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Антонюк В.П., д.е.н., проф.,
Інститут економіки промисловості НАН України
Антонюк В.П. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ У ДОСЯГНЕННІ ГЛОБАЛЬНОЇ ЦІЛІ ПОДОЛАННЯ ГОЛОДУ ТА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ У ДОСЯГНЕННІ ГЛОБАЛЬНОЇ ЦІЛІ
ПОДОЛАННЯ ГОЛОДУ ТА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
Саміт ООН зі сталого розвитку «Перетворення нашого світу: порядок
денний у сфері сталого розвитку до 2030 року» (вересень 2015 року) визначив 17
глобальних Цілей Сталого Розвитку (ЦСР), серед яких на другому місці ціль
подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування та
сприяння збалансованому розвитку сільського господарства. Така ціль є
пріоритетною упродовж всього періоду реалізації проекту ООН щодо людського
розвитку. Це обумовлено тим, що проблема голоду є незмінним супутником
розвитку людства. Як відзначається в Звіті ПРООН про людський розвиток
2016 р. на сьогодні серед населення світу кожний десятий страждає від голоду, а
кожний третій – від незадовільного харчування [1]. В Україні проблема
незадовільного харчування також є актуальною, оскільки за самооцінкою у
2017 р. 667 тис. домогосподарствам (або 4,5%) не вдавалося забезпечити своїм
членам навіть достатнього харчування [2]. Незадовільне харчування негативно
позначається на стані здоров’я населення, погіршує умови розвитку людського
потенціалу. Тому проблема подолання голоду та поліпшення якості харчування
визначена в якості однієї із Цілей сталого розвитку України.
Україна має можливості активної участі для вирішення глобальної і
національної продовольчої проблеми. Таку можливість забезпечують розвиток
сільського господарства та харчової промисловості. Україна має сприятливі
базові умови для розвитку сільського господарства, яке спирається на потужні
природні ресурси та сприятливий для виробництва продовольства клімат.
Загальна земельна площа України на 01.01.2016 р. складала 60354,9 тис. га, з
яких 42726,4 тис. га. (70,8 %) складають сільськогосподарські угіддя, з них
32541,3 тис. – рілля [3]. При цьому Україна володіє 1/3 світових запасів
найродючіших чорноземів, які є найбільш сприятливі для вирощування
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сільськогосподарських культур. У структурі сільськогосподарських угідь
України рілля займає 76,2 %, що значно більше, ніж у європейських країнах
(Велика Британія – 32,4%, Німеччина – 69%) і США (40,6%) [3]. Високий рівень
придатності для вирощування всіх традиційних для України зернових культур
мають 29,5 млн. га., із них придатні для вирощування озимої пшениці - 27,1 млн.
га, ячменю – 28,1 млн. га, кукурудзи – 17,6 млн. га, соняшнику – 14,3 млн. га,
цукрових буряків – 7,0 млн. га. [4]. Позитивну динаміку має врожайність культур
(табл. 1), що обумовлює зростання виробництва продукції рослинництва.
Валовий збір зерна зріс з 24,5 млн. т. у 2000 р. до 66,1 млн. т. у 2016 р. (у 2,7
рази), соняшника відповідно з 3,5 до 13,6 млн. т. (у 3,9 рази) [6].
Таблиця 1
Урожайність сільськогосподарських культур, ц/га
Показник
2000
2005
2010
2016
Зернові культури
19,4
26,0
26,9
46,1
Цукрові буряки (фабричні)
176,7
248,2
279,5
481,5
Соняшник
12,2
12,8
15,0
22,4
Картопля
121,6
128,4
132,5
165,8
Овочі
112,3
157,1
173,6
210,5
Плоди та ягоди
38,4
63,7
78,2
101,9
Джерело: складено та розраховано автором за даними [6].

2017
42,5
474,9
20,2
167,8
207,9
103,1

%
219
269
166
138
185
268

Тваринницька галузь також мала позитивну динаміку розвитку, однак у
меншій мірі. Обсяг продукції тваринництва за 2000-2016 рр. у цінах 2010 р.
збільшився лише на 20%. Нині Україні є потужним експортером продовольчої
продукції. Вона строїть на третьому місці в світі за експортом зернових, після
США та ЄС (рис. 1). Від поставок з України сільськогосподарської продукції
безпосередньо залежать стан харчування населення деяких регіонів світу,
особливо Близького Сходу. Це свідчить, що розвиток АПК сприяє вирішенню
глобальної продовольчої проблеми. Саме тому Світовий банк працює над
програмою вкладень коштів в АПК України, відводячи їй ключову роль у
вирішенні проблеми глобального голоду.
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Рис. 1. Обсяги експорту зернових у світі у 2015 році
Джерело: складено автором за даними [7].

У досягненні Цілі сталого розвитку щодо подолання голоду важливе
значення має також харчова промисловість, яка досить динамічно розвивається
в Україні. У 2016 р. в харчовій промисловості України працювало 5198
підприємств, які повністю забезпечили зростаючі потреби внутрішнього ринку
та значний обсяг експорту продукції.
У 2011 – 2017 роки обсяг реалізованої промислової продукції зріс у 2 рази, а
обсяг продукції харчової промисловості збільшився у 2,5 рази, це зумовило зростання її
частки у загальному промисловому виробництві до 21,0%, а в структурі переробної
промисловості вона забезпечувала третину випуску продукції (табл. 2). Отже
харчова промисловість була однією з основних галузей, що забезпечила
стабілізацію економічного розвитку України та задоволення базових потреб
населення. Споживання її продукції здійснює суттєвий вплив на рівень життя та
стан здоров’я населення. Особливо це має важливе значення для України, яка
характеризується низькими доходами населення, де витрати на харчування
перевищують 50% бюджету домогосподарств (у 2016 р. витрати на продовольчі
товари склали 52,7% сукупних витрат домогосподарств) [9]. Продукція
вітчизняних

підприємств

харчової

промисловості дає

можливість

при

прийнятних цінах задовольнити базові потреби населення. При цьому в Україні
задоволення потреб у основних продуктах харчування знаходиться на низькому
рівні: у 2016 споживалося м’яса і м’ясопродуктів 50,4 кг. на одну особу,
молочних продуктів – 160 кг., що було нижче від раціональних норм, визначених
МОЗ України. Отже, що при умові підвищення рівня доходів населення перед
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харчовою промисловістю України буде стояти важливе завдання збільшення
виробництва багатьох видів продукції для кращого задоволення потреб.
Таблиця 2
Обсяги та частка реалізованої продукції харчової галузі в загальному обсязі продукції всієї
промислової та переробної промисловості
2011
2013
2015
2016
2017
Показник
1331886
1354130
1776604
2158030
2608027
Обсяг реалізованої промислової
продук. всього, млн.грн (у
факт.цінах)
868392,4
836571,7
1139213
1312729
1619495
Переробна промисловість
222387,8
261783,7
398023
462419
546654
Виробництво
харчових
продуктів, напоїв і тютюнових
виробів
16,7
19,3
22,4
21,4
21,0
- у % до реаліз. продукції всієї
пром.-ті
25,5
31,3
34,9
35,2
33,7
- у % до реаліз. продукції
переробної пром.-ті
Джерело: складено та розраховано автором за даними [8].

Слід відзначити, що вітчизняна харчова промисловість має значний
експортний потенціал та здійснює суттєвий внесок у вирішення глобальної
продовольчої проблеми. Сукупний обсяг експорту харчової промисловості у
2016 році склав 15253 млн. дол. (45,4% загального обсягу експорту), порівняно з
2011 роком він зріс на 19%. При цьому суттєво зріс коефіцієнт покриття
експортом імпорту (табл. 3).
Таблиця 3
Експорт та імпорт продукції підприємств харчової промисловості
Показник
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Імпорт продовольства та сировини для
6347
7514
8187
6052
3407
3862
його виробництва, млн. дол. США*
Експорт продовольства та сировини для
12804 17906 17039 16671 14479 15253
його виробництва, млн. дол. США*
Коефіцієнт покриття експортом імпорту
2,02
2,38
2,08
2,75
4,25
3,95
Джерело: складено та розраховано автором за даними [10].

Викладене вище свідчить, що в Україна має значні економічні можливості
для забезпечення гідного внеску у вирішення глобальної продовольчої проблеми
та реалізації другої цілі сталого розвитку. Однак, для цього необхідно вирішення
значних проблем, які накопичилися у сільському господарстві та харчовій
промисловості. Серед них слід відзначити застарілу матеріальну базу
виробництва, недостатній рівень інвестицій у розвиток даних видів економічної
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діяльності, низький рівень впровадження інновацій, недосконалу систему
організації бізнесу, низьку ефективність виробництва та низький рівень оплати
праці. Усе це знижує конкурентоспроможність сільського господарства та
харчової промисловості України, не дає змоги повністю використати наявний
потенціал для вирішення продовольчої проблеми. Для розвитку даних сфер
виробництва необхідні як технологічні, так й інституційні зміни: здійснення
активної державної політики розвитку агропромислового комплексу; розробка
та впровадження ефективного організаційно-правового механізму підтримки
підприємств АПК; стимулювання впровадження у виробництво новітніх
наукових розробок, технологій, форм організації виробництва; забезпечення
постійного вдосконалення системи менеджменту підприємств і розвиток
організаційних форм бізнесу для найбільш ефективного використання ресурсів,
в тому числі формування потужних агропромислових кластерів, розвиток
людського капіталу АПК шляхом забезпечення гідної оплати праці, підвищення
кваліфікації.
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Баюра Д.О. КОРПОРАТИВНА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

КОРПОРАТИВНА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ
НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Переважна більшість підприємств корпоративного типу в Україні
потребують

реалізації

Корпоративна

програм

реструктуризація

структурних
являється

та

організаційних

ефективним

змін.

інструментом

їх

реалізації, особливо для великих і середніх підприємств. Для прикладу візьмемо
підприємства нафтогазового ринку в Україні, який перебуває у стадії
становлення. Аналіз більш як 100 найбільших підприємств свідчить про низький
рівень прозорості та відкритості його учасників, тобто рівня транспарентності,
за винятком окремих газорозподільних компаній, які функціонують у вигляді
ПАТ. Транспарентність виступає ключовим критерієм оцінювання якості
корпоративного управління та досягнення інвестиційної привабливості. Низька
ж транспарентність свідчить про

необхідність подальших структурних

перетворень.
Підвищення економічної ефективності функціонування підприємств дасть
можливість сформувати високу інвестиційну привабливість для стратегічних
інвесторів. Більш як третина компаній газового ринку за підсумками
господарювання 2017 року збиткові, що унеможливлює модернізацію та
залучення нових технологій. Крім того посилюється конкуренція на усіх ринках
капіталу щодо пошуку вільних джерел фінансування та інвестування.
Ключовим чинником у підвищенні ефективності діяльності підприємств
виступає корпоративне управління. Його якість впливає на формування
ланцюжків доданої вартості та нових цінностей для акціонерів та інших
стейкхолдерів.

Підприємства

потребують запровадження

нової системи

ключових показників ефективності (KПЕ), які повинні враховувати економічну,
соціальну,

екологічну

та

етичну

відповідальність.
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Тобто

практично,

корпоративна реструктуризація підприємств повинна враховувати глобальні цілі
сталого розвитку та корпоративної соціальної відповідальності. В той же час,
стратегічне позиціонування підприємств нафтогазового сектора, як правило,
пов’язано із впливом держави, а також є засобом посилення конкурентних
позицій найбільших компаній у глобальній економіці тієї чи іншої країни. З
іншого боку окремі сегменти цього ринку виконують важливі соціальні функції
з точки зору забезпечення національних інтересів та потреб домогосподарств.
Переважна

більшість

підприємств

нафтогазового

сектора

України

потребують, або ж проводять корпоративну реструктуризацію, яка полягає у
повному відокремленні таких видів діяльності як транспортування, зберігання та
продаж природного газу. Це достатньо новий та складний процес з точки зору
зміни системи корпоративного управління та реорганізації самих компаній. Як
правило, він здійснюється за вимогами анбандлінгу. Дефініція анбандлінг
(«unbundle») прямо означає розділення бізнесу на окремі частини. Стосовно
газових компаній, то це стосується поділу на газовидобувні, газорозподільчі та
компанії з продажу газу. Слід зазначити, що анбандлінг кореспондується із
рекомендаціями ОЕСР щодо побудови ефективних систем корпоративного
управління та міжнародними стандартами та принципами КУ в частині
розділення функцій комерційної та некомерційної діяльності, уникнення
перехресного

субсидування,

продажу

активів

та

формування

систем

корпоративного нагляду та контролінгу. Корпоративна реструктуризація
повинна удосконалити наглядову практику. В Україні не має

економічно

обґрунтованих методів оцінювання роботи членів наглядових рад, правлінь
особливо це стосується підприємств корпоративного типу нафтогазового
сектора економіки з участю держави. І це спонукає до справедливого обурення
більшості фахівців та населення, коли окремі компанії призначають керівництву
економічно необґрунтовані винагороди. Тут можна частково скористатися
зарубіжними методиками, у які закладено інтегровані показники, що враховують
«ефективне зростання» компаній. Наприклад, компанія PWC разом зі своїми
стейкхоледерами розробила методику комплексної оцінки та управління
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впливом (Total Impact Measurement and Management або TIMM), спрямовану на
забезпечення комплексного аналізу впливу діяльності компанії. За допомогою
цієї методики можна розрахувати цінність соціальної, екологічної, податкової та
господарської діяльності компанії, а також витрати на таку діяльність, що
дозволяє компаніям зрозуміти, який вплив вони здійснюють на ті чи інші аспекти
життєдіяльності, та віднайти компромісні рішення щодо своєї подальшої
стратегії

розвитку

з

урахуванням

інтересів

стейкхолдерів

(див.

http://www.pwc.com/totalimpact). У зв’язку із поглибленням наслідків ринкової
невизначеності, в останні роки для оцінювання можливого зростання та зміни
ефективності функціонування компаній під впливом зовнішнього середовища,
зарубіжні компанії активно використовують експертні методи, наприклад PESTаналіз, SLEPT-аналіз, STEEPLE-аналіз, а також уже поширений в Україні SWOTаналіз, що дають можливість не лише виявити силу впливу факторів середовища
на функціонування компаній, але й оцінити правильність вибору керівництвом
компаній корпоративної стратегії розвитку.
Ринок природного газу в країнах ЄС підпадає під значне державне
регулювання. Зокрема, активно регулюються вартість транспортування,
розподілення та послуг операторів ринку. Це пов’язано з тим, що ці послуги
відносять до природних монопольних. Ціноутворення на газ, а також вартість
послуг постачання не підпадають під значне державне регулювання. Звичайно
усі без винятку споживачі природного газу сплачують фіксовану ціну за
клірингові послуги та балансування незалежному національному оператору
ринку. Це все сприяє формуванню справедливої ринкової ціни на природний газ,
а також розвитку конкуренції. Головний оператор ринку в країнах ЄС переважно
контролюється державою, корпоративні права належать державі і становлять
більше 50% статутного капіталу компанії. Наприклад, оператором ринку у Чехії
виступає акціонерне товариство ОТЕ.а.s., яке займається організацією торгівлі
газом між газовими трейдерами, обробкою даних, які необхідні для
функціонування системи передачі та інших заходів, які тісно пов’язані із
функціонуванням ринку газу. Оператор ринку повинен у щоденному режимі
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контролювати та оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті результати
функціонування

газового

ринку.

Ціноутворення

на

газ

визначаються

постачальниками газу та може бути змінено в будь-який час року. Наприклад, за
офіційними даними компанії ОТЕ.а.s., у Чеській Республіці кількість
постачальників газу з 2010 р. до 2017 р. зросла з 4 до 60. На ринку існує більш як
208 ринкових пропозицій щодо ціни на газ. Анбандлінг достатньо тривалий
процес, і як засвідчив досвід європейських країн, перехідний період тривав від 3
до 5 років. Так, у Чешській Республіці лібералізація ринку для населення
розпочалася з 2007 року з урахуванням санаційних заходів в період економічної
кризи 2009 року. Після того, як учасники ринку підтримали нові правила його
функціонування, на ринку з’явилися десятки нових постачальників. Субсидії
видаються адресно, але невеликій кількості населення на відміну від України.
Слід зазначити, що результатом анбандлінгу можуть бути і негативні соціальноекономічні наслідки – це поява на перехідному етапі недобросовісних
постачальників. Але поступово дія конкурентних сил та вибір населення
позитивно вплинули на розвиток ринку – різко зросла якість наданих послуг та
зменшилась кількість недобросовісних учасників. А найголовніше вартість газу
стала значно меншою, ніж була до лібералізації.
Звичайно,

обрана

модель

корпоративної

реструктуризації

повинна

відповідати та узгоджуватися не лише із корпоративним правом України,
зокрема Господарським Кодексом та Законом України «Про акціонерні
товариства», але й Закону України «Про ринок природного газу» в частині
відокремлення діяльності. Крім того, існує, наприклад План реструктуризації
ПАТ

«Національна

акціонерна

компанія

«Нафтогаз

України»,

який

затверджений ще постановою Кабінету Міністрів України від 1.07.2016р. №496.
План передбачає удосконалення корпоративного управління нового оператора,
наприклад, газотранспортної системи – ПАТ «Магістральні газопроводи
України». Важливо підкреслити, що система корпоративного управління у цій
компанії повинна вибудовуватися з урахуванням Міжнародних стандартів та
принципів корпоративного управління ОЕСР. Передбачено, що 100 відсотків
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акцій будуть перебувати у державній власності та повноваження з управління
корпоративним правами держави у статутному капіталі здійснюватиме
Міненерговугілля України. Аналіз показує, що в даному випадку корпоративна
реструктуризація здійснюється шляхом реорганізації за видом поділу, оскільки
визначається перелік активів, матеріально-технічні та інші види ресурсів, які
передаються на баланс новоствореної компанії ПАТ “Магістральні газопроводи
України”. Крім того, окреме майно, яке не підлягає приватизації буде
передаватися у концесію та обліковуватися на балансі ПАТ «Укртрансгаз».
Щодо

підвищення

ефективності

функціонування

компаній

державного

корпоративного нафтогазового сектора економіки, тут варто звернути увагу на
досвід Сінгапуру. Сінгапурські корпорації, які частково контролювалися урядом
відіграли надзвичайно важливу роль у новій індустріалізації країни та
забезпеченні економічного зростання, переважно за рахунок створення нових
робочих місць. Уряд забезпечив сприятливі інвестиційні умови та гарантування
прав корпоративної власності на корпоративні права у статутних капіталах
підприємств, в даному випадку, компаній нафтового сектора. Це дало
можливість сформувати у короткий термін стратегічні партнерства з іноземними
компаніями для стимулювання розвитку національної економіки. Переважна
більшість стратегічних партнерств була організована у формі спільних
підприємств

з

іноземними

інвестиціями,

наприклад

«Сінгапурська

нафтопереробна компанія» - спільне підприємство з Caltex та British Petroleum, а
«Нафтохімічна корпорація Сінгапуру» створила спільне підприємство з Shell та
консорціумом японських підприємств, що забезпечило

