, які б забезпечили
формування високого якісного рівня трудового потенціалу регіону [1].
Сутність маркетингу робочої сили інші вчені

визначають як вид

діяльності, спрямований на досягнення оптимальної відповідності між
попитом і пропозицією робочої сили з метою задоволення потреби в праці всіх
суб’єктів трудових відносин; маркетинг робочої сили зачіпає всі стадії її
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відтворення – формування, розподіл (перерозподіл), обмін і використання [2].
Дана

дефініція

дозволяє

конкретизувати

концептуальне

призначення

маркетингу ринку праці – з впливом на попит і пропозицію праці.
Білоруський науковець А. Якимик ототожнює маркетинг ринку праці з
маркетингом персоналу. Автор зазначає, що маркетинг ринку праці або
маркетинг персоналу – відносно нове поняття, в світовій практиці управління
людськими ресурсами він знайшов своє застосування на початку 90-х років
минулого століття; у вітчизняній (білоруській) практиці управління
персоналом цей різновид маркетингу до теперішнього моменту не отримав
належного поширення; лише деякі підприємства включають маркетинг
персоналу до складу завдань, що вирішуються службами по роботі з кадрами
[3]. Даний підхід до розгляду маркетингу ринку праці є дещо звуженим, адже
фокусує увагу на персоналі та реалізації на рівні підприємств й організацій. За
нашим баченням даний вид маркетингу поширюється на всіх учасників ринку
праці, повинен включатись у систему їх взаємовідносин та впроваджуватись
на різних рівнях – починаючи від окремого працівника й суб’єкта
господарювання (роботодавця) та завершуючи національним, інтеграційним і
навіть глобальним рівнем у плані промоції цінностей гідної праці, реалізації
прав та свобод людини у сфері зайнятості. На рівні держави роль маркетингу
полягатиме в ранній діагностиці запобігання майбутніх структурних
дисбалансів у сфері зайнятості, тому вихідною позицією в управлінні ринком
праці повинні стати маркетингові дослідження: збір і аналіз інформації про
проблеми, пов’язані з узгодженням попиту та пропозиції робочої сили;
виявлення тенденцій формування та розподілу робочої сили між регіонами
країни, сферами виробництва; зміни галузевої і професійно-кваліфікаційної
структури робочої сили відповідно до динаміки розвитку різних галузей;
визначення тенденцій у формуванні вартості робочої сили [4]. Натомість на
регіональному рівні роль маркетингу ринку праці у більшій мірі передбачає
забезпечення збалансованості попиту і пропозиції робочої сили, враховуючи
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при цьому специфіку регіонального розвитку, інтересів розвитку окремих
районів і поселень.
На нашу думку, маркетинг ринку праці слід розглядати як діяльність його
учасників з приводу задоволення власних потреб або потреб інших суб’єктів,
з якими виникають соціально-трудові та супровідні відносини. Суб’єктиучасники ринку праці є дуже різноманітними. Кожному з них притаманний
власний інтерес, що детермінує пріоритети його маркетингової діяльності.
Основним інтересом роботодавця є одержання прибутку у ході використання
інтелектуально-трудового потенціалу – власного та залучених працівників.
Тому основною його потребою є пошук осіб з високим рівнем особистісного
інтелектуально-трудового потенціалу, схильних до інновацій, креативу, які
при цьому не позиціонують себе (поки що) як дуже вартісні працівники (як
правило, низькі очікування з оплати праці початково демонструє молодь). При
цьому роботодавець зберігає потребу розвитку власних підприємницьких
здібностей, серед яких у структурі інтелектуально-трудового потенціалу
особливої ваги набувають організованість та інноваційність. Для роботодавця
також важливо сформувати таке середовище на своєму підприємстві (в
організації), що б відзначалось розвиненою системою комунікацій, обміну
знань, розвитку соціального капіталу. Виходячи з таких потреб та інтересів,
маркетингова діяльність на ринку праці осіб, які є реальними та потенційними
роботодавцями, в тому числі шляхом самозайнятості, найперше орієнтується
на позиціонування успішності та перспективності своєї бізнес-ідеї з
можливістю залучення додаткових інвестицій, розширення діяльності та
створення нових робочих місць. Роботодавець у маркетинговій діяльності
повинен так позиціонувати своє підприємство (організацію), щоб залучати
кращих працівників та інших суб’єктів зовнішнього маркетингового
середовища.
Для працівника маркетингова діяльність полягає в позиціонуванні своїх
можливостей у використанні й розвитку особистісного інтелектуально573

трудового потенціалу. Нерозуміння значення такої практики є серйозною
проблемою для більшості осіб. Тут актуалізується питання самооцінки
працівника, яка є залежною від професійної самосвідомості та детермінує
професійну самооцінку.
Отже, маркетинговий підхід до вивчення ринку праці охоплює теоретикометодичну і практичну складові. Теоретико-методичні засади вивчення ринку
праці

за

маркетинговим

підходом

передбачають

формулювання

та

вдосконалення положень маркетингових концепцій, а також розробку
методичних рекомендацій з апробацією в маркетингових дослідженнях.
Практична складова проявляється у реалізації маркетингової політики.
Маркетинговий підхід до вивчення ринку праці концентрує свою увагу на
потребах його учасників – суб’єктів, які формують попит і пропозицію праці,
надають посередницькі послуги або є регуляторами (в особі як державних, так
і недержавних структур). При цьому не можна визначати пріоритетною
орієнтацією на потреби роботодавців. Сучасна концепція маркетингу ринку
праці повинна обґрунтовувати принципи діяльності різних його учасників з
дотриманням норм маркетингової культури.
1.
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