вихід Сінгапуру на

світовий нафтохімічний ринок. Таким чином, корпоративна реструктуризація
підприємств повинна забезпечити в першу чергу підвищення ефективності їх
функціонування, економічне зростання та сталий розвиток.
Література:
1. Total Impact Measurement & Management. Are you creating value for your stakeholders? Will
your business strategy have a positive or negative impact on society, the environment and the
economy?/ Електронний ресурс: https://www.pwc.com/totalimpact.
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Биковець В.М., генеральний директор,
Спілка підприємців малих, середніх і
приватизованих підприємств України
Биковець В.М. ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ В СИСТЕМІ ПІДТРИМКИ І РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ В СИСТЕМІ
ПІДТРИМКИ І РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
В Україні мале підприємництво стикається з низкою суттєвих проблем, які
не дають йому нормально розвиватися. Це питання, які стосуються дозвільної
системи, системи ліцензування, державного нагляду (контролю) в сфері
господарської діяльності, кредитування тощо.
Ключову роль у вирішенні цих проблем мали б відігравати підприємницькі
та галузеві об’єднання, які в більшості країн світу є важливим і дуже дієвим
елементом інфраструктури підтримки підприємництва, невід’ємною частиною
громадянського суспільства, показником його 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, як правило,
знаходиться один на один;
- можливість власними руками формувати сприятливі умови для
успішного вирішення проблем економічного розвитку
На жаль, діяльність громадських об’єднань підприємців в Україні, не
набула такого масштабу, який ми спостерігаємо в багатьох країнах світу.
Підприємці в Україні досить скептично ставляться до своєї участі в роботі
об’єднань підприємців.
Численні

дослідження,

проведені

міжнародними

організаціями

і

національними соціологічними центрами свідчать, що основними причинами,
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які стоять на заваді вступу підприємців до підприємницьких об’єднань, є
наступні причини:
- 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” вимоги щодо сплати членських внесків.
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 (ділових зустрічей, бізнес-форумів,
тренінгів, семінарів, конференцій, круглих столів);
- пошук партнерів, налагодження ділових контактів;
- доступ до новітніх технологій;
- пошук фахівців для підприємств – членів об’єднання;
- сприяння просуванню товарів та послуг своїх членів на зовнішніх ринках.
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
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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 підприємців, їх прав та інтересів, 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;
- 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, ЗМІ, 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;
20

- 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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ПОДАТКОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
На сучасному етапі, що пов'язаний з інтеграційними та глобалізаційними
процесами, з’явилися нові виклики (загрози), нові умови, які впливають на
конкурентоспроможність національної економіки. Однією з таких визначальних
умов є міжнародна податкова конкуренція.
Процесів

глобалізації,

що

відбуваються

сьогодні,

виступають

передумовою розвитку сучасного виду міжнародної конкуренції. Саме завдяки
процесам глобалізації відбувається підвищення міжнародної мобільності
факторів виробництва, що тягне за собою збільшення чутливості інвестицій і
бізнесу до оподаткування, і спонукає уряди держав здійснювати лібералізацію
податкового законодавства, змінюючи склад, структуру, механізм справляння на
своїй території податків для приваблювання іноземних інвестицій.
Чіткого єдиного загальноприйнятого визначення міжнародної податкової
конкуренції в науковій літературі поки що не існує. Явище податкової
конкуренції, зокрема міжнародної податкової конкуренції не раз розглядалось як
зарубіжними так і вітчизняними вченими, думки яких щодо визначення сутності
цієї категорії дещо відрізняються.
Зокрема, у широкому розумінні міжнародна податкова конкуренція
подається як неузгоджене встановлення податків незалежною державою,
використання низьких ефективних податкових ставок, зменшення податкового
навантаження з метою підвищення підприємницької активності та залучення в
країну іноземних інвестицій та приваблення мобільних податкових баз (Р. Тісер,
Т. Філд, К. Пінто, Д. Рохас, Дж. Вілсон і Д. Вілдасін) [3].
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У вузькому розумінні міжнародна податкова конкуренція визначається, як
вплив податкової системи одного державного утворення на податкову систему
іншого державного утворення, що базується на можливості платників податків
обирати між юрисдикціями з різним рівнем оподаткування та переміщення
частини ВВП на іншу територію, вплив податкової політики на розподіл доходів
від оподаткування між державними бюджетами.(Т. Гудспід, А. Пузін, Д. Мітчел,
ДДж. Вілсон і Д Вілдасін) [1].
Міжнародна податкова конкуренція – це боротьба між державами або їх
об’єднаннями за залучення іноземних інвестицій та перелив мобільних
податкових баз, з метою створення привабливого податкового середовища, що
сприятиме активізації ділової (підприємницької) активності.
Водночас, необхідно розрізняти поняття «конкуренція», «конкурентні
переваги» та «конкурентоспроможність». Конкуренція – це процес боротьби між
суб’єктами з метою реалізації певного інтересу. Конкурентні переваги – це
система конститутивних характеристик соціально-економічного розвитку
суб’єкта,

які

забезпечують

не

лише

високий

рівень

його

конкурентоспроможності, але й позитивно впливають на його спроможність
щодо розширеного відтворення та забезпечення економічного розвитку.
Конкурентоспроможність – це здатність (рівень, ступінь) суб’єктів витримувати
конкуренцію та займати лідерські позиції.
Податкова конкурентоспроможність країни – це здатність (рівень, ступінь)
національної

податкової

системи

витримувати

міжнародну

податкову

конкуренцію шляхом створення сприятливого (привабливого) податкового
середовища, яке забезпечить суб’єктам можливість підвищувати їх активність і
ефективність.
У світовій практиці з метою подальшого інформування суб’єктів
господарювання про умови ведення бізнесу, податкові умови в тій чи іншій
державі та для визначення конкурентних переваг країн створюються відповідні
загальновизнані рейтинги, що дають можливість оцінювати інституціональні
зміни різних країн. У цьому контексті, положення України оцінюється досить
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неоднозначно. За результатами найбільш впливових загальних рейтингів,
Україна займає далеко не найкращі позиції.
Слід зазначити, що ухвалення Податкового кодексу України та спрощення
адміністрування обов’язкових платежів через введення електронної звітності
дещо зміцнили позиції нашої держави, однак Україна все ще знаходиться в
другій половині рейтингових списків.
Як приклад можна навести найбільш авторитетні: Рейтинг глобальної
конкурентоспроможності (The Global Competitiveness Index), Міжнародний
Податковий Індекс конкурентоспроможності (ITCI), рейтинг «Введення бізнесу»
(Doing Business), Індекс економічної свободи (Wall Street Journal і Heritage
Foundation), Paying Taxes (World Bank Group and PwC) які дають відповідну
оцінку економіки в динаміці одразу за декількома критеріями.
Так,

зокрема,

одним

із

лідерів

у

рейтингу

глобальної

конкурентоспроможності (GCI) 2016-2017 років є Естонія, яка займає 30 місце.
Азербайджан

знаходиться

на

37

місці,

Литва посідає

35

місце,

Латвія знаходиться на 49 місці, Казахстан посів 53 місце, Грузія – 59,
Таджикистан – 77, Вірменія – 79, Молдова – 100. Україна за минулий рік
втратила шість позицій та опустилася на 85 місце [4]. У складеному рейтингу
ведення бізнесу “Doing Business Report 2017” відповідно до якого Україна
опустилась на 1 позицію в порівнянні з попереднім роком та посіла 80 місце. У
рейтингу податкових систем Paying Taxes 2017, Україна посіла 84-е місце.
Оцінка ефективності та результативності податкової системи є складовою
розрахунку Індексу економічної свободи. За цим рейтингом Україна в 2017 році
посіла 173 місце серед 187 країн та потрапила до категорії країн з репресивною
економікою.
Аналіз позиції України у рейтингах привабливості, дає підстави зробити
висновок, що основним недоліком податкового законодавства України
залишається його нестабільність, складність та суперечливість. Водночас є і
окремо позитивні тенденції, що пов’язанні з реформами податкової системи,
зокрема, з прийняттям Податкового кодексу України. Проте країна й досі займає
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одні з найгірших позицій в рейтингах привабливості економік країн світу, це в
свою чергу вимагає здійснення подальших наукових досліджень методів та
механізмів вдосконалення системи оподаткування в Україні та зміцнення
податкової конкурентоспроможності нашої держави.
Зазначені та інші чинники сприяють відпливу капіталу в країни з меншим
податковим навантаженням та низькій конкурентоспроможності податкової
системи нашої держави. Звісно для сприяння зниження податкового тягаря
можливе зниження податків. Але зниження податків може призвести й до
протилежного результату – в Україні може виникнути бюджетний дефіцит. На
сьогодні значна частина капіталу перетікає в офшорні зони (за експертною
оцінкою понад 170 млрд дол.), як наслідок, сформована додана вартість не
нагромаджується в національній економіці, а виводиться до інших країн [2]. Все
це вимагає здійснення дієвої податкової реформи, яка повинна розпочинатися з
формування податкової культури, зі зміни філософії взаємовідносин між
платниками податків та фіскальними органами.
Саме у цьому контексті одним з напрямів зміцнення податкової
конкурентоспроможності

має

стати

ефективна

політика

деофшорізації.

Деофшоризація (англ. de-offshorization, від слова offshoring) – це комплекс
державних заходів, законодавчих ініціатив, що спрямовані на протидію
приховування доходів суб’єктів, що формально належать компаніям, які
знаходяться в офшорах. Зазначена система заходів щодо деофшорізації
покликана: підвищити збирання податків; ускладнити відмивання кримінальних
грошей; привести до підвищення прозорості глобального і внутрішньонаціонального бізнесу; посилити контрольованість бізнесу з боку держав, в яких
зареєстровані суб’єкти підприємницької діяльності.
Головною умовою дієвої реалізації податкової реформи, яка сприятиме
підвищенню рівню податкової конкурентоспроможності, мають стати наступні
заходи:

забезпечення

оподаткування

в

стабільності

Україні;

інституційно-правової

значне

та

реальне

бази

спрощення

системи
процедур

адміністрування податків; кардинальне зменшення рівня адміністративних
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бар’єрів; створення дієвої системи податкового контролю, яка обумовить
невідворотність покарання за вчинення податкового правопорушення і водночас
не

обтяжуватиме

законослухняних

платників

податків

податковими

перевірками; реалізація низки заходів щодо детінізації та дерегуляції економіки
України; запобігання корупційним проявам та підвищення ефективності
витрачання бюджетних коштів тощо.
Перспективним напрямом для розвитку економіки держави має бути
обраний європейський вектор розвитку, що полягає у співпраці з Європейським
Союзом у питаннях боротьби з податковим шахрайством, різними видами та
формами ухилення від сплати податків тощо.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
ТУРИЗМА В ГРУЗИИ
Современный

этап

развития

мирового

хозяйства

характеризуется

доминированием сферы услуг как в структуре национального производства
большинства стран мира, так и в системе международных экономических
отношений. Общеизвестно, что туристическая индустрия в значительной
степени влияет на развитие почти всех секторов экономики национального
хозяйство

страны,

являясь

своеобразным

катализатором

социально-

экономического развития страны.
Вместе с тем, туризм является одним из мощных факторов повышения
престижа и значения страны в глазах мирового сообщества. В странах с развитой
экономикой туристическая деятельность представляется важным источником
повышения благосостояния населения и страны в целом.
Грузия своим геополитическим расположением и существующими
природными,

историческими

практически

неограниченными

и

культурными
ресурсами

для

ресурсами

располагает

дальнейшего

развития

туристической индустрии. Вместе с тем, создаются объективные предпосылки
для поиска конкурентных преимуществ и создания конкурентоспособной
туристической индустрии.
Исходя из вышеизложенного, актуальность исследования обоснована
объективной

необходимостью

устойчивого

развития

и

эффективного

использования туристических ресурсов Грузии, что будет способствовать росту
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конкурентоспособности

туристической

индустрии

страны

в

условиях

глобализации.
Проблемы

развития

международного

туризма

и

повышения

ее

конкурентоспособности широко обсуждаются и является предметом изучения
многих зарубежных и отечественных ученых.
При рассмотрении вопросов развития международного туризма в условиях
глобальной

конкуренции,

в

работе

использованы

труды

зарубежных

специалистов М. Портера, М. Барлетта, С. Крейнера, И. Зорина, Н. Кабушкина,
В. Квартальнова и др. Среди отечественных необходимо отметить Е.
Бараташвили, Б. Гечбаия, А. Девадзе, Р.Беридзе, Л. Корганашвили, М.
Метревели и др.
Признавая значимость выполненных работ, все же необходимо отметить,
что часто вопросы развития международного туризма и повышения его
конкурентоспособности

решались

административным

путем

и

без

соответствующего анализа возможностей этого сегмента экономики. Следует
так

же

отметить,

что

конкурентоспособностью
инструментарий

его

отдельные

теоретические

международного
дальнейшего

туризма

аспекты
и

совершенствования

управления

методический
проработаны

недостаточно и требуют своего дальнейшего развития.
Целью исследования является исследование существующего положения
развития международного туризма как формы экономических отношении в
условиях глобальной конкуренции и определение перспектив его дальнейшего
развития.
Для выполнение поставленной цели сформулированы следующие задачи:
- анализ существующего состояния развития международного туризма в
Грузии;
- выявление проблем, которые препятствуют развитию международного
туризма в Грузии;
- определение перспектив дальнейшего развития международного туризма
в Грузии.
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Объект исследования - международный туризм.
Предмет исследования - существующие проблемы и тенденции развития
международного туризма в Грузии.
Методологическая

основа

настоящего

исследования

представлена

различными методами научного познания: анализа, синтеза, системноструктурным, сравнительно-правовым.
Туризм стал один из важнейших секторов экономики Грузии. За 2017 год
Грузию посетили 7 534,4 тыс. иностранных туристов, что является рекордным
показателем за всю ее историю. (рост по сравнению с 2016 годом составил
18,8%). Так же за 2017 год доходы от туризма достигли беспрецедентно высокого
показателя – 2752,4 млн. долларов США (рост по сравнению с 2016 годом
составил 27%).
На 2017 год в базе национальной администрации туризма Грузии
зарегистрировано 1955 средств размещения с 65 941 спальными местами, что на
10,7% и на 15,6% больше аналогичных показателей 2016 года, соответственно.
При совершении поездки в Грузию, согласно данным МВД республики,
подавляющее количество иностранных туристов в 2017 году использовали
автомобильный

транспорт

(77,8%),

услугами

воздушного

транспорта

пользовались значительно меньшее количество туристов (20,7%), услугами
железнодорожного транспорта всего 1% от общего количества иностранных
туристов, а услугами морского транспорта всего 0,5% иностранных туристов.
Подавляющее

большинство

въезда

международных

туристов

автомобильным транспортом в основном объясняется тем, что среди них
преобладают туристы из близлежащих стран: Армении, Азербайджана, Турции,
Ирана и др., которые из-за территориальной близости с Грузией и удобства
передвижения предпочтение отдают автомобильному транспорту. Что же
касается незначительного удельного веса железнодорожного и морского
транспортов, то необходимо отметить, что железнодорожное сообщение Грузия
имеет только с Арменией и Азербайджаном, а морские пассажирские перевозки
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осуществляются только из морского порта г. Батуми по направлениям Сочи
(Россия) и Одесса (Украина) и то в крайне малом количестве.
Активность

в

продвижении

услуг,

проводимая

национальной

администрацией туризма, включает в себя рекламные кампании на внутренних и
международных рынках, организацию ознакомительных и пресс туров, участие
в международных выставках и ярмарках, распространение печатных материалов
и т.д.
За 2017 год национальная администрацией туризма Грузии осуществлено
следующие виды активности: участие в 22 международных туристических
выставках; онлайн маркетинговые кампании в 22 целевых странах; рекламные
кампании BBC, Euronews, Discovery, Tripadvisor, Expedia; 99 международных
пресс туров; Грузию посетили 683 представителя иностранных медиа; 14
информационных туров; Грузию посетили 239 туроператора; очерки о Грузии
подготовили такие медиа средства, как BBC, National Geographic, National
Geographic Traveller India, Forbes, Le Monde, The Independent, The Guardian, Elle,
Observer, Birdwatching Magazine UK; Thrilist, Conde Nast; Daily Mail, Vogue;
Huffington Post и т.д. [2].
Вместе с тем, необходимо отметить, что главная причина недостаточного
использования туристского потенциала страны заключается в слабо развитой
инфраструктуре туризма [1]. В связи с этим, недостаткам, которые препятствуют
развитию международного туризма в Грузии, следует отнести:
- несоответствие транспортной инфраструктуры к международным
стандартам (желательно строительство новых, или реконструкция действующих
аэропортов, железнодорожных и авто вокзалов), низкое качество обслуживания
пассажиров;
- несоответствие гостиничного хозяйства страны международным
стандартам, в частности классификация средств размещения и уровень сервиса
в них;
- высокие, часто неадекватные расценки на гостиничное и ресторанное
обслуживание, несоответствие уровня цен качеству обслуживания;
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-

недостаточная

туристов,

организация

квалифицированного

что создает отрицательный имидж не

обслуживания

только конкретному

туристическому центру, но и всей стране в целом.
Следует отметить, что хотя международный туризм для экономики Грузии
является относительно новым, развивающимся направлением, у страны есть все
возможности стать новым, привлекательным для иностранных туристов местом.
Для

дальнейшего

собственной

ниши

развития
на

международного

мировом

туризма

туристическом

и

рынке

приобретения
желательно

в

туристической индустрии проводить постоянный поиск инновационных форм
организации международного туризма и путей решения существующих
проблем. Вместе с тем, представляется необходимым дальнейшее развитие таких
видов туризма, как экологический тур, фото тур, рекреационный тур,
экстремальный тур, пешеходный тур, культурный тур и т.д., что сделает более
привлекательным туристический продукт, предложенный Грузией.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что развитие
международного туризма в Грузии происходит довольно высокими темпами,
хотя и определенными недостатками. С целю расширения туристического
ассортимента туристической индустрии и повышения качества туристического
обслуживания, на повестку дня встает необходимость коренного изменения
вопросов организации средств размещения и туристической индустрии в целом
(в том числе путем организации пакетных туров и сетей рекреационного
обслуживания). Реализация отмеченных масштабных задач требуют укрупнения
(слияния)

туристических компании

и их тесное

сотрудничество,

т.к.

разрозненные усилия, если они не поддержаны в финансовом отношении, не
позволят достичь намеченной цели. С национальной точки зрения, также
необходимо отметить,

что немаловажным

является

и государственная

поддержка.
Проблема повышения эффективности и развития международного туризма
является важнейшим в дальнейшем развитии экономики страны. В условиях
жесткой конкуренции в международном туризме, с целью самосохранения, а
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также максимизации прибыли, основное внимание при ведении туристического
бизнеса в Грузии необходимо перенести на повышение качества, а также
дифференциацию туристического продукта, исходя из мировой тенденции
подорожания туристического обслуживания. В настоящее время из-за низкого
уровня качества обслуживания и острого дефицита количества предоставляемых
услуг (фактически на всех уровнях обслуживания), средние расходы туристов,
приезжающих в Грузию, 2-3 раза меньше среднего мирового уровня.
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Драчук Ю.З., Сав’юк Л.О. ВПЛИВ МЕХАНІЗМУ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА РИНКУ ПРАЦІ НА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ СТАРОПРОМИСЛОВИХ
РЕГІОНІВ

ВПЛИВ МЕХАНІЗМУ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ РИНКУ ОСВІТНІХ
ПОСЛУГ ТА РИНКУ ПРАЦІ НА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ
СТАРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ
Сучасні умови розвитку економіки України характеризуються динамічними
змінами, які вимагають від суб’єктів господарювання незалежно від форми
власності та виду діяльності нових підходів до реалізації процесів залучення та
використання

ресурсів.

Зважаючи

на

гостроту

проблеми

обмеженості

матеріальних ресурсів, перед вітчизняними підприємствами постає важливе
завдання пошуку дієвих механізмів їх компенсації, які дозволять забезпечити
стабільність розвитку у довготривалому періоді. В умовах економіки, заснованої
на знаннях, головним компенсатором ресурсної дефіцитності мають стати
генеровані людиною ідеї. Їх поява, головним чином, зумовлена отриманням
нових знань, вмінь та навичок, джерелом яких стає освіта у найрізноманітніших
формах (формальна, неформальна, інформальна). Виходячи з вище викладеного,
важливою науковою проблемою в теоретичному та прикладному аспекті є
розробка та удосконалення інструментарію взаємодії освітніх закладів з
виробничими структурами, в першу чергу тими, результати діяльності яких
значною мірою залежать від наявності високопрофесійних кадрів, здатних
генерувати власні та використовувати залучені ідеї, пропозиції, ноу-хау та інше.
Важливою ланкою в цьому плані виступають галузеві структури промислового
сектору. Промисловий сектор не значним чином (окрім поодиноких випадків)
безпосередньо опікується процесами підготовки інженерних кадрів, як у
технологічно-матеріальному, так і в методичному та професійному сенсі.
Звичною практикою, майже для всіх галузей промисловості, є життєва
необхідність перепідготовки молодих спеціалістів на виробництві або за його
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межами. В той же час СВО продовжує по інерції готувати професійні кадри, які
не відповідають критеріям сучасного інноваційного виробництва, його стрімкого
розвитку на основі креативних технологій, інформаційно-комунікаційних
технологій (ІКТ) та новацій у сфері управління, менеджменту та маркетингу.
Відзначений факт призводить до підвищення безробіття на ринку праці,
дефіциту кадрів на промислових підприємствах, невідповідності освітньої
кваліфікації їх працівників, зниження конкурентоспроможності національної
системи вищої освіти та відтоку кадрів за межі країни.
Функціонування вітчизняного ринку праці залежить не лише від стану
економіки України, а й від попиту та пропозиції робочої сили у Європі. Причому
розв’язувати проблеми вітчизняного ринку праці доводиться на тлі загального
старіння населення України та скорочення економічно активної його частини, а
також анексії Росією Кримської АР і м. Севастополя та окупації частини районів
Донбасу. Насамперед, російська агресія призвела до зміни цілого ряду
абсолютних показників вітчизняного ринку праці, що відображено українською
статистикою [1].
В останні роки, з урахуванням незадовільного стану кадрового забезпечення
різних галузей промисловості, невідповідності якості підготовки професійних
кадрів у стінах вищих навчальних закладів (ВНЗ) потребам виробництва та
громадського суспільства, значні зусилля науковців концентруються на
необхідності негайного вирішення проблеми приведення до систематичної
відповідності ринків освітніх послуг та праці.
Необхідно відзначити, що представляється вельми складною задачею
проведення повного аналізу стану ринку праці у старопромислових регіонах
України внаслідок великої кількості вимушено переміщених осіб, які динамічно
переміщуються по території країни та не завжди їх місце проживання відповідає
місцю реєстрації.
Як відзначається в роботі [2, С.49-58 ], для старопромислових регіонів,
особливо шахтарських, де внаслідок воєнних дій значних втрат зазнала
освітянська й наукова інфраструктури (Донецький та Луганський регіони),
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питання кадрового забезпечення мають вирішуватися шляхом створення умов
для розвитку ринку праці, зниження дефіциту висококваліфікованих кадрів
промислових підприємств: формування та виконання комплексних заходів щодо
підготовки, перепідготовки та закріплення кадрів на підприємствах; сприяння
розробці та реалізації проектів у рамках розбудови системи «Освіта впродовж
життя». Посилення уваги до перенавчання шахтарів, створення робочих місць
для них у сфері малого бізнесу; досягнення узгодженості в позиціях й інтересах
роботодавців, професійних навчальних закладів і служб профорієнтації та
адаптації; відновлення підготовки кадрів у професійних навчальних закладах
при особливій увазі на спеціальності, що потрібні в першу чергу для відбудови
виробничої та соціальної інфраструктури. В цьому плані пропонується
посилення регіональної інноваційної системи під координацією регіонального
наукового центру НАН та МОН України за рахунок мережі наукових й
індустріальних парків

на

базі промислових майданчиків

підприємств,

відновлення діяльності яких у сучасних умовах є недоцільним. Необхідно
використовувати можливості сусідніх із Донбасом старопромислових регіонів
(Харківського, Дніпровського), а також Північно-Східного та Придніпровського
наукових центрів.
У сучасній економічній теорії існує достатня кількість досліджень, присв’ячених
вивченню й визначенню механізму ефективної взаємодії ринків освітніх послуг
та праці, вивченню проблем формування, розвитку та регулювання ринків праці
та

освіти,

що

зумовлено

системними

проблемами

невідповідності

кваліфікованих кадрів, які охарактеризувалися в усьому світі як криза освітніх
систем. Вагомий внесок у теорію та методологію регулювання ринків праці та
освіти вносять вітчизняні вчені С. Бандур, С. Гринкевич,
Е. Лібанова, Л. Лісогор, Ю. Маршавін, Т. Оболенська, В. Онікієнко, О. Амоша,
О. Новікова, В. Антонюк, Л. Шаульська, С. Калініна, О. Грішнова, А. Ільїч та iн.
Так, Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН
України при для вимірювання якості життя в Україні враховується
багатоаспектність людського розвитку, з охопленням соціального та природного
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середовища,

фінансування

відповідних

напрямів

соціально-економічної

політики, безпосереднє віддзеркалення демографічної ситуації та розвитку
ринку праці, більш детальна характеристика рівня життя, умов проживання, стан
та охорона здоров’я населення, де кінцевою метою методики є не стільки
вимірювання якості життя, скільки обчислення блочних та інтегральних індексів,
а також рейтингування регіонів за цими індексами [3 ]. В продовження вивчення
проблеми в цьому ж Інституті відзначається, що розвиток системи освіти має
орієнтуватися на довгострокові перспективи ринку праці та корелюватися з його
середньостроковими тенденціями [4]. А глобалізація економіки запроваджує у
життя принципово нові процеси, які постійно проявляються у посиленні ролі
знань та розширенні сфери освітніх послуг, що стають не просто найбільш
затребуваними продуктами людської діяльності, а й одними з ключових
чинників

соціально-економічного

зростання.

Несвоєчасність

підготовки

кваліфікованої робочої сили є серйозною перепоною на шляху забезпечення
стійкого соціально-економічного розвитку. Насамперед, це пов'язано з тим, що
часовий лаг між попитом на працю та часом підготовки необхідних для
економіки кадрів можливо подолати лише у рамках взаємодії суб'єктів ринків
праці та освіти. У цьому контексті запровадження в економічну практику
сучасних інструментів, форм і методів взаємодії суб'єктів ринків праці та освіти
сприятиме розв'язанню проблеми розбалансування між обсягами підготовки
(перепідготовки) та підвищення кваліфікації кадрів й попитом на них.
Вельми цікавим й найбільш досконалим механізмом в підготовці науковопедагогічних кадрів й інших галузевих спеціалістів може бути варіант
відрядження талановитих молодих вчених й кращих випускників ВНЗ на тривалі
терміни стажування за кордон. Досвід такого варіанту висвітлюється в роботі
В.В. Жука [5], де відряджені найкращі вихованці – молоді учені СанктПетербурзького педагогічного інституту мали відвідувати заняття у найкращих
тогочасних університетах Європи – в Берліні, Лондоні, Парижі, Римі, Відні,
Празі, Копенгагені, Гейдельберзі, Ґетінґені, Хельмштедті, Єні, Галле та ін. На їх
утримання з державної казни щорічно виділялося відповідні кошти.
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В сучасних умовах формування на світових просторах економіки, що
заснована на знаннях (Knowledge-Based Economy), освіта та наука є головною
теоретичною основою і структурним фактором забезпечення економічного
розвитку держави. Динамізм і рівень розвитку освіти відповідають за
забезпечення інтенсивного економічного зростання при переході до «нової»
економіки, заснованої на знаннях, (неоекономіки). Ключове значення в цьому
процесі має саме людський потенціал і, перш за все, освіченість, компетентність,
творчі можливості людей і умови їх реалізації. Якісна освіта сьогодні виступає
умовою забезпечення сталого демократичного розвитку суспільства. Знання та
вміння їх використовувати в досягненні конкурентних переваг сьогодні, по своїй
суті, є конкурентною перевагою. Особливість економіки, заснованої на знаннях,
полягає у значному зростанні ролі менеджменту в галузі інтелектуальних
ресурсів, де надзвичайного значення набувають інноваційні процеси в освітній
системі [6, С. 59-60].
Подолання економічних, соціальних та політичних кризових явищ
українського суспільства можливе лише за умов сприйняття, що вища освіта
повинна

відповідати сучасним

потребам

суспільства

та

ринку праці,

забезпечувати формування у кожної особистості здатності швидко адаптуватися
до сучасних соціо-економічних реалій, які стають найважливішою умовою
успішного і стійкого розвитку соціуму.
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ГАЗОТРАНСПОРТНИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ СЕРЕДОВИЩА
Нестабільність

зовнішнього

середовища

функціонування

газотранспортних підприємств (ГТП) та одночасно неготовність їх керівництва
до

здійснення

адекватних

внутрішньоорганізаційних

змін

об’єктивно

зумовлюють необхідність пошуку та розробки таких механізмів, які б допомогли
подолати кризові явища й забезпечити стійкість їх функціонування і розвитку.
Ґрунтуючись на проведених дослідженнях [1, с. 277; 2, с. 18], можна
стверджувати,

що

нині середовище

функціонування

ГТП

є

відносно

нестабільним та варто очікувати зростання рівня нестабільності за усіма
компонентами в найближчому майбутньому. Зокрема, високо нестабільними
прогнозуються

фактори

політичної

компоненти,

фактори

економічної

компоненти – нестабільними, фактори технологічної, екологічної – відносно
нестабільними. Наблизяться до межі відносної нестабільності соціальнодемографічна і політична компоненти.
Відтак постає завдання забезпечення стійкості розвитку підприємств в
умовах нестабільного середовища, що, на нашу думку, можливо завдяки
формуванню ефективного механізму управління змінами на підприємстві.
Виходячи з того, що розвиток – це перехід системи з одного якісного стану
в інший, і в основу такого перетворення покладено зміни як процес руху від
одного стану до іншого, то виникає необхідність визначення необхідних та
можливих змін на підприємстві з подальшим визначенням механізму їх
здійснення. Тому розглянемо детально необхідні зміни на вітчизняних ГТП з
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метою їх систематизації, що буде підґрунтям для формування складових
механізму управління змінами на цих підприємствах.
Узагальнюючи теоретичні доробки науковців, а саме: Дмитрієва І.,
Курилової Н., Лінькової О., Ладонько Л., Усик С., Гусєвої О., розглянемо
необхідні зміни на вітчизняних ГТП в рамках п’яти груп: техніко-технологічні
зміни, зміни бізнес-моделі, структурні та культурні зміни і зміни, орієнтовані на
персонал. Технологічні зміни пов’язані в основному з виробничою функцією
підприємства, кінцевим завданням яких є підвищення ефективності надання
газотранспортних послуг та обслуговуючих виробництв. Загалом технологічні
зміни розглядають за трьома аспектами: удосконалення пропозиції товарів і
послуг; виробничих технологій; сприяючих технологій. Вважаємо, що в
сучасних умовах основними джерелами технологічних змін на ГТП є зміни
виробничих та сприяючих технологій. Технологічні зміни, як правило,
спричиняють покращення якості газотранспортних послуг та зниження
собівартості транспортування природного газу за рахунок покращення його
обліку, параметрів транспортування, зниження витрат на паливний газ,
впровадження

заходів

з

енергозбереження,

підвищення

ефективності

ремонтного обслуговування газопроводів та наземного обладнання тощо.
Оскільки

для

діяльності

ГТП

змінювати

функціональність

процесу

транспортування природного газу є практично неможливим, то саме сприяючі
технології дозволять ГТП здійснити стратегію набагато швидше і використати
час в ролі конкурентної переваги. Застосування сучасних інформаційних
технологій та налагодження комунікації в галузевому ланцюжку створення
цінності «розвідка природного газу – видобуток – транспортування – подача до
споживача – споживання» полегшить обмін інформації між учасниками
накопичення вартості. Щодо технологічних змін в аспекті пропозиції товарів і
послуг, то на сьогодні актуальною є, наприклад, пропозиція використання
вітчизняних газосховищ операторами інших ГТС, використовуючи такий
інструмент

як

сорсинг;

виконання

деяких

бізнес-процесів

обслуговування, управління тощо), застосовуючи аутсорсинг.
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(ремонтне

На сьогодні ПАТ «Укртрансгаз» функціонує за схемою ресурсноорієнтованої бізнес-моделі, проте необхідним є перехід до бізнес-моделі типу
BtoW (Business to Worker) – Бізнес до працівника, що дозволить компанії
підвищити привабливість роботи інтелектуальної еліти, оскільки, нині участь
працівників у винахідницькій та раціоналізаторській роботі складає 0,6% від
загальної середньооблікової чисельності, а рівень інноваційності є низьким.
Також

варто

пам’ятати,

що

впроваджуючи

зарубіжні

бізнес-моделі

функціонування ГТС, необхідно розуміти реалії того середовища, в якому вони
функціонують, і особливості зовнішнього середовища функціонування ГТП,
тому адаптація із професійним підходом матиме позитивний ефект. Якщо
виходити з того, що бізнес-модель описує спосіб створення, продажу і
постачання цінності клієнтам від підприємства, то, відповідно, зміни в ланцюжку
постачань ГТП передбачають, перш за все, отримання ліцензії на самостійне
придбання природного газу, який використовується ГТП як основний вид
енергоресурсу в процесі транспортування природного газу. Також необхідними є
зміни

ціннісної

пропозиції

в

рамках

забезпечення

інноваційності

газотранспортних послуг, розвитку інфраструктури, гарантування екологічності
та надійності транспортування природного газу.
Щодо структурних змін, то необхідні наступні зміни: формування команди
фахівців з управління змінами на ГТП; спрощення ієрархії; децентралізація
управління; формування у структурі ГТП відділів щодо планування, координації
та контролю за реалізацією заходів з розвитку ГТП; введення правил підтримки
тих працівників (відділів), які активно працюють у напрямку раціоналізаторства,
винахідництва, енергозбереження тощо; використання адаптивних структур;
покращення вертикальної і горизонтальної координації діяльності.
Культурні зміни передбачають розвиток співпраці та усунення конфліктів
між працівниками;

формування загальнокорпоративних (фундаментальних)

цінностей; формування довіри між працівниками та до топ-менеджерів;
сприяння розвитку молодих працівників; застосування механізмів виховання та
підтримки високого рівня моральності і культури працівників тощо.
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Зміни, орієнтовані на персонал, стосуються мотивації раціоналізаторської
та винахідницької роботи; формування у менеджерів навичок ситуативного
управління за умов нестабільності середовища; розробки програм і проектів для
підвищення кваліфікації та обміну досвідом, включно з досвідом управління
змінами; розробки багаторівневої системи мотивації; підтримки та сприяння
розвитку творчості працівників.
З метою вирішення поставленого перед нами завдання, а саме: формування
механізму

управління

змінами

на

ГТП

задля

забезпечення

стійкості

функціонування і розвитку цих підприємства, та ґрунтуючись на виокремленні
змін радикального та поступового (адаптаційного) характеру, представимо
механізм управління змінами у вигляді двох складових: адаптаційної та
біфуркаційної. Виходячи з визначення терміну «адаптація» як здатності
своєчасно проводити адекватні зміни для корекції діяльності підприємства у
відповідності до вимог зовнішнього середовища [60, с. 38], що дозволяє
пристосуватись підприємству до його вимог [61, с. 102], та терміну «біфуркація»
̶

як перебудови (метаморфози) об’єкта при зміні параметрів, від яких він

залежить, структуруємо інструменти реалізації змін в межах адаптаційної та
біфуркаційної складових механізму (рис. 1.).
Побудова механізму управління змінами на ГТП, в межах якого
виокремлено адаптаційну та біфуркаційну складові з відповідним набором
інструментів для кожного, також класифікація методів управління змінами,
реалізація яких відбувається на основі застосування конкретних інструментів
адаптаційних чи біфуркаційних змін є практичним рішенням завдання щодо
забезпечення ефективної реалізації системних змін на ГТП та зниження опору
підсистем підприємства до їх впровадження. Застосування конкретних
інструментів управління змінами з врахуванням поточного стану стійкості
функціонування і розвитку ГТП дозволить здійснити ефективний перехід
підприємства від менш стійкого стану до більш стійкого – відтак розвиватись.
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Стійкість розвитку газотранспортних підприємств
І Абсолютна стійкість

ІІ Достатня стійкість

ІІІ Низька стійкість

ІV Критична стійкість

Забезпечується переходом підприємства від менш стійкого стану до більш стійкого стану через дію
механізму управління змінами
Інструменти управління адаптаційними змінами

Сертифікація якості газотранспортних послуг, управління
безпекою праці і екологічне управління, системи
енергетичного менеджменту та ін., інтелектуалізація
виробництва, оптимізація бізнес-процесів, зниження рівня
формалізації процедур, аутсорсинг.
Децентралізація, адаптивність та гнучкість організаційної
структури, розвиток ключових компетенцій, удосконалення
комунікативних зв’язків, сучасні інформаційні технології.

Інструменти управління радикальними
змінами

методи, орієнтовані
на людей та культуру
організації

Звільнення окремих працівників, повна зміна
керівництва.

методи, орієнтовані
на завдання та
технологію

методи, орієнтовані
на структуру та
стратегію

Реінжиніринг бізнес-процесів, відмова від
неефективних бізнес-процесів, технічне
переозброєння, модернізація.
Зміна організаційної структури підприємства,
відмова від неефективних організаційних
одиниць, зменшення вертикальних ієрархічних
рівнів структури, повна стратегічна
переорієнтація підприємства, зміна
організаційно-правової форми.

Формування проектного портфелю, врахуванняESG-критерію
при виборі інноваційного проекту, формування кросфункціональних груп.

проектні методи

Інструменти екстремального управління
проектами

Удосконалення ланцюга створення цінності та пріоритетів
споживачів газотранспортних послуг, маркетинговий
бенчмаркінг, формування карти стратегічних
ресурсів,оптимізація бізнес-портфелю.

методи, орієнтовані
на зміну бізнес-моделі
підприємства

Диверсифікація виробництва та вихід на нові
ринки збуту, відмова від існуючих і пошук нових
постачальників природного газу, інноваційна
система тарифоутворення.
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Рис. 1. Механізм управління змінами на ГТП
Джерело: розроблено автором.

Біфуркаційна складова

Адаптаційна складова

Інформування, налагодження комунікації, формування довіри,
підвищення кваліфікації і перенавчання працівників, залучення
працівників до планування змін, коучинг, тренінги, інструменти
управління знаннями, мотивація.

Методи управління
змінами
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Касич А.О., Яковенко Я.Ю. УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В КОНТЕКСТІ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Основою забезпечення стійкого розвитку є управління бізнес-процесами,
які підвищують внутрішню стійкість та здатність до адаптації. Саме тому
завдання пошуку ефективних способів управління бізнес-процесами через
узагальнення розробок сучасної науки та систематизації досвіду зарубіжних
підприємства – важливе.
Метою дослідження є систематизація підходів до управління бізнеспроцесами та розкриття сутності кожного з підходів та визначення їх місця і ролі
в управлінні підприємством.
Питанням визначення сутності бізнес-процесів та їх вдосконалення
відповідно до ринкових умов та потреб споживачів присвячені наукові праці
багатьох відомих українських та зарубіжних вчених як: Хаммер М. [10],
Бьорн

А. [4], Оно Т.[8], Акоф Р. [1], Рамзес В. [9], Демінг Е. [2],

Шемаєва Л.Г. [11], Васильченко Ю.Л. [5] та інші. Дослідниками було
сформовано такі основні підходи до аналізу й моделювання бізнес-процесів:
функціональний підхід (формування та виконання бізнес-процесів підрозділами
підприємства, виходячи з їх функцій); продуктовий підхід (розробка бізнеспроцесів на основі товарів і послуг компанії); матричний підхід (відображення у
бізнес-процесах основних етапів життєвого циклу продукції).
Досвід провідних зарубіжних компаній (General Motors, Google, Apple,
L'Oréal, Toyota, Coca-Cola Україна, Volksvagen, Ford Motors) свідчить про
напрацювання ними дієвих методів управління бізнес процесами.
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Новації щодо структурно-якісної оптимізації бізнес-процесів дозволяють
досягти балансу між задоволенням споживачів, високим рівнем соціальної і
екологічної свідомості, а також економічними показниками ефективності
діяльності. Це відповідає основним принципам концепції стійкого розвитку.
Водночас не існує абсолютної стійкості: «відкриті» підприємства, перебуваючи
у стабільно нестійкому чи нестабільно нестійкому стані щодо змін зовнішнього
середовища, швидко адаптуються. Ті ж компанії, які не орієнтовані на взаємодію
із іншими учасниками середовища функціонування, стабільно стійкий стан
демонструють лише у короткостроковій перспективі.
В

українських

реаліях

управління

здебільшого

здійснюється

з

використанням адміністративно-авторитарних методів та екстенсивних форм
ведення господарської діяльності. Відповідно, не всі підходи, сформовані
зарубіжною наукою та практикою підходять для нас. Водночас збільшення
кількості соціально відповідальних компаній в Україні – завдання вже
найближчої перспективи [6].
Трансформація

українських

підприємств

задля

забезпечення

життєздатності у довгостроковій перспективі має відбуватися на основі адаптації
бізнес-процесів до ринкових умов, аби реалізувати основні бізнес-цілі
підприємства.

Під

поняттям

«адаптації»

ми

розуміємо

пристосування

підприємства до змінних умов навколишнього середовища, що може
проявлятися у вигляді наступних позицій [1, C. 95]: інактивної, реактивноі,
преактивної, інтерактивної.
Інактивна позиція є пасивною з орієнтацію на зміни у взаємодії із
зовнішнім середовищем у теперішньому; реактивна позиція орієнтована на
аналіз змін, що відбулися у минулому; преактивна позиція означає підготовку до
змін та готовність до них; інтерактивна позиція полягає у взаємодії.
Підприємства можуть комбінувати різні адаптаційні позиції, аналізуючи
тенденції та зміни середовища функціонування та взаємодії з ним у минулому і
теперішньому часі.
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Досягти високого рівня якості на засадах сталого/стійкого розвитку можна
використовуючи концепції управління бізнес-процесами, які передбачають
реакції на зміни одним з двох способів: управляючи змінами (інтерактивна
позиція) або випереджаючи їх (преактивна позиція). Перший спосіб передбачає
активний вплив на зовнішнє середовище, другий – підготовку до майбутніх змін.
Найбільш поширеними сьогодні є наступні концепції управління бізнеспроцесами: постійне поліпшення виробничих процесів та цикл Демінга,
концепція загального управління якістю, кайдзен, бережливе виробництво.
Узагальнене порівняння концепцій управління бізнес-процесами подано у
табл. 1.
Таблиця 1
Порівняння підходів до ефективного управління бізнес-процесами в контексті забезпечення
стійкого розвитку
Параметри Затрати
Переваги
Недоліки
КомпаніїПідхід
приклади
CPI
помірні
Залучення керівництва до Ефект
від Toyota,
контролю за якістю, мотивація впровадження лише у Nissan,
персоналу
довгостроковій
General
перспективі
Motors
TQM
помірні
Стандартизація виробничих Акцент на ставленні Chrysler
процесів та підвищення якості працівників до роботи, Group, Nissan,
продукції
як
наслідок, але не передбачено Toyota
залучення працівників до інструменти контролю
управління
Kaizen
малоЗалучення працівників до Тривалий період часу Honda,
затратні
контролю
за
якістю, для
отримання Nissan
підвищення продуктивності результатів
праці
впровадження
Lean
помірні
Підвищення
ефективності Можливе скорочення Ford Motors,
Production
використання
ресурсів, працівників
Toyota
конкурентоспроможність,
зменшення
простоїв
у
робочому часі
BPR
високі
Можливість використання у Перерозподіл
чи Volksvagen,
якості
антикризового скорочення персоналу, Ford Motors,
інструменту,
скорочення значні затрати фінансів General
тривалості виробничого циклу та часу
Motors
Джерело: побудовано авторами на основі [5, 8–10]

Наведені у таблиці підходи мають ряд переваг щодо забезпечення
ощадливого виробництва. Однак для їх впровадження на українських
підприємствах варто обрати лише окремі інструменти, що матиме переваги над
копіюванням методик.
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Загалом можна виділити наступні групи принципів, на основі яких
функціонують наведені підходи: еволюційний і революційний. Перший
характеризується поступовим удосконаленням бізнес-процесів; він характерний
для концепцій СPI/PDCA, TQM, Kaizen, Lean Production. Революційний підхід
полягає у докорінних змінах у бізнес-процесах; до нього належить концепція
BPR. Розглянемо більш детально концепції за еволюційним принципом. Як
свідчить практика, зміни бізнес-процесів на підприємстві за еволюційним
принципом дозволяють знизити виробничі витрати до 40 %, втрат праці – до
45%, а обсяги виробництва збільшити до 50% [7].
Суть постійного поліпшення (англ. Continuous Improvement Process (CIP))
полягає в управлінні на основі процесного підходу. Ідея даної концепції
належить Е. Демінгу [2]. Демінг визначає систему як послідовність функцій або
видів діяльності (підпроцесів) всередині організації, яка сприяє досягненню
цілей організації. Пізніше вона отримала назву цикл Демінга або PDCA. Даний
цикл містить чотири складові: Plan (Плануй), Do (Роби), Chek (Перевіряй), Action
(Упроваджуй).
Концепція загального управління якістю (Total Quality Management (TQM))
виникла як удосконалення та переосмислення принципів Демінга, поєднавши у
собі організацію контролю за якістю продукції та активному долученню
персоналу до контролю за якістю робіт заради вигоди для організації і
суспільства. На її основі пізніше були розроблені стандарти Міжнародної
організації зі стандартизації (ISO) серії 9000 [3].
Концепція TQM полягає у постійному удосконаленні не лише продукції та
управління, а й кваліфікації персоналу. Для оцінки перелічених складових
використовують показники фінансового стану підприємства та ступеня
задоволеності споживачів та працівників.
Концепція Кайдзен (англ. Kaizen) як бізнес-філософія поліпшення усіх
бізнес-процесів спрямовується на позиціонування фірми на ринку як такої, що
вдосконалює бізнес-процеси, щоб забезпечити їх поступову зміну для ширшого
задоволення споживчих потреб [9]. Відмінність від концепцій TQM і CPI полягає
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в орієнтації на людський капітал, самодисципліну та економію [5]. Для
ефективного управління бізнес-процесами кайдзен використовують Nissan та
Honda.
Концепція бережливого виробництва (англ. Lean Production, LP) виникла у
результаті узагальнення досвіду виробничої системи та управлінських підходів
компанії Toyota [8, с.36-37]. Однак основоположні її ідеї були сформовані Генрі
Фордом та втілилися у систему послідовного виконання технологічних операцій
(Ford Production System, FPS). Сутність LP полягає у максимальному
використанні ресурсів з мінімальними відходами та втратою робочого часу.
Концепція бережливого виробництва поєднує у собі риси TQM та кайдзен.
Ті, концепції, які базуються на еволюційному принципі, більш придатні
для імплементації на українських підприємствах, оскільки революційний
принцип може вимагати додаткової автоматизації процесу виробництва, що є
доволі витратним. Так, концепція реінжинірингу бізнес-процесів (англ. Business
Process Reengineering (BPR)) означає повне перепроектування бізнес-процесів
задля

підвищення

ефективності

їх

функціонування

та

переоснащення

виробництва шляхом переходу на сучасне обладнання [10].
Таким чином, оскільки бізнес-середовище є мінливим, існує потреба у
оптимізації і адаптації управління бізнес-процесами, націленими на створення
нової конкурентоспроможної продукції та генерування доходів. Компанія обирає
вид адаптації з орієнтацією на міру впливу зовнішніх факторів та стан стійкості.
Від вибору моделі адаптації у подальшому залежить вибір концепції управління
бізнес-процесами. Ефективне управління забезпечується за рахунок постійного
оновлення інформації про стан об’єкта управління та налагодженого зворотного
зв’язку.
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ТЕОРИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ
ПРАВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ –
НЕОБХОДИМАЯ НАУЧНАЯ ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ
Проблема конкурентоспособности экономики является принципиально
важной, без решения которой эффективное функционирование экономики,
общества и государства не представляется возможным.
Притом, экономика может быть действительно конкурентоспособной
лишь в том случае, если в процессе управления экономикой, обществом и
государством имеет место сбалансированность ответственности должностных
лиц с их правами.
Следовательно, здесь будет рассмотрена созданная мной Теория
сбалансированности прав и ответственности должностных лиц [1; 2; и др.] – как
необходимая научная основа повышения конкурентоспособности экономики.
В связи с этим, необходимо особо отметить следующее:
«Одним

из

основных

научных

направлений

и

необходимой

интеллектуальной основой защиты интересов человека, а также необходимой
основой эффективного функционирования рыночных отношений и общества и
государства в целом является созданная мной теория сбалансированности прав и
ответственности должностных лиц.
Создание политико-правовых и социально-экономических основ, а также
правовых механизмов юридической ответственности должностных лиц, которая
должна быть сбалансирована с их правами является необходимым условием
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утверждения социальной справедливости и эффективного функционирования
общества и государства» [2, с. 205-206].
Таким образом, необходимым, хотя и недостаточным, условием защиты
интересов человека – защиты интересов всех членов общества, необходимым
условием эффективной конкурентоспособности экономики, необходимым
условием реализации личностного потенциала человека и эффективного
функционирования общества в целом является сбалансированность прав и
ответственности должностных лиц.
Однако, к сожалению, в действующей правовой теории и в практике
отсутствует ответственность должностных лиц за результаты их деятельности –
отсутствует ответственность должностных лиц, которая была бы сбалансирована
с их правами.
Вышеотмеченное, по моему глубокому убеждению, вызвано тем, что, вопервых, до создания мной Теории сбалансированности прав и ответственности
должностных лиц, не существовала такая или подобная ей теория, и, во-вторых,
несмотря на то, что основы этой теории мной были заложены еще много лет
назад, а позже неоднократно была опубликована уже сформировавшаяся Теория
сбалансированности прав и ответственности должностных лиц, она пока не
нашла должного практического применения (?!).
Удивительно, но факт (?!).
Хотя, вообще-то, это и не удивительно, ибо узаконение соответствующих
политико-правовых

механизмов

на

основе

созданной

мной

Теории

сбалансированности прав и ответственности должностных лиц должно
произойти путем принятия нужных нормативных актов высшими должностными
лицами государства, а их (этих должностных лиц), видимо, не устраивает
узаконение такой ответственности, ибо в таком случае в некоторых государствах
многие должностные лица (если не все) потеряют занимаемые ими высокие
должности.
Вместе с тем, следовало бы учесть, что говоря словами Леонардо да Винчи:
«Теория – полководец, практика – солдаты» [3, с. 6].
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Поэтому, если общество и государство нацелено на реализацию интересов
каждого человека, то это с объективной необходимостью требует создания
теоретико-правовых основ и соответствующей законодательной базы –
соответствующих правовых механизмов ответственности должностных лиц,
которая (т. е. ответственность должностных лиц) будет сбалансирована с их
правами, и которая будет основана, в свою очередь, на созданной мной теории
сбалансированности прав и ответственности должностных лиц.
Именно

как

теоретико-правовая

основа

создания

механизмов

ответственности должностных лиц, которая была бы сбалансирована с их
правами, мной была создана и предложена теория сбалансированности прав и
ответственности должностных лиц, которая в то же время, представляет собой
необходимую научную основу эффективного управления обществом и
государством.
«Теория сбалансированности прав и ответственности должностных лиц
является

основой разрешения

противоречия

между наличием

прав и

обязанностей у государства, а, стало быть, и у государственных должностных
лиц, через деятельность которых осуществляется функционирование общества и
государства, с одной стороны, и между отсутствием конкретной теоретической
и практической юридической ответственности этих должностных лиц за
результаты их деятельности, с другой стороны, ибо должностные лица, выполняя
свои права и обязанности, выражающиеся в конечном счете конкретно в том,
чтобы служить обществу – служить народу, порой так «служат народу», что их
«деятельность»

приводит

к

ограблению

и

к

обнищанию

народа,

а

соответствующая ответственность за это отсутствует» [2, с. 219].
«Кроме того, теория сбалансированности прав и ответственности
должностных лиц позволяет разрешить противоречие между наличием
ответственности рядовых граждан за свои деяния, с одной стороны, и
отсутствием ответственности должностных лиц за результаты их деятельности,
которая (ответственность) была бы сбалансирована с их правами – управлять или
непосредственно участвовать в управлении обществом и государством, с другой
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стороны, и тем самым эта теория указывает путь практике в аспекте создания и
задействования механизмов юридической ответственности должностных лиц,
которая была бы сбалансирована с их правами» [2, с. 220].
Притом, в основе Теории сбалансированности прав и ответственности
должностных лиц лежат созданные мной же Философии цели и Философии
социальной цели [4; 5; и др.], а также Теория верховенства интересов народа [6;
7; и др.]
Выводы. Исходя из всего вышеизложенного, еще раз прихожу к
логическому

выводу

о

принципиальной

социально-экономической

и

политической значимости Теории сбалансированности прав и ответственности
должностных лиц и о необходимости ее практической реализации, ибо права,
свободы и интересы каждого человека могут быть защищены лишь путем
введения юридической ответственности должностных лиц, которая должна быть
сбалансирована с правами этих должностных лиц.
А без защиты прав, свобод и интересов человека не может быть
конкурентоспособной экономики и социально-экономического прогресса, ибо
правовое и организационное внедрение ответственности должностных лиц,
сбалансированной

с

их

правами

–

необходимое

условие

повышения

конкурентоспособности экономики, служащей реализации интересов народа.
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ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНЦИИ
И НЕОБХОДИМОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
Проблема

конкуренции

непосредственно

связана

с

проблемой

эффективного функционирования экономики, решение которой осуществимо
лишь на основе инновационного подхода в управлении государством.
Инновационный подход – это не пустое «декларирование» термина
«инновация», а подход, основанный на революционно новых научных идеях, ибо
инновационный подход – это подход, на основе которого возможно
осуществление прорыва в конкурентной борьбе и в решении проблем
экономики, бизнеса, общества и государства.
В связи с инновационным подходом, принципиально важно и необходимо
обратить внимание на следующее:
Несмотря на наличие в международном масштабе многочисленных
публикаций по проблемам инноваций в сфере общественных наук, и, в том
числе, в сфере экономической науки, за редчайшим исключением, конкретно же
в основном за исключением, прежде всего, научных трудов профессора
Альфреда А. Кураташвили [1; 2; 3; 4; и др.], а также за исключением моих
научных трудов [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; и др.] – чрезмерно трудно найти
результаты исследований, в которых раскрывались бы истинно научные основы
инновационного подхода к проблеме управления экономикой, бизнесом,
обществом и государством.
Следовательно, анализ последних исследований подтверждает важность и
необходимость

рассмотрения

инновационного
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подхода

к

управлению

экономикой

и

бизнесом,

как

необходимой

основы

эффективного

функционирования экономики, общества и государства в интересах народа.
Притом, созданный мной и предложенный здесь инновационный подход
заключается

в

рассмотрении

дерегулирования

экономики,

бизнеса

и

общественной жизни в целом – как составной части системы государственного
регулирования и государственного управления, ибо и дерегулирование
экономики регулируется (должно регулироваться) государством.
Данный

инновационный

подход

является

тем

теоретико-

методологическим подходом, который должен лежать в основе решения
проблемы управления экономикой и бизнесом – как необходимой основы
эффективного функционирования общества и государства в интересах народа.
В науке государственного управления особое значение приобретает
создание и использование инновационного подхода применительно к проблеме
управления экономикой и бизнесом.
Следовательно, в связи с этим, принципиальное значение имеет
исследование теоретических проблем, как регулирования, так и дерегулирования
экономики, бизнеса и общественной жизни в целом.
Исходя из этого, в предложенном научном труде исследуются проблемы
дерегулирования

экономики

и

бизнеса

непосредственно

в

связи

с

государственным управлением и государственным регулированием, т.е. в
аспекте государственного управления.
Необходимо особо отметить, что исследование проблем государственного
регулирования экономики и бизнеса, рассматриваемые мной в качестве проблем
государственного управления, должны включать в себя и необходимость
исследования теоретических проблем дерегулирования экономики и бизнеса –
как

специфического

метода

государственного

регулирования

и

государственного управления, направленного на эффективное осуществление
трансформационных процессов в интересах человека, что делает исследуемую
проблему чрезмерно актуальной.
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Таким образом, проблема государственного дерегулирования экономики и
бизнеса является одной из актуальнейших проблем науки государственного
управления,

а

также

политико-экономических

проблем

эффективного

функционирования общества и государства.
Регулирование и дерегулирование экономики и общественной жизни, по
моему научно обоснованному утверждению, являются двумя неразрывными
сторонами государственного управления в условиях целенаправленного
сочетания свободы и необходимости.
Притом в основе решения проблемы регулирования и дерегулирования
экономики и общественной жизни в целом должна быть стратегическая целевая
направленность политического менеджмента на защиту прав, свобод и интересов
каждого человека.
В заключение считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что созданный
мной инновационный подход к проблеме управления экономикой и бизнесом,
представляет собой – необходимую основу эффективного функционирования
экономики, общества и государства в условиях конкуренции.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД –
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ
И ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАРОДА
Инновационный

подход

к

решению

проблем

эффективного

функционирования экономики, общества и государства – важнейшее и
необходимое

условие

повышения

конкурентоспособности

экономики

и

достижения высокого качества жизни людей и всего народа.
Притом, принципиально важно отметить, что повышение качества жизни
людей является (должно быть) концентрированным показателем – критерием –
решения социально-экономических проблем в обществе и в государстве.
Ведь не подлежит – и не может подлежать – сомнению то, что без
инноваций, без инновационного подхода, без принципиально новых идей, без
творчества – невозможно эффективное решение социально-экономических
проблем, а значит, невозможна эффективная реализация интересов народа.
Вместе с тем, инновационный подход вообще, и, в частности,
инновационный подход к решению

социально-экономических проблем,

немыслим без творчества вообще, и, в частности, без научного творчества, а
следовательно, немыслим без культуры.
Именно отмеченными выше проблемами и необходимостью их решения
определяется актуальность и значимость данной темы исследования.
Анализ имеющихся научных исследований в области экономической
теории и в области экономических наук в целом, так же, как и анализ научных
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исследований в сфере науки вообще, показывает, что хотя проблемам инноваций
обращается большое внимание, но почти не встречаются научные исследования,
посвященные проблемам культуры в связи с проблемами инновационного
подхода в решении социально-экономических проблем, тогда как без
инновационного – творческого – подхода к проблемам культуры, без
комплексного

развития

культуры,

невозможно

функционирование

конкурентоспособной экономики, а значит, эффективное решение социальноэкономических проблем и достижение высокого качества жизни народа.
Необходимо особо отметить, что экономика – экономическая наука – как
бы замкнута в себе, т.е. экономика как бы замкнута в экономике, тогда как без
комплексного решения научных и практических проблем инноваций и культуры
в целом, невозможно эффективное функционирование экономики и достижение
высокого качества жизни людей.
Целью данного исследования является внедрение, как в научных
исследованиях, так и в практике управления обществом и государством,
предложенного

мной

комплексного

подхода

к

проблемам

культуры,

нацеленного на повышение конкурентоспособности экономики, на решение
проблем социально-экономического развития общества и проблем достижения
высокого качества жизни народа.
При этом, необходимо основываться на инновационном – творческом –
подходе к проблемам культуры, ибо, как уже отмечалось, без комплексного
развития культуры, невозможно повышение конкурентоспособности экономики,
а

значит,

эффективное

решение

социально-экономических

проблем

и

достижение высокого качества жизни всех членов общества.
Задачей данного научного исследования является научное обоснование
необходимости внедрения, как в научных исследованиях, так и в практике
управления обществом и государством, комплексного подхода к проблемам
культуры, нацеленного на повышение конкурентоспособности экономики, на
решение проблем социально-экономического развития и проблем достижения
высокого

качества

жизни

народа,
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подразумевающего

необходимость

основываться на инновационном (творческом) подходе к проблемам культуры,
ибо комплексное развитие культуры – необходимое условие эффективного
решения проблем повышения конкурентоспособности экономики, проблем
социально-экономического развития общества и достижение высокого качества
жизни народа.
Главной новизной научного исследования является предложенный мной
комплексный подход к проблемам культуры, нацеленного на решение проблем
повышения

конкурентоспособности

экономики,

проблем

социально-

экономического развития общества и государства в целом, и на решение проблем
достижения высокого качества жизни народа, основанного на инновационном –
творческом – подходе к проблемам культуры.
Необходимо обратить внимание на то, что эффективное решение проблем
повышения

конкурентоспособности

экономики,

проблем

социально-

экономического развития общества и государства, а, следовательно, и
достижение высокого качества жизни народа, требует особого отношения к
проблемам культуры.
Вышеотмеченное обусловлено и обосновывается мной тем, что без
инновационного – творческого – подхода к проблемам культуры, без
комплексного

развития

культуры,

невозможно

эффективное

решение

отмеченных проблем.
Считаю также необходимым особо отметить, что под культурой
подразумевается мной, прежде всего, духовная культура, в частности:
образование – как культура, наука – как культура, а также правовая культура,
управленческая культура и т.д.
Именно в отмеченном понимании рассматривается мной культура – как
комплексный фактор культуры, без комплексного развития которой не
представляется

возможным

конкурентоспособности

эффективное

экономики,

решение

проблем

проблем

повышения

социально-экономического

развития общества и государства и проблем достижения высокого качества
жизни народа.
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Притом, фактор культуры в вышеотмеченном понимании, по моему
убеждению,

представляет

собой

–

преимущественно

непосредственно

действующий фактор, тогда как художественная культура, согласно моему
обоснованному взгляду, представляет собой – преимущественно опосредованно
действующий фактор эффективного решения отмеченных проблем.
Вместе с тем, важно обратить внимание на то, что использование фактора
культуры приобретает особую сложность и особое значение в условиях
функционирования

преимущественно

рыночных

отношений,

когда

экономические отношения управляются – регулируются – преимущественно
рыночными механизмами, нацеленными на получение максимальной прибыли.
В частности, в условиях рыночной экономики, под которой, т.е. под
рыночной

экономикой,

как

справедливо

отмечает

профессор

Анзор

Кураташвили, подразумевается всеобщий характер рыночных отношений [1, c.
10], и когда на передний план выдвигается прибыль – как движущая цель этих
отношений, культура в какой-то степени остается как бы на произвол судьбы,
что, в свою очередь, может привести, с одной стороны, к духовному обнищанию
людей и, с другой стороны, к снижению эффективности экономики и, в конечном
счете, к ущемлению интересов общества и каждого человека.
Следовательно, в условиях преимущественно рыночных отношений, без
эффективного использования фактора культуры вообще, и, в частности, без
использования правовой и управленческой культуры, ориентированной на
реализацию интересов народа, рыночные отношения, в соответствии с их
внутренней природой – в соответствии с их внутренней экономической
направленностью, могут привести лишь к антисоциальным результатам.
Исходя из вышеотмеченного, для переподчинения рыночных отношений
от чисто экономической направленности – к служению интересов народа, в
процессе функционирования и управления обществом и государством
необходимо основываться на созданных профессором Альфредом Кураташвили
теориях – на Философии социальной цели [2; и др.], на Теории верховенства
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интересов народа [3; и др.] и на Теории сбалансированности прав и
ответственности должностных лиц [4; и др.].
Таким образом, путем социально нацеленного управления обществом и
государством, необходимо подчинить рыночные отношения интересам народа,
и только таким путем может быть построено Истинно человеческое общество и
истинно человеческое государство, Теории которых также созданы профессором
Альфредом Кураташвили [5; 6; и др.], и которые будут служить интересам
народа.
Притом, построение и функционирование Истинно человеческого
общества и истинно человеческого государства возможно лишь при решении
проблем культуры, ибо без инновационного – творческого – подхода к
проблемам культуры, без комплексного развития культуры, невозможно
эффективное решение проблем повышения конкурентоспособности экономики,
проблем социально-экономического развития общества и государства и проблем
достижения высокого качества жизни народа.
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Мехришвили Т.И. НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ

НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ПОВЫШЕНИИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ
Научно

обоснованный

менеджмент

высшего

образования

имеет

принципиальное значение для эффективного функционирования общества и
государства, и, в частности, для повышения конкурентоспособности экономики,
как важного условия социально-экономического прогресса.
В процессе государственного управления вообще, и, в том числе,
применительно к сфере высшего образования, особенно важно учесть
необходимость решения проблемы эффективного сочетания централизованного
управления

–

управления

из

центра

–

со

стороны

государства

и

самостоятельности в управлении (в самоуправлении).
Притом, заслуживает особого внимания то, что в соответствии с Теорией
дерегулирования экономики и общественной жизни, созданной профессором
Анзором Кураташвили, правовое дерегулирование государством экономики и
общественной

жизни

представляет

собой

одну

из

значимых

форм

государственного регулирования и управления, так как и дерегулирование
экономики и общественной жизни регулируется государством [1, с. 31; 2; 3; 4; 5;
6; и др.].
Таким образом, принципиальное значение имеет решение задачи наиболее
эффективного государственного управления сферой высшего образования – как
необходимого условия создания интеллектуального фундамента социальноэкономического прогресса.
Важно обратить здесь особое внимание на то, что менеджмент высшего
образования должен осуществляться на научной основе.
Следовательно, в связи с этим, принципиально важно исходить из того,
что, как отмечает профессор Альфред Кураташвили:
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«Творческое развитие науки – необходимая интеллектуальная основа
эффективного функционирования общества, государства и человечества в
целом.
Для решения вышеотмеченной проблемы принципиальное значение имеет
создание условий, способствующих творческому развитию науки, ибо нередко
создающиеся искусственные препятствия на пути творческого развития науки
могут стать лишь причиной торможения общественного и государственного
развития.
В деле создания условий, способствующих творческому развитию науки,
важную роль призвана играть аккредитация докторских образовательных
программ, функционирующих в университетах и в других учебно-научных
учреждениях.
В связи с проблемой аккредитации докторских образовательных
программ, особо важной необходимостью является существование – наличие –
разумных и справедливых критериев аккредитации этих программ, которые не
только не будут способствовать созданию искусственных ограничений на пути
творческого развития науки, а, наоборот, будут служить лишь творческому
развитию науки, ибо, как я отмечал еще много лет назад: «Наука в рамках – это
то же самое, что человек в гробу» » [7, с. 92-93].
«Более того, – как отмечает там же профессор Альфред Кураташвили, –
ограничение

творчества,

и,

в

том

числе,

ограничение

научного

–

интеллектуального – творчества, является антиконституционным деянием, ибо в
соответствии с Конституцией Грузии (Статья 23):
«1. Свобода интеллектуального творчества гарантируется. Право на
интеллектуальную собственность неприкосновенно.
2. Не допускается вмешательство в творческий процесс, а также цензура в
сфере творческой деятельности» [8].
Необходимо также отметить, что в соответствии с Законом Грузии «О
высшем образовании», Статья 37 (Права академического персонала), пункт 1:
«Академический персонал имеет право:
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б) Без вмешательства осуществлять обучение, исследование, творческую
деятельность и публикацию научных трудов;
г) В рамках образовательной программы самостоятельно определять
содержание учебных программ (силлабусов), методы и средства обучения;» [9].
Несмотря на вышеотмеченное, некоторые должностные лица и так
называемые «эксперты» всячески стараются ограничить свободу истинного
ученого, и тем самым они фактически ставят себя выше закона, ибо выдвигают
противозаконные и совершенно бессмысленные требования для аккредитации
докторских образовательных программ, которым, т.е. отмеченным требованиям,
к сожалению, безоговорочно подчиняются люди с рабским характером и/или с
низким интеллектом.
Предотвращение отмеченных противозаконных и позорных деяний
является неотложной задачей особой государственной важности» [7, с. 93-94].
Исходя из вышеизложенного, логически подтверждается, что в процессе
государственно управления особую необходимость приобретает решение
проблемы эффективного сочетания централизма и самостоятельности в сфере
образования, и особенно в сфере высшего образования, с тем, чтобы решение
данной проблемы активно способствовало творческому развитию науки и
подготовке высококвалифицированных – творчески мыслящих – специалистовличностей, способных активно и плодотворно участвовать в функционировании
и в управлении обществом и государством.
Необходимо особо отметить, что решение проблем менеджмента
образования и, в частности, решение проблем менеджмента высшего
образования, имеет особое значение в условиях рыночной экономики, когда «под
термином

«рыночная экономика»,

– как отмечает профессор Анзор

Кураташвили, – подразумевается… экономика, цель которой получение
максимальной прибыли…» [7, с. 17].
«Таким образом, – как далее справедливо отмечает профессор Анзор
Кураташвили, – рыночная экономика – это экономика, нацеленная на
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максимизацию получения прибыли, с решающей регулирующей ролью в ней
рыночных механизмов» [7, с. 19].
Следовательно, не подлежит сомнению, что исследование и решение
проблем менеджмента в условиях рыночной экономики имеет принципиальное
значение для эффективного функционирования общества и государства.
В заключение считаю необходимым отметить, что исходя из всего
вышеизложенного логически следует:
В области менеджмента сферы образования и, в частности, в области
менеджмента сферы высшего образования, тем более в условиях рыночной
экономики, особую актуальность приобретает решение неотложных проблем
образования, среди которых наиболее важным является решение проблемы
эффективного сочетания централизма и самостоятельности применительно к
сфере высшего образования с целью подготовки творчески мыслящих
специалистов,

ибо

без

научно

обоснованного

менеджмента

высшего

образования неосуществимо эффективное функционирование общества и
государства, и, в частности, недостижимо решение проблем повышения
конкурентоспособности

экономики,

как

важного

условия

социально-

экономического прогресса.
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Петрова І.Л., Вінтсі Жое. ФАКТОРИ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

ФАКТОРИ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Інноваційна активність суб'єктів господарювання на сучасному етапі
економічного

розвитку

є

провідним

фактором

підвищення

їх

конкурентоспроможності. На відміну від інших чинників, інноваційна
активність підприємств створює передумови одержання конкурентних переваг
не тільки на існуючих, але й на нових ринках. В її основі лежить здатність
творчих колективів продукувати і швидко впроваджувати нові ідеї, спираючись
на стрижневі компетенції, для створення нових цінностей для споживачів і
досягнення стратегічних цілей підприємства.
Разом з тим, рівень інноваційної активності українських підприємств є
низьким,

що

зумовлює

конкурентоспроможності.

суттєве
У

відставання

2016-2017

рр.

країни
за

за

Індексом

показниками
глобальної

конкурентоспроможності, за даними WEF, Україна посіла 85-е місце серед 138
країн світу, втративши за рік 6 позицій [1]. Внаслідок знижується
конкурентоспроможність підприємств на вітчизняному і світовому ринках. З
іншого боку, низька конкурентоспроможність підприємств унеможливлює їх
зусилля у напрямку інноваційної активності.
Згідно даних Світового економічного форуму (WEF), за показником
«інновації» як складника Індексу глобальної конкурентоспроможності 20162017, Україна посідає 52-е місце, поступаючись розвиненим країнам-лідерам.
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Рис. 1. Позиція України в рейтингу країн світу за індексом глобальної
конкурентоспроможності 2016-2017
Джерело: Сформовано на основі [1].

Протягом останніх десятиліть інноваційна активність підприємств мала
тенденцію до зниження. Основними негативними чинниками впливу були
високий

ступінь

монополізації

економіки,

відсутність

конкурентного

середовища, слабка підтримка інноваційного сектору з боку держави, низький
попит на інновації, недостатність стимулів для розробки, а ще більше, для
впровадження інновацій у виробництво. В результаті питома вага підприємств,
що впроваджували інновації, у їх загальній кількості залишається низькою, при
цьому понад 80% з них не займаються інноваційною діяльністю взагалі. Частка
реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової впала з 9.4 % у 2000 р.
до 1,4% - у 2015 р.
За даними обстеження інноваційної діяльності в економіці України за
період 2014-2016 років [2] з 18,4%, підприємств, які займались інноваційною
діяльністю, здійснювали технологічні інновації – 11,8% (5,7% – продуктові та
10,3% – процесові), нетехнологічні – 13,4% (8,7% – організаційні та 10,2% –
маркетингові).
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Щодо видів економічної діяльності, то протягом 2014–2016 рр. найвища
частка інноваційних підприємств була на підприємствах інформації та
телекомунікації (22,1%), переробної промисловості (21,9%), фінансової та
страхової діяльності (21,7%) та діяльності у сфері архітектури та інжинірингу
(20,1%). При цьому вища за середню по країні частка підприємств із
технологічними інноваціями була серед підприємств переробної промисловості
(15,6%), з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
(12,6%), а також підприємств, які займалися діяльністю у сферах архітектури та
інжинірингу, науковими дослідженнями та розробками, рекламною діяльністю –
13,2%; з нетехнологічними інноваціями – серед підприємств фінансової та
страхової діяльності (18,0%), інформації та телекомунікації (17,3%), переробної
промисловості (15,3%).
Згідно

даних

цього

ж

обстеження,

факторами

дестимулювання

інноваційної активності були наступні (табл.1) [2].
Таблиця 1
Розподіл неінноваційних підприємств за причинами,
що перешкоджали здійсненню інновацій протягом 2014-2016 рр., %
Немає вагомих причин здійснювати інновації

83,0

у тому числі
Низький попит на інновації на ринку

10,2

Через попередні інновації

8,7

Через дуже низьку конкуренцію підприємства на ринку

5,9

Відсутність хороших ідей або можливостей для інновацій

9,3

Можливому впровадженню інновацій перешкоджають вагомі чинники

17,0

у тому числі
Відсутність коштів у межах підприємства

9,7

Відсутність кредитів або приватного капіталу

5,0

Зависокі витрати на інновації

9,0

Відсутність кваліфікованих працівників

2,0

Відсутність партнерів по співпраці

1,4

Труднощі в отриманні державної допомоги або субсидій для інновацій

6,5
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Невизначений попит на інноваційні ідеї

2,8

Занадто велика конкуренція на ринку

5,3

Законодавчі/нормативні акти, що створили додаткове навантаження

5,8

Відтак, серед ключових факторів незадовільної інноваційної активності –
низький попит на інновації та недостатність коштів.
Виявлення факторів – стимуляторів інноваційної активності підприємств
пов’язано з її суттєвими ознаками. Насамперед, це постійне, а не періодичне
здійснення інноваційної діяльності як основної на підприємстві, збільшення
витрат на інновації, забезпечення реалізації інноваційної продукції, створення
умов для творчої та інноваційної праці, залучення креативних працівників,
впровадження проектно-орієнтованого управління.
Поряд з зазначеними факторами внутрішнього середовища впливовими є
зовнішні, які сукупно створюють сприятливий інноваційно-інвестиційний
клімат в країні (підтримка підприємництва, захист прав інтелектуальної
власності, продумана кредитна та інвестиційна політика).
Література:
1. Позиція України в рейтингу країн світу за індексом глобальної конкурентоспроможності
2016-2017. – Режим доступу: http: //edclub.com. ua / analityka
2. Доповідь «Обстеження інноваційної діяльн6ості в економіці України за період 2014-2016
років
(за
міжнародною
методологією)»
Режим
доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/metaopus/2017/2_07_02_02_2017.htm.
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Пономаренко Т.В. СТИСЛИЙ АНАЛІЗ ПРИЧИН НИЗЬКОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ОКРЕМІ ІДЕЇ ЩОДО ШЛЯХІВ ЇЇ ПОС ТУПОВОГО
ПІДВИЩЕННЯ

СТИСЛИЙ АНАЛІЗ ПРИЧИН НИЗЬКОЇ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ТА
ОКРЕМІ ІДЕЇ ЩОДО ШЛЯХІВ ЇЇ ПОСТУПОВОГО ПІДВИЩЕННЯ
Провідна роль у визнанні економічної спроможності держави відводиться
становленню та розвитку конкурентоспроможної національної економіки.
Конкурентоспроможність національної економіки є головним пріоритетом
розвитку, визначеним програмними документами багатьох країн.
Відповідно до даних, опублікованих «The Global Competitivenеss Report,
2017-2018» [1], загальний індекс конкурентоспроможності України становить
4,11 і відповідає 81-й позиції в рейтингу серед 137 країн. Настільки низькі
показники глобальної конкурентоспроможності України актуалізують проблему
формування конкурентоспроможної національної економіки [2]. Для успішної
адаптації наявного в світовій практиці досвіду побудови стратегій інтенсивного
економічного розвитку необхідно враховувати особливості економічного
устрою, який сформувався в Україні за останні 27 років, і стан справ у ключових
сферах економіки держави.
Для України, не зважаючи на зміни, що відбуваються після підписання
Угоди про Асоціацію з ЄС (більше тисячі на законодавчому рівні), як і раніше
характерні:
- «сировинна економіка», де значну частину експорту складають сировина
й матеріали з низькою доданою вартістю, дешева робоча сила й низька якість
життя;
- олігархічний і монополізований корупційний устрій, який блокує
розвиток ринкових механізмів, конкуренції, формування середнього класу та
зростання попиту на внутрішньому ринку;
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- значні масштаби міграції населення, передусім – трудової, у зв‘язку з
високим диференціалом заробітної платні між Україною і більш розвинутими
країнами, а також виїздом молоді для навчання за кордон;
- загальна демографічна криза через низьку якість життя, високий рівень
бідності та погіршення доступності медичного обслуговування;
- вузький внутрішній ринок;
- високий рівень енергоємності економіки, неефективна структура
енергетичного балансу країни,

штучно завищені монопольні ціни на

енергоресурси, у тому числі для населення [3];
-

втрата

попереднього

науково-виробничого

потенціалу

в

машинобудуванні;
- недосконале управління державними фінансами, суттєвий рівень
девальвації національних грошей та інфляції;
- невиконання банківською системою функцій інституту кредитування
економіки, оптимального перерозподілу капіталу між секторами та підтримки
високотехнологічних та інноваційних компаній [4];
- значний дефіцит торгівельного балансу, висока імпортозалежність;
- низький рівень міжнародних валютних резервів, надмірний обсяг
зовнішнього боргу;
- перевантажена система оподаткування.
Усе

вищезгадане

конкурентоздатність

відображає

української

структурну

національної

слабкість

економіки,

та

низьку

економічну

нестійкість та незадовільний рівень економічної безпеки країни.
Нещодавно відоме авторитетне видання «Шпігель» [5] оприлюднило
результати досліджень, ініційованих фракціями «лівих» і «зелених» зі
скандинавських країн у Європарламенті. Зазначені результати свідчать:
державний бюджет України недоотримує 750 млн. євро на рік тільки через
ухилення від сплати податків компаніями, що видобувають залізну руду.
Дослідження ініційоване у зв'язку з тим, що, починаючи з 2014 року, Євросоюз
надав Україні фінансову допомогу в розмірі 11 млрд. євро.
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Найпоширенішим методом ухилення від сплати податків є встановлення
так званої трансфертної ціни: компанії з країни з високим податковим
навантаженням, наприклад з України, продають свою продукцію в підрозділи
тієї ж компанії або в афілійовані структури, розташовані в країнах з більш
ліберальною податковою системою, за ціною нижчою за ринкову. Як стає
зрозуміло зі статті, цифра 750 млн.євро отримана експертами шляхом
екстраполяції даних про експорт з України залізної руди, яка, на їхню думку,
недооцінена мінімум на 20%. Важливо, що видобуток залізних руд є першою
сходинкою у вертикально інтегрованих технологічних ланцюжках з виробництва
й реалізації різних видів і типів металопродукції на експорт. На відміну від
креативних бізнесів «з нуля», цей бізнес, як і бізнеси, побудовані на використанні
інших видів природних ресурсів в Україні, більшою мірою монополізований і
афілійований з чиновниками, політиками й олігархами.
Можливість успішного застосування алгоритму мінімізації податків
великими промисловими корпораціями зумовлена викривленням в Україні
класичного
регулювання.

розуміння

ринкових

Порушуючи

механізмів

фундаментальні

і

механізмів

основи

державного

класичної

ринкової

економіки – принципу поділу суб'єктів ринку на тих, хто створює правове поле
для ведення бізнесу, і тих, хто в рамках цього поля діє, влада в Україні стала
найпотужнішим додатковим бізнес-активом.
Продовжуючи тему оподаткування, необхідно відзначити, що податкова
система України є надмірно навантаженою: де-факто 61 податок та квазіподатковий платіж [6]. Звісно, вона вимагає модернізації в напрямку підвищення
логічності, ефективності, диджитал-адміністрування, підвищення стимулюючої
ролі податків для структурної трансформації економіки, а також перерозподілу
капіталу зі сфери надспоживання до сфери інвестицій.
Нині найбільшу популярність набуває ідея скасування ПДВ і ЄСП, яка
базується на тому, що за допомогою заміни окремих податків буде виключена
корупційна складова. ПДВ дійсно генерує корупцію, за рахунок того, що
передбачає повернення податку з бюджету, при тому, що сума повернення
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принципово не обмежена, а це дозволяє будувати корупційний ланцюжок будьякого розміру. Крім того, відшкодування коштів з бюджету не пов'язані сумою
податку, що надійшла до бюджету, що породжує ризики негативного балансу.
Крім того, ПДВ гірше сумісний з постіндустріальної економікою. Він
застосовується при індустріальному устрої економіки на довгих виробничих
ланцюжках з низькою доданою вартістю на кожному етапі. Але з появою
«інтелектуальних продуктів», у структурі вартості яких до 90% – додана
вартість, а у витратах – до 90% заробітна плата, застосування податку на додану
вартість створює загрозу еміграції найбільш перспективних і корисних для
розвитку інноваційної економіки держави компаній з України до більш
комфортних юрисдикцій, що й сталося в Європі протягом останніх 30-40 років.
При всіх недоліках ПДВ (навіть беручи до уваги той факт, що країни
Євросоюзу також фіксують ухилення від сплати цього податку на своїй
території) нині, враховуючи необхідність виконання Україною Директиви ЄС
№112, скасування ПДВ означатиме відхилення від курсу на євроінтеграцію.
Потрібні серйозні аргументи на підтримку цієї ідеї, засновані на глибокому
аналізі наслідків і очікуваних ефектів. Потрібно зауважити також, що найбільші
економіки світу, такі, як країни Перської затоки й Китай, у недавньому минулому
ввели ПДВ.
Щодо Єдиного соціального податку, то він, як випливає зі структури
державного бюджету України, є одним з основних джерел виплати пенсій
населенню. Отже, скасування ЕСП призведе до зростання дефіциту Пенсійного
фонду України при тому, що згідно з проектом Державного бюджету України на
2019 р. (законопроект №9000) [7] дефіцит Пенсійного фонду в наступному році
збільшиться і складе 166 млрд.грн. проти 139 млрд. у поточному.
Не потрібно забувати про шляхи модернізації існуючих ПДВ та ЄСВ:
вдосконалити єдиний податок, зняти обмеження на його використання, а також
підвищити якість адміністрування ПДВ, пов'язавши суму відшкодування з
бюджету з надходженням податку до бюджету. Але скасування цих податків і
заміна на податок з продажів в умовах, коли за розрахунками експертів МВФ
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43% ВВП України знаходиться в «тіні», створить ризик обвалення бюджетної
системи, оскільки надходження податку з продажів можуть виявитися вкрай
незначними. Ґрунтуючись на проекті бюджету України на 2019 рік зауважимо,
що скасування ПДВ – це «діра» на суму 434 млрд.грн. або 43% сукупного доходу
країни. Чим компенсувати дисбаланс?
Якщо говорити про шляхи подолання корупції, то досвід країн, які досягли
успіху в цьому напрямку, свідчить, що корупцію перемагають, перш за все,
невідворотністю

покарання

корупціонерів,

диджиталізацією

процесів

управління і ліквідацією атавістичних державних структур. Який би інструмент
не дали в руки чиновнику, мотивованому на особисте збагачення за відсутності
контролю

результатів

його

діяльності

та

безкарності

за

допущені

правопорушення, він стане інструментом корупції.
У рамках загальної стратегії формування системи оподаткування
перспективним видається також уведення такого прогресивного виду податку,
як податок на споживання, який розраховують за вищою ставкою для
«понад»споживання і більш низькою – при використанні доходу для інвестицій
і виживання. За умови формування вищезазначених пріоритетів у процесі
модернізації системи оподаткування може бути отриманий суттєвий ефект
детінізації, про що свідчать розрахунки, виконані спеціалістами «Інституту
економічних досліджень та політичних консультацій».
У контексті оцінки найближчих перспектив зміцнення економіки України,
логічним буде згадати про проект державного бюджету України на 2019 р.
(законопроект №9000). Зважаючи на те, що бюджет є основним документом
короткострокового планування, його параметри дозволяють робити висновки
про пріоритетні напрямки соціально-економічної політики в країні. Попередній
аналіз статей витрат проекту Державного бюджету України на 2019 р., на жаль,
не дозволяє назвати його бюджетом «розвитку» (радше – бюджетом «виборів»).
У проекті Бюджету на 2019 р. в порівнянні з бюджетом поточного року:
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- збільшений бюджет витрат на безпеку (5,3%), причому темп приросту
витрат на оборону і МВС вище запланованого темпу зростання економіки
держави;
- передбачений бюджет на вибори президента (2,35 млрд. грн.) і до
парламенту (1,95 млрд. грн.);
- збільшено фінансування Національної служби здоров'я і зменшено
фінансування сфери охорони здоров'я в регіонах;
- скорочено на 16 млрд. грн. субсидування споживання енергоносіїв
населенням, при цьому введена монетизація субсидій;
- на фінансування антикорупційного суду виділено 287 млн. грн.
У цілому при дефіциті бюджету 2,2% і запропонованій структурі витрат
ймовірність сплеску розвитку реального сектора економіки в 2019 році, зміни
його структури на користь збільшення частки галузей з високою доданою
вартістю і розвитку HT- технологій в Україні залишається мінімальною.
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ХТЕІ КНТЕУ
Пронкіна Л.І., Мітяєва Т.Л., Гавриш О.М. ЯКІСНІ КРИТЕРІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

ЯКІСНІ КРИТЕРІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Теорія конкуренції виходить з того, що конкурують не країни, а окремі
виробники

продукції.

Однак

економічний

успіх

держави,

тобто

її

конкурентоспроможність, визначається наявністю в ній конкурентоспроможних
галузей і виробництв.
У зарубіжній і вітчизняній літературі існує чимало фундаментальних
праць, що присвячені вивченню конкурентоспроможності країн в умовах
глобалізації. Вагомий внесок у вирішення цієї проблеми зробили Р. Барро, С.
Брю,
Дж. Веймерс, Дж. Кейнс, К. Макконелл, М. Портер, Дж. Тобін, П. Хейне,
Й. Шумпетер. Серед вітчизняних дослідників цієї проблеми слід назвати
Л.Антонюка, Я. Базилюка, Б. Гаврилишина, А. Гальчинського, В. Геєця,
Л.Пронкіну, Н.Якименко-Терещенко та багатьох інших. Разом із тим зазначимо,
що

наукові,

практичні

конкурентоспроможності,

проблеми,
її

зв’язків

які
з

пов’язані

якістю

з

продукції

формуванням
залишаються

недостатньо обґрунтованими.
Дослідження терміну «конкурентоспроможності», наданих провідними
науковцями, дає змогу зробити висновок, що більшість дослідників складником
конкурентоспроможності

вважає

ефективне

використання

виробничого

потенціалу економіки, підвищення її продуктивності [1, с. 34–35]
. Міжнародна конкурентоспроможність країни – це здатність країни
створити

таке

національне

бізнес-середовище

в

якому

вітчизняні

товаровиробники можуть постійно розвивати свої конкурентні переваги завдяки
в тому числі підвищенню якості продукціії [2, с. 16].
79

Ми поділяємо точку зору економістів, які вважають, що не може бути
конкурентної політики окремо від промислової, аграрної, фінансової.
Високий рівень конкурентоспроможності економіки є фундаментальною
умовою інтеграції України у світовий економічний простір в якості
рівноправного учасника міжнародних економічних відносин.
В опублікованому в січні 2018 року рейтингу «Global Competitiveness
Index 2017-2018 рр. Україна зайняла 81 місце з 137. Проте реалізація «Стратегії
сталого розвитку Україна -2020» передбачає, що Україна увійде до 40 кращих
держав світу [ 3].
Показник «Ефективність ринку товарів та послуг», який відображає стан
конкуренції на національному ринку і свідчить про низьку ефективність ринку
товарів та послуг України (124 місце з 148 країн), що обумовлює низьку
мотивацію суб’єктів господарювання здійснювати заходи, спрямовані на
підвищення якості продукції та внутрішньої конкурентоспроможності.[4, с.40]
Конкурентоспроможність національної економіки формується на різних
рівнях, але первинним є підприємство, де в процесі виробництва товарів і послуг
закладаються основи їх якості, як фактора та умови успішного бізнесу. Отже,
подолання ситуації, що склалася, потребує обґрунтування комплексного підходу
до

забезпечення

внутрішньої

і

міжнародної

конкурентоспроможності

вітчизняних підприємств.
Змістовно категорії якості і конкурентоспроможності товарів, на нашу
думку, тісно взаємопов’язані.
По-перше, якість і конкурентоспроможність є характеристиками товару,
що у сукупності забезпечують його затребуваність з боку покупців (споживачів).
Якість товару – це сукупність властивостей, що характеризують ступінь його
суспільної корисності з урахуванням суспільно-необхідних витрат на всіх стадіях
відтворювального циклу.
У міжнародному стандарті ISO 8420 якість визначено як сукупність
характеристик об’єкту, що належать до його здатності задовольняти встановлені
і передбачувані потреби. Якість – це те, що говорить споживач, а не виробник.
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Конкурентоспроможність – це такі властивості товару, що характеризують
ступінь відповідності його техніко-функціональних, економічних характеристик
вимогам споживачів та визначають частку ринку, що йому належить. Серед цих
властивостей якості продукції належить одне з пріоритетних місць. Отже, і
якість, і конкурентоспроможність товару – це його відповідність вимогам та
потребам споживачів.
По-друге, якість є необхідною умовою конкурентоспроможності товару та
його виробника на ринку. Як відомо, саме гранична корисність товару формує ціну
попиту, яка, корегуючись з ціною пропозиції, визначає ринкову ціну товару. Отже,
від оцінки споживачем якості товару безпосередньо залежить попит на нього, рівень
якого є показником конкурентоспроможності його виробника (продавця).
По-третє,

якість є ознакою конкурентоспроможності товару, яка

визначається сукупністю тільки тих його властивостей, що становлять інтерес для
покупця і забезпечують задоволення певної потреби.
Якість

є

складовою

конкурентоспроможності

продукції:

Конкурентоспроможність продукції складається з багатьох факторів: соціальний
аспект задоволення попиту, якість, задоволення попиту, асортимент, отримання
прибутку торговими підприємствами, після продажне обслуговування, тощо.
По-четверте,

підвищення

якості

є

чинником

зростання

конкурентоспроможності товару. Підвищення якості – одна із форм
конкурентної боротьби, завоювання і втримання позицій на ринку. Чим вище
якість товару, тим він привабливіше для споживача, тим більше покупців
надають йому перевагу, порівнюючи з іншими товарами, що пропонуються на
ринку.
Таким чином, якість і конкурентоспроможність є взаємопов’язаними
властивостями товару. Але, треба підкреслити, що зв'язок якості та
конкурентоспроможності товару не є абсолютним.
З одного боку, для споживача якість є обов'язковою, але недостатньою
характеристикою щодо ухвалення рішення про придбання товару. Відомими є чи
мало прикладів, коли товари, що одержали найвищі оцінки експертів, залишали
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байдужими споживачів, на рішення яких впливає не тільки якість товару, а і його
ціна та інші чинники.
З іншого боку, при незмінних якісних характеристиках товару його
конкурентоспроможність може змінюватися у досить широких межах, реагуючи
на різні фактори зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. Крім
того,

обумовлені

сукупністю

властивостей

товару

його

якість

і

конкурентоспроможність виявляються в різних сферах.
Якість товару закладається в сфері вивчення потреб потенційних
споживачів продукції підприємства, на стадіях її проектування та виробництва і
виявляється при споживанні.
Конкурентоспроможність продукції створюється у рамках функціонування
певних процесів: дослідження, розробки, виготовлення і споживання. Але, у
кінцевому підсумку і якість, і конкурентоспроможність товару як його
взаємопов’язані властивості визначаються ринком.
Аналіз взаємозв’язку якості і конкурентоспроможності товару, на нашу
думку, дає підстави для висновку про необхідність, по-перше, його всебічного
урахування при формуванні конкурентної стратегії і тактики підприємств, подруге, формування на підприємстві єдиної системи управління якістю і
конкурентоспроможністю продукції.
Таким чином, якість і конкурентоспроможність є взаємопов’язаними
характеристиками продукції, що у сукупності визначають конкурентні переваги
її виробника на національному і світовому ринках.
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Просянчук В.Л. ПОСИЛЕННЯ МОТИВАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

ПОСИЛЕННЯ МОТИВАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Сутність економічної безпеки підприємства полягає в забезпеченні його
сталого розвитку по усіх напрямках діяльності підприємства. Економічну
безпеку підприємства характеризують:
− стан ресурсів і систем підприємства, що дозволяє їх найбільш ефективне
використання в умовах стабільного розвитку, а також у кризових
ситуаціях;
− рівень захищеності ресурсів і систем

підприємства при здійсненні

господарської діяльності в умовах наявності внутрішніх та зовнішніх
загроз.
Головна

ціль

управління

економічною

безпекою

-

забезпечення

максимально можливого рівня захищеності ресурсів і систем підприємства при
здійсненні оперативної та стратегічної діяльності в умовах виникнення будьяких внутрішніх та зовнішніх загроз.
Першочерговому захисту від потенційних загроз підлягають:
− персонал (керівники та ключові спеціалісти усіх рівнів);
− інформаційна система і документи, особливо ті, що є комерційною
таємницею;
− фінанси (грошові кошти і документи);
− основні фонди та оборотні засоби (будівлі, споруди, обладнання,
сировина, матеріали, готова продукція тощо).
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Високий рівень економічної безпеки підприємства сприяє підвищенню
його фінансової стійкості і, як наслідок, конкурентоспроможності. З іншого
боку, неконкурентоспроможні підприємства з розбалансованою фінансовою
системою не здатні забезпечувати економічну безпеку своєї діяльності на
належному рівні. Економічна безпека підприємства визначається насамперед
його здатністю до саморозвитку, джерелом якого за умов переходу до
інформаційного суспільства є інновації [1].
Персонал підприємства в першу чергу підлягає обов'язковому захисту від
потенційних загроз і як головний ресурс для будь-якої господарської діяльності,
і як головний фактор та виконавець економічного захисту свого підприємства.
Саме тому мотиваційні чинники відіграють значну роль у забезпеченні
економічної безпеки підприємства. Мотивація і стимулювання є важливими
функціями і головними завданнями успішних керівників у здійсненні ними
процесів управління колективами. Недостатня мотивація працівників є реальною
загрозою для успіху будь-якого підприємства. Управлінська функція мотивації
персоналу на практиці здійснюється за допомогою мотиваційного механізму [2,
3].
Мотиваційний механізм в системі управління підприємством можна
представити як комплекс взаємодіючих і взаємопов’язаних елементів, які
завдяки своїм специфічним властивостям у ході операційних процесів
перетворюють вхідні завдання і ресурси на конкретні вихідні цільові результати:
продукти і показники ефективності господарської діяльності. Основні елементи
мотиваційного механізму: мета і

завдання мотивації, принципи і методи

мотивації, компенсаційна політика, процес мотивації, операційна діяльність,
менеджери та їхні підлеглі, цільові результати.
Мотиваційний механізм відіграє домінантну роль в системі управління.
Він

фактично

є

двигуном-запускачем

усієї

господарської

діяльності

підприємства. Саме цей альфа-механізм заохочує (мотив) або спонукає (стимул)
персонал діяти, виконуючи свої посадові функції та обов’язки. Від якості
мотиваційного механізму залежить і якість організаційного рівня системи
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управління та рівня ефективності використання усіх ресурсів підприємства, його
економічна безпека і конкурентоспроможність.
В умовах нестабільного розвитку світової економіки і загрози чергової
фінансово-економічної кризи, а також зважаючи на специфічні особливості
національної економіки, вкрай актуальним для керівників українських
підприємств є посилення мотиваційних чинників в контексті забезпечення
економічної безпеки своїх підприємств, в т.ч.:
− удосконалення мотиваційної політики;
− використання зарубіжного досвіду підвищення мотивації персоналу в
системі забезпечення економічної безпеки підприємств;
− формування інноваційних стимулів для забезпечення

економічної

безпеки підприємств.
Удосконалення мотиваційної політики передбачає комплексний підхід до
формування кадрової політики підприємства, побудованої, насамперед, на
урахуванні необхідності постійного посилення мотиваційних чинників в
контексті забезпечення економічної безпеки підприємства.
Використання

зарубіжного

(і

національного)

досвіду

підвищення

мотивації персоналу в системі забезпечення економічної безпеки підприємств
має бути побудовано на регулярному моніторингу і аналізі змін мотиваційних
систем успішних підприємств, які діють в дійсно ринкових умовах.
Формування саме інноваційних стимулів для забезпечення економічної
безпеки підприємств зумовить гарантований інтенсивний розвиток системи
економічного захисту підприємства. Саме інноваційні мотиваційні чинники
спроможні здобути комплексний ефект: економічний, соціальний, екологічний,
науково-технічний та інший.
Мотиваційна інновація, як результат розроблення нової або вдосконаленої
технології в управлінні підприємством дає можливість отримати нові, якісно
кращі результати. «Інновації є кінцевим підсумком інноваційної діяльності, яка
за своєю природою є творчою інтелектуальною діяльністю, спрямованою на
одержання якісно нового продукту та позитивного соціально-економічного
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ефекту від його впровадження. Новизна інновацій оцінюється за технологічними
параметрами, а також виходячи з ринкових позицій» [1, с. 27].
Таким чином, якість мотиваційного фактору безпосередньо впливає на
забезпечення економічної безпеки підприємства. У ході щоденної жорсткої
конкурентної

боротьби

підприємства

змушені

постійно

підвищувати

ефективність своєї діяльності, удосконалювати систему управління, насамперед
-

мотиваційний механізм. Інноваційне удосконалення мотиваційних систем

конкурентоспроможного підприємства з урахуванням найкращого світового та
вітчизняного досвіду сприяє посиленню його економічної безпеки.
Література:
1. Петрова І.Л. Становлення ринку інновацій в контексті економічної безпеки України.
Ефективна
економіка
№
8,
2013.
Електронний
ресурс
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2221
2. Павловська Н. Щодо посилення мотивації до праці // Україна: аспекти праці. –2010.-№3.–
16-20 с.
3. Питере Т., Уотерман Р. В поисках эффективного управления: опыт лучших компаний. Пер.
с англ., общ. Ред. И вступ. Статья Л.И.Евенко. М.: Прогресс, 1986.
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Садова У.Я., Степура Т.М. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ НАПРУЖЕНОСТІ У РЕГІОНІ ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ ЯКОСТІ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ НАПРУЖЕНОСТІ У РЕГІОНІ
ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ ЯКОСТІ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ
В Україні, яка реалізує Проект Стратегії сталого розвитку України до 2030
року, Національний план дій до 2020 року по впровадженню цієї Стратегії,
особливо актуальними є спроби спрямувати процес структурних перетворень
національної економіки у бажане русло. Цьому повинна сприяти нова політика
зайнятості населення та забезпечення умов гідної праці, глобальною метою якої
має стати відтворення якості людського потенціалу регіонів України.
В Україні стратегічні цілі щодо забезпечення умов гідної праці
реалізуються складно. Поряд з глобалізацією, діють чинники воєнного конфлікту
на сході країни, даються взнаки наслідки тривалої економічної кризи. Водночас,
на ринку праці фіксуються й нові явища. Відзначається трансформація форм
зайнятості населення, зміна її структури у розрізі видів економічної діяльності,
спостерігається розвиток нестандартної зайнятості, поява «позикової» праці,
аутсорсингу, фрілансингу та інших новітніх моделей та підходів до реалізації
зайнятості. В умовах, які склалися, постає питання врахування регіональних
особливостей ринку праці та рівня життя населення. З цією метою нами
пропонується використовувати показник рівня соціальної напруги в регіоні, який
би дозволяв проводити інтегральну оцінку стану та регіональних відмінностей у
сфері зайнятості та рівня життя населення, що передбачає формування єдиного
числового вимірника (J). Такий підхід був розроблений авторами А. Семеновим
та С. Кузнєцовим [1], однак у сучасних умовах потребує певного перегляду. Так,
доцільним є врахування статистичних даних, отриманих при проведенні
вибіркових статистичних спостережень, які на час виходу згаданої публікації не
проводились. Це дозволяє підвищити точність пропонованої моделі обрахунку
87

напруженості у сфері зайнятості та рівня життя у частині показників
неформальної зайнятості, бідності населення. Отже, уточнена модель, яка нами
пропонується для оцінки, матиме вигляд:
J = aK1 K 2 + bK 3 + cK 4 + K 5 (1 − K 6 ) ,

(1.1)

де K1 - частка безробітних осіб, зареєстрованих в службі зайнятості, в
економічно активному населенні працездатного віку регіону (упродовж періоду),
%;
K 2 - середня тривалість пошуку роботи безробітними, у середньому за рік,

місяців;
K 3 - частка найманих працівників, що працювали в режимі вимушеної

неповної зайнятості, упродовж періоду, %;
K4 -

частка

бідного

населення

(частка

домогосподарств

із

середньодушовими загальними доходами нижче законодавчо встановленого
прожиткового мінімуму) в загальній кількості домогосподарств;
K 5 - частка прожиткового мінімуму у грошових доходах домогосподарств

(у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство), %;
K 6 - частка осіб, зайнятих у неформальному секторі економіки (з

неформальним статусом зайнятості), %;
a, b, c - вагові коефіцієнти.
Усі вищезазначені дані були проаналізовані за 5 років (2012-2016 роки) та
стандартизовані для забезпечення співставності та включення їх у модель.
Результати розрахунків узагальнено на рис.1.
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Рис. 1. Ранжування інтегральної оцінки стану напруженості в сфері зайнятості та рівня
життя населення за регіонами України у 2012 -2016 роках*
* без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та
тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях

За результатами аналізу у найбільш напружені за станом ринку праці та
рівнем життя у 2016 році потрапили Полтавська, Кіровоградська, Запорізька
Черкаська, Донецька, та Луганська області. Перші два регіони характеризуються
низьким рівнем життя поряд із значною напруженістю на ринку праці. До того ж
Полтавська область є лідером за показником частки домогосподарств, чиї
загальні доходи на місяць є нижче законодавчо встановленого прожиткового
мінімуму (6,9 %). Подібна ситуація склалась і Донецькій, Запорізькій,
Луганській областях. Водночас перші п’ять областей України у розрахованому
рейтингу потерпають також і від негативних тенденцій на ринку праці. Так,
Полтавська область кілька років є лідером за тривалістю безробіття (8-10 місяців
за останні три аналізовані роки при середніх показниках 6-7 місяців), а
Кіровоградщина 4 роки поспіль характеризується найвищими в Україні
показниками частки безробітних осіб, зареєстрованих в службі зайнятості, в
економічно активному населенні працездатного віку (коливається біля 4 % при
середньоукраїнських показниках на рівні 2-2,5 %).
Лідерами за обсягами неформальної зайнятості в Україні є ІваноФранківська (53,2 %), Чернівецька (49,9), Рівненська (46,5) області, що
розцінюємо як вкрай негативний факт, але ця обставина зменшила напруженість
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у сфері зайнятості та рівні життя населення до найнижчих в Україні показників.
Відповідно у цих регіонах нижчими середнього значення виявилися показники
бідності домогосподарств, що підтверджує висунуту гіпотезу про вирішення
питання недостатності доходів засобами неформальної зайнятості. Слід
відзначити, що Львівщина і Закарпаття є у позитивному значенні лідерами за
показниками доходів населення, оскільки домогосподарства цих регіонів мають
найнижчу частку прожиткового мінімуму у своїх доходах. Як значний позитив
відзначаємо нижчу від середньоукраїнського значення неформальну зайнятість
у Львівській області, що говорить про зростання офіційних доходів, які є
вищими, ніж у більшості регіонів.
Проведене

дослідження

дозволило

відзначити

зародження

нових

тенденцій у сфері зайнятості та рівня життя населення регіонів України.
Львівська область, яка у 90-х роках у повній мірі відчула соціально-економічні
наслідки руйнування провідних у регіоні наукомістких галузей промисловості,
аграрного

сектору,

унаслідок

чого

започаткувалися

тенденції

втрати

демографічного, інтелектуального потенціалу, нині перебуває на хвилі
пожвавлення

економічної ситуації,

відповідно

зростання

рівня

життя.

Відбувається це насамперед завдяки розвитку ІТ-галузі, також туристичної,
аграрної сфер, переробної промисловості, супроводжується мультиплікативним
ефектом пожвавлення сфери послуг, споживання. Причому розвиток ринку праці
здебільшого ґрунтується на новітніх гнучких формах зайнятості – аутсорсингу,
лізингу персоналу, фрілансі. У Львівської області є реальні перспективи стати
системоутворюючим ядром соціально-економічного розвитку Західного регіону.
Пропонована методика оцінки напруженості у сфері зайнятості та рівня життя
населення має лягти в основу обґрунтування стратегічних орієнтирів створення
належних умов для збереження та відтворення якості людського потенціалу.
Література:
1. Семенов А. Рабочие места как основа занятости / А. Семенов, С. Кузнецов // Экономист. –
1996. – №7. – C. 51-63.
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Филюк Г.М. ЧЕТВЕРТА ПРОМИСЛОВА РЕВОЛЮЦІЯ І ЇЇ ВПЛИВ НА НАЦІОНАЛЬНУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

ЧЕТВЕРТА ПРОМИСЛОВА РЕВОЛЮЦІЯ І ЇЇ ВПЛИВ НА
НАЦІОНАЛЬНУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

На початку третього тисячоліття світ вступив в еру нової технологічної1
революції, безпрецедентної за наслідками широкомасштабних соціальних та
економічних змін, пов’язаних із впровадженням новітніх технологій в систему
суспільного виробництва. Її основними ознаками є вибуховий розвиток і
поширення цифрових, адитивних, біо- та нанотехнологій, робототехніки, їх
проникнення в усі сфери людського буття. Індустрія 4.0 розвивається не
лінійними, а експонентними (наростаючими) темпами. Однак, як справедливо
зазначає

К. Шваб,

«характер

змін,

які

відбуваються,

є

настільки

фундаментальним, що світова історія ще не знала подібної епохи – часу як
великих можливостей, так і потенційних небезпек» [1].
Глибокі трансформації в структурі й характері сучасного промислового
виробництва, економіці і соціальній сфері, зумовлені впливом четвертої
промислової революції, активізують процеси гіперконкуренції на глобальних
ринках. Її суб’єкти – бізнес-структури, держави та їх об'єднання, союзи держав і
бізнесу – переслідують двоєдину мету: отримання ринкових переваг і
зруйнування переваг своїх конкурентів [2].На думку спеціалістів ООН,
«національні держави – «держави-нації», хоча неоднаковими темпами, але
неухильно і дедалі сильніше втягуються до сфери дії міжнародних економічних
процесів, а у багатьох випадках підпорядковуються їм. Уряди у відповідь на нові
умови починають проводити політику перетворення своїх країн на державиконкуренти, об’єднуючи свою силу з силою глобальних корпорацій» [3, с. 30].

1

Альтернативні назви - четверта промислова революція, «Індустрія 4.0», ера кібер тощо.
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Ця констатація приводить до важливої думки: у такій масштабній, агресивній,
динамічній і жорсткій конкурентній боротьбі перевагу отримують найбільш
конкурентоспроможні суб’єкти.
Емпіричний

досвід

переконує,

що

конкуренція

між

країнами

загострюється за створення більш сприятливих умов не просто для розвитку
будь-якого бізнесу, а для розвитку виробництв, заснованих на автоматизації,
роботизації та інтелектуалізації, які продукують товари та послуги, що
користуються підвищеним попитом у міжнародному масштабі. У цій
гіперконкурентній боротьбі епохи 4-ої промислової революції виграють ті
країни, які не тільки володіють унікальними активами, чи забезпечують
динамічне й якісне виробництво нових знань і технологій, але й у найкоротші
строки можуть втілити їх у конкретні продукти і запропонувати їх світу.
Сьогодні результат залежить від швидкості реакції на зміни в навколишньому
середовищі.

Час

перетворюється

на

один

із

вирішальних

факторів

конкурентоспроможності.
Як ніколи раніше нині між країнами точиться гіперконкурентна боротьба
за обмежені інвестиційні ресурси – матеріальну основу реалізації новітніх
технологій. На сучасних глобальних, зокрема, фінансових ринках, швидкість
руху капіталів дорівнює швидкості руху інформації і набагато перевищує
швидкість її осмислення. Конкуруючи за залучення іноземних інвестицій, країни
насправді борються за розміщення на своїх територіях ланок глобальних
ланцюжків створення вартості, стимулюючи розвиток кластерів з «розумною
спеціалізацією», унікальною в масштабах глобального ринку. Використовуючи
внутрішні джерела фінансування, уряди національних держав не гребують часто
й неринковими методами, наприклад, збільшують державні витрати на потреби
розвитку, мінімізують ставки рефінансування, видають практично безкоштовні
кредити, податкові пільги власним компаніям-інноваторам тощо.
Наслідком «Індустрії 4:0» може стати поступова зміна лідерського «ядра»
глобальної системи за показником продукування інноваційних технологій,
товарів, системи управління, та акумулюванням значної частини доданої
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вартості. Хоча сьогодні лідерами є Північна Америка і ЄС, де розташовані деякі
країни з найбільш інноваційними економіками, їх останнім часом швидко
наздоганяють інші регіони світу. Оцінки інноваційної діяльності Китаю,
наприклад, збільшилися з 35 % від рівня ЄС у 2006 р. до 49 % у 2015 р. [4].
Підґрунтям для цього послужила мудра й виважена політика уряду, спрямована
протягом останніх 60-ти років на індустріалізацію, що забезпечило можливість
переходу до економічної моделі, орієнтованої на інновації та послуги. Китай,
постійно входить в нові сегменти світового виробництва з високою доданою
вартістю і використовує значні переваги економії на масштабах, щоб успішніше
конкурувати з усіма країнами (рис. 1). Цілком ймовірно, що найближчим часом
з’явиться нове ядро країн – лідерів поточної революції, а також, так звана,
технологічна периферія, представлена країнами, які відстали в своєму розвитку.
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Рис. 1. Виробництво високотехнологічної продукції за окремими країнами і регіонами
(за створеною доданою вартістю, млн. дол. США)

Вибуховий розвиток і поширення нових технологій, їх проникнення в усі
сфери людської діяльності провокує швидкі й глибокі трансформації
архітектоніки ринків, бізнес-моделей і організаційних структур. Ринки
олігополізуватимуться, що пов’язано з двома тенденціями. З одного боку, цьому
сприятиме той факт, що в умовах четвертої промислової революції малі й середні
підприємства можуть випасти із системи науково-виробничої кооперації
виробників високотехнологічної продукції (великих ТНК і багатонаціональних
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інформаційної безпеки в нових умовах, зниження гнучкості і втрати
незалежності в стратегічному масштабі. ТНК і БМК змушені будуть взяти на
себе ризики, пов’язані з порушенням цілісності напрацьованих коопераційних
зв’язків. Наслідком стане укрупнення бізнесових одиниць й посилення
концентрації виробництва. З іншого боку, розвиток інформаційних технологій,
як частини концепції індустрії 4.0 змінює умови функціонування окремих
ринків, дедалі більше глобалізує їх. Національні монопольні організації
вступають в інтенсивну конкурентну боротьбу з іншими подібними суб’єктами.
Однак абсолютна монополізація глобального ринку є практично не можливою,
оскільки малоймовірною є здатність однієї компанії задовольнити весь
глобальний попит. Крім того, інформаційні технології уможливлюють
задоволення попиту будь-яким споживачем за межами національних кордонів
його країни. З урахуванням модернізації транспорту транспортування товарів з
іншої частини світу стає не тільки доступним за ціною, але й дуже швидким за
часом доставки до споживача.
Динамічний розвиток дизруптивних (проривних) інновацій в рамках
четвертої промислової революції збільшує масштабність процесів урбанізації й
активізує процеси метрополізації – зростання впливу великих міст на
національну економіку і її конкурентоспроможність. Згідно з дослідженнями
багатьох міжнародних організацій, до 2030 р. 60% населення світу житиме в
містах. За попередніми підрахунками, уже найближчим часом у 600 містах світу
проживатимуть близько 25 % населення планети, вони продукуватимуть 60%
світового ВВП. Перші 23 мегаполіси з населенням понад 10 млн. осіб
генеруватимуть близько 10 % обсягу світової економіки. Важливим мегатрендом
стає концентрація у містах кластерів та глобальних ланцюжків створення
вартості. За даними Глобального інституту «McKinsey», у 2025 р. найбагатшими
містами світу будуть Нью-Йорк, Токіо, Шанхай, Лондон і Пекін. Перші місця за
розміром ВВП на душу населення в цьому ж році займуть Осло (Норвегія), Доха
(Катар), Берген (Норвегія), Макао (Китай) і Тронхейм (Норвегія) [5].
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Нинішня технологічна революція створює серйозні виклики для ринків
праці й призводить до незворотних зрушень у структурі зайнятості. Можна уже
однозначно говорити про скорочення традиційних видів зайнятості – як
внаслідок роботизації виробництва, так і в силу появи принципово нових
інженерних спеціальностей і креативних професій. За оцінкою оксфордських
вчених, роботизація і впровадження кіберфізичних систем у найближчі 20 років
можуть витіснити майже половину зайнятих у сферах рутинної праці. За
прогнозами «McKinsey», до 2030 року автоматизація потенційно може витіснити
в середньому 15 % робочих місць [6], хоча ймовірно, ефект буде відрізнятися по
країнах. За оцінками ОЕСР, в країнах – членах цієї організації можуть бути
повністю автоматизовані до 9% робочих місць, а 25 % можуть істотно змінитися
внаслідок автоматизації 50-70% відповідних виробничих операцій [7]. Водночас
у США загроза заміщення новими технологіями існує для 47% робочих місць [8].
Більше того, дослідження, проведені компанією «Dell», свідчать, що
сьогодні 82 % молодих співробітників при виборі роботи звертають увагу на
технологічність робочого місця, а двоє з п’яти співробітників планують
звільнення через низькі технології в компаніях [9]. То ж інноваційність компанії
стає одним із вагомих факторів припливу чи відпливу талантів. Враховуючи ці
обставини та той факт, що високотехнологічні компанії зосереджені, які
правило, у країнах з високим рівнем конкурентоспроможності, можна очікувати
подальший відплив «мізків» з «неконкурентоспроможних» країн до країн так
званого «технологічного ядра», тобто високо конкурентоспроможних.
Відмітимо, що це далеко не повний перелік можливих наслідків четвертої
промислової революції для національних економік, стабільності їх розвитку та
конкурентоспроможності. Тому уряди національних держав, не залежно від їх
місця в рейтингах глобальної конкурентоспроможності, здійснюють пошук
шляхів і інструментів технологічного оновлення, а відповідно й геополітичного
виживання. Для нашої країни, рівень конкурентоспроможності якої є вкрай
низький як для країни, що перебуває в самому серці Європи, архіважливим і
вкрай нагальним завданням є індустріалізація на основі новітніх технологій,
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створення сприятливих макроекономічних умов для функціонування і розвиту
національних компаній, утримання талантів, побудови гнучних, і водночас,
стійких (точніше – антикрихких) систем управління.
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Федорченко А.В. МАРКЕТИНГ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

МАРКЕТИНГ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Сучасний маркетинг справедливо вважається філософією сучасного
бізнесу. Наразі його також розглядають у якості загальної концепції ринкової
діяльності підприємства, яку покладено в основу ухвалення різнопланових, а не
лише суто маркетингових, управлінських рішень, спрямованих на посилення
його ринкових позицій і підвищення рівня його конкурентоспроможності. Саме
завдяки маркетинговій філософії ведення бізнесу споживач перетворився на
центральну фігуру усіх ринкових процесів. А мірилом успішності ринкової
діяльності підприємства виступає рівень і характер задоволення потреб
споживачів. Таким чином маркетингова діяльність підприємств, незалежно від
їх галузевої приналежності. Розмірів чи форм власності. Полягає у встановленні
та розвитку взаємовигідних відносин зі споживачами і бізнес-партнерами в
ланцюгах створення споживчої цінності.
Також очевидно, що рівень розвитку маркетингового менеджменту на
рівні підприємств дозволяє балансувати концепти внутрішньої і зовнішньої
орієнтації їх систем управління за умов урахування превалюю чого впливу дії
чинників ринкового середовища. Це також дозволяє зосередити обмежені
ресурси підприємств на освоєнні ринкових можливостей, які відкриваються в
ньому. В теорії і практиці сучасного маркетингу домінує усталена думка
стосовно того, що ключовими напрямами розвитку ринкових можливостей
виступають глибоке проникнення на ринок; розвиток меж існуючих ринків;
розроблення і реалізація нового товару; диверсифікація виробництва і продажу
товару. Як свідчить практика, темпи змін ключових параметрів і показників
ринкового середовища в сучасних умовах набули надзвичайно високої динаміки.
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Тому у відносно довгостроковій перспективі потенціал цільових ринків
підприємства вичерпується, постає завдання розширення виходу поза їх межі.
Таке завдання ускладнюється умовами різноманітних ресурсних обмежень,
притаманних, зокрема, вітчизняному економічному сьогоденню. В таких умовах
одним із головних орієнтирів підприємства виступає досягнення і підтримання
належного рівня конкурентоспроможності товарів і послуг підприємства як
запоруки утримання стійких конкурентних переваг у динамічних ринкових
умовах і основи для забезпечення цільових показників його операційної
результативності.
В маркетинговому розумінні конкурентоспроможність товару – це його
здатність на належному рівні задовольняти потреби існуючих і потенційних
споживачів.

Ключова

ідея

–

забезпечення

відповідності

сукупності

характеристик і властивостей товару існуючим і перспективним потребам і
запитам споживачів. Таке маркетингове розуміння конкурентоспроможності як
ключового вектора діяльності сучасних підприємств дозволяє зорієнтувати їх
системи управління на постійний пошук ринкових можливостей, що
відкриваються в оточуючому бізнес-середовищі, з урахуванням відповідних
обмежень, які диктуються його внутрішнім середовищем.
Як свідчить практика, процес надання цінності споживачеві в сучасних
умовах розкривається через призму дотримання наступних головних умов:
− нульовий час зворотного зв’язку зі споживачем;
− нульовий час поліпшення товару;
− нульовий час закупівель;
− нульовий час запуску;
− нульові дефекти.
Ключові бізнес-процеси надання цінності споживачеві в таких умовах
розглядаються через призму:
− вивчення ринку;
− реалізації нових пропозицій;
− залучення споживачів;
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− управління відносинами зі споживачами;
− виконання зобов’язань перед ними.
Зважаючи на особливу актуальність окреслених завдань, доцільно
виділити

ключові

аспекти

маркетингу

у

формуванні

і

підтриманні

конкурентоспроможності підприємства:
По-перше, неодмінною передумовою успіху товару в сучасних умовах є
правильне його позиціонування. Позиція товару відносно конкуруючих із ним у
свідомості споживачів дозволяє чітко ідентифікувати його або його торгову
марку. Одна з головних передумов у даному контексті – диференціація товарної
пропозиції підприємства-виробника

на

тлі зменшення

результативності

чинників цінового впливу на споживачів. Останні слід розглядати в контексті
побудови маркетингової політики комунікацій, а їх вплив має носити «точковий»
характер.
По-друге, оскільки свідомість споживачів також має свої суттєві відмітні
риси й обмеження, все більшої вагомості набувають чинники нематеріального
характеру і змісту, головним серед яких виступає споживча лояльність.
По-третє, одним із найвагоміших нематеріальних активів підприємств
виступає бренд як цілісний, унікальний і привабливий образ торгової марки, що
здатен розповсюджуватися на товари і послуги, об’єднані приналежністю до неї.
Вагомість таких нематеріальних чинників у формуванні конкурентних переваг
торгової марки і, у кінцевому підсумку, самого підприємства мають переконливе
підтвердження на практиці.
По-четверте, оскільки місця виготовлення товару можуть знаходитися на
значних відстанях від місць їх споживання особливо важливим питанням є
необхідність належного виконання своїх функцій (у т.ч. і маркетингових)
персоналом підприємств-партнерів у ланцюгах створення споживчої цінності.
На рівні підприємств-виробників запорукою утримання досягнутих ринкових
позицій виступає запровадження і практична реалізація концепції внутрішнього
маркетингу. Її ключова ідея полягає в тому, що маркетинг надто великий, аби
ним займалися виключно маркетологи, а представники інших структурних
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підрозділів підприємства можуть розглядатися як «внутрішні маркетологи за
сумісництвом».
По-п’яте, наведені вище чинники зумовлюють необхідність розробки
кастомізованих товарних пропозицій, у т.ч. зорієнтованих на відносно вузькі
сегменти ринку чи його ніші, не зважаючи на високий рівень стандартизованості
сучасних технологій. У такому випадку на перший план виходять таргетовані
маркетингові комунікації та інтерактивне спілкування зі споживачем в епоху,
коли масовий маркетинг усе більше поступається індивідуалізованому.
Звичайно, що наведений нами перелік не є вичерпним, адже він потребує,
передусім, суттєвого врахування галузевих особливостей діяльності підприємств
і особливостей самих ринків (наприклад, ринку послуг, В2В чи В2С ринків і т.п.).
Однак, на нашу думку, зазначені аспекти розвитку сучасного маркетингу є тими
векторами, в межах який може бути реалізованим завдання формування і
підтримання

високого

рівня

конкурентоспроможності

підприємств,

які

функціонують у надзвичайно насиченому ринковому середовищі. З цього
приводу також доречно пригадати відому думку П. Друкера про те, що
менеджмент існує заради результатів, яких організація досягає у зовнішньому
середовищі.
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Шалімова Н.С. СИСТЕМА ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ПОРІВНЯНЬ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ
ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР

СИСТЕМА ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
МІЖНАРОДНИХ ПОРІВНЯНЬ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ
ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР
Держава за допомогою різноманітних інструментів, зокрема державні
(публічні) закупівлі, пільгове кредитування, податкові пільги та преференції, має
можливість формувати необхідну структуру інтересів бізнесу, які б відповідали
державній стратегії розвитку,

створювати сприятливе

партнерського

бізнесу

залучення

в

середовище

досягнення

для

державних

(загальнонаціональних) цілей при створення інтегрованих структур, формуванні
механізмів інтеграційної взаємодії суб’єктів господарювання при започаткуванні
та розвитку інноваційних проектів.
Публічні закупівлі – це не лише процес замовлення продукції (товарів,
робіт, послуг) та їх виробництва й постачання (надання, виконання), але і
інструмент виконання державою функцій в сфері національної безпеки та її
складових (економічної, продовольчої, соціальної, екологічної тощо), вирішення
таких завдань, як розвиток ринку та збереження конкурентного середовища,
підтримка певних регіонів та груп населення, розвиток певних галузей та
суб’єктів ринку тощо. Система публічних (державних) закупівель виконує низку
важливих функцій, які впливають на розвиток інноваційного середовища та
функціонування інноваційно-інтегрованих структур: виробничу, споживчу,
цінового

регулювання,

обліково-аналітичну,

контрольну,

стратегічну,

стимулюючу тощо. З точки зору забезпечення ефективного витрачання
державних коштів в рамках підтримки інноваційного клімату важливими є не
лише обліково-аналітичні та контрольні функції, а і функція цінового
регулювання, яка проявляється в дистанційному впливі держави на процеси
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ціноутворення в економіці шляхом визначення пріоритетів інвестицій в
інновації, а також стимулююча функція, яка реалізується через такі принципи,
як: цільового призначення фінансування на основі конкурсного відбору проектів,
гарантованого фінансування на основі дотримання умов укладеного контракту,
національного, регіонального та місцевих пріоритетів.
Але хоча публічні закупівлі можуть бути стимулом для розвитку, вони
також можуть стати основою для корупції та шахрайства. Розглядаючи проблеми
державного управління та корупцію, найбільш вразливими інститутами Деніел
Кауфман називає публічні (державні) закупівлі, податкову, митну та судову
служби [1].
Важливу інформацію щодо ефективності системи публічних закупівель
представляє міжнародний рейтинг, підготовлений робочою групою Світового
банку. Але незважаючи на те, що методики розрахунку міжнародних рейтингів
та напрями використання їх результатів достатньо широко представлені в
економічній літературі, рейтинг ефективності системи публічних закупівель
залишається поза увагою. Надзвичайно актуальним є дослідження місця України
в міжнародних рейтингах з акцентом на ефективність системи публічних
закупівель як важливого та невід’ємного елементу державного регулювання й
підприємницького середовища, виявлення факторів, які впливають на зміни
показників, їх критичну оцінку з огляду на такі міркування: по-перше, необхідно
розуміти те середовище, за яким нашу країну сприймають міжнародні
організації, інвестори, кредитори та інші зацікавлені особи, щоб визначати
напрями удосконалення та їх прогнозний вплив на позицію нашої країни з метою
збільшення її рейтингу, в тому числі і в сфері ефективності системи публічних
закупівель; по-друге, вивчення та аналіз складових елементів міжнародного
рейтингу дозволяє підвищувати якість підготовчої роботи при проведенні
публічних закупівель в сфері інноваційної діяльності та ринку інноваційних
продуктів.
Враховуючи глобалізацію економіки та активізацію євроінтеграційних
процесів в нашій країні важливою складовою оцінки ефективності публічних
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закупівель має стати порівняльний аналіз процедур їх виконання з відповідними
системами інших країн світу. Важливу інформацію щодо ефективності системи
публічних закупівель представляє міжнародний рейтинг, підготовлений
робочою групою Світового банку. Дослідження ефективності системи публічних
закупівель було започатковано Світовим Банком в 2013 році. На даний час
опубліковано три звіти: 2015 року (охоплено 10 країн) [2]; 2016 року (охоплено
77 країн) [3]; 2017 року (охоплено 180 країн) [4]. В дослідженні 2017 року
(Benchmarking Public Procurement 2017) [4] методика оцінки системи публічних
закупівель включає такі групи показників:
1. Індикатори, які оцінюються кількісно в балах (максимальна оцінка за
кожним показником, який оцінюється кількісно, становить 100 балів): 1) оцінка
потреб, розміщення інформації про закупівлі, підготовка заяв (пропозицій); 2)
подача заяв (пропозицій); 3) «розкриття конвертів», оцінка, вибір переможця; 4)
зміст та умови укладання контракту; 5) забезпечення виконання контракту
(гарантії); 6) оплата виконаних за контрактом зобов’язань;
2. Індикатори, які кількісно не оцінюються та представлені лише в
описовому вигляді: 1) структура механізму оскарження; 2) механізм оскарження
першого рівня; 3) механізм оскарження другого рівня; 4) наступні скарги.
Україна була включена до дослідження, починаючи з 2016 року і два роки
поспіль Світовий банк оцінює систему публічних закупівель України на досить
високому рівні. В 2017 році найвища оцінка (86 балів) отримана за показником
«розкриття конвертів, оцінка та вибір переможця». Високі оцінки (70 балів)
отримані за показниками «зміст та умови укладання контракту», «оцінка потреб,
розміщення інформації про закупівлі, підготовка заяв (пропозицій)». Середні
оцінки отримані за показниками «подача заяв (пропозицій)» та «забезпечення
виконання контракту» – 59 та 50 балів, відповідно. За показником «оплата
виконаних за контрактом зобов’язань» Україна отримала лише 37 балів зі 100
можливих.
Враховуючи те, що в Звіті відсутня підсумкова оцінка та підсумковий
рейтинг, доцільним та інформативним є порівняння отриманих оцінок за сумою
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балів з країнами Європи та Центральної Азії (група, яка охоплює 25 країн і до
якої включено Україну), а також з окремими країнами ОЕСР, які віднесені до
групи країн з високим рівнем доходу.
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Рис. 1. Рейтинг ефективності системи публічних закупівель окремих країн ОЕСР та
групи «Європа та Центральна Азія» за підсумковою кількістю балів
Джерело: розраховано та побудовано автором на основі [4]

Підсумкова кількість балів країн Європи – членів ОЕСР з високим рівнем
доходу не перетинає нижню межу в 300 балів. Бали в межах від 301 до 400
отримало 17 країн, а 8 країн мають бали в межах від 401 до 500. Найвищу
кількість балів отримала система публічних закупівель Іспанії – 485 балів. Як
свідчать розрахунки, система публічних закупівель України за сумою балів
випередила такі країни – члени ОЕСР з високим рівнем доходу, як Ісландія,
Норвегія, Великобританія, Ірландія, Нідерланди, Швейцарія, Фінляндія,
Люксембург, Швеція, Чехія, Португалія, Словаччина, Греція.
Результати аналізу сфери публічних закупівель свідчать про існування
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певних недоліків, які відповідають низьким балам України за даними
оцінювання Світовим банком, що свідчить про доцільність використання
результатів міжнародного оцінювання. Такі оцінки є важливими при
формування сприятливого інноваційного середовища та сприянні розвитку
інноваційно-інтегрованих структур із

залученням іноземних інвестицій.

Результати порівняльного аналізу сфери публічних закупівель свідчать про
існування певних недоліків, які відповідають низьким балам України за даними
оцінювання Світовим банком, та дозволяють виявляти зони ризику, а відповідна
інформація може бути використана при розробці рекомендацій та пропозицій
щодо підвищення ефективності системи публічних закупівель особливо в умовах
реформування законодавства про публічні закупівлі та запровадження нової
системи «Прозорро» («Prozorro»).
Література:
1. Кауфман Д. 10 мифов о государственном управлении и коррупции / Дэниел Кауфман. –
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/
rus/2005/09/pdf/basics.pdf.
2. World Bank Group. 2015. Benchmarking Public Procurement 2015: Assessing Public
Procurement Systems in 77 Economies. [Електронний ресурс]. – Washington, DC: World Bank. –
Режим доступу: http://bpp.worldbank.org/reports
3. World Bank Group. 2016. Benchmarking Public Procurement 2016: Assessing Public
Procurement Systems in 77 Economies. [Електронний ресурс]. – Washington, DC: World Bank. –
Режим доступу: http://bpp.worldbank.org/reports
4. World Bank Group. 2017. Benchmarking Public Procurement 2017: Assessing Public
Procurement Regulatory Systems in 180 economies. [Електронний ресурс]. – Washington, DC:
World Bank. – Режим доступу: http://bpp.worldbank.org/reports

105

Шегда А.В., д.е.н., проф.,
Онисенко Т.С., к.е.н., ассистент
Шегда А.В., Онисенко Т.С. ЕТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ЕТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СУЧАСНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Всеохоплююча глобалізація економічних процесів створює необхідні та
достатні умови для функціонування економічної системи на всіх можливих
рівнях. Саме тому варто приділяти особливу увагу розвитку та діяльності
вітчизняних підприємств на сучасному етапі їх діяльності.
Варто розділяти поняття ефективності та результативності діяльності
підприємства. Так, варто зазначити, що при аналізі ефективності діяльності
практично будь-якого сучасного підприємства не враховується глобальна
проблема розподілу ресурсів
Так, за словами І. Ван Ставерна [3], аналогічно сприймається і широко
використовуваний

принцип

Паретто

ефективності.

Суперечність

між

ефективністю і справедливістю відображає сильний вплив на економічну наукі
позитивізму: ефективність відноситься до позитивної області економічного
знання (науки), а справедливість, виражена у функціях суспільного добробуту
як рівність або свобода, - до нормативної.
Різні автори стверджують, що справедливість сама по собі є важлива мета
і етичні міркування потрібно явним чином включати в економічні оцінки. На
думку прихильників нормативної економічної теорії, проблему справедливості
неможна віддавати на відкуп політикам, а треба зробити невід’ємною частиною
економічного аналізу,, що дозволило б економістам напряму звертатися до
актуальних

проблем

економічної

відсталості,

навколишнього середовища. Концепція

бідності

і

погіршення

нормативної економічної науки

розробляється в різних школах вже понад 40 років [1,с.58].
Між ефективністю і справедливістю існує деякий конфлікт. Що, в свою
чергу частково полягає в сучасному суспільстві, тобто люди визнають тільки ту
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науку, теорія якої підкріплена, так званими, логічними «позитивіськими»
аргументами. Але, проблема в тому що аргументи на користь нормативності
ґрунтуються на такому розумінні етики, яке зводиться до Юмовської категорії
моралі обов’язку. Що далі абсолютно суперечить визначенню результативності
діяльності господарюючого суб’єкта.
Сучасні ринкові умови господарювання потребують від підприємств
підвищення

ефективності

виробництва,

результативності

діяльності,

конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження науковотехнічних нововведень, інноваційних форм господарювання і управління
виробництвом

та

активізації

підприємництва.

В

сучасних

умовах

господарювання для забезпечення економічного розвитку, підприємства
змушені

постійно

оцінювати

та

підвищувати

результативність

своєї

діяльності [3].
Проте, існує певний лаг між отриманням наукового результату і його
використанням в економіці. Величина цього лага залежить не тільки від творців
нового знання (даному випадку мова йде про кінцевий науковий результат, який
може бути використаний в інноваційному продукті), а й від якості підготовки та
і рівня кваліфікації фахівців ланці ланцюжка пропозиції наукових результатів викладачів, інженерів, технологів , конструкторів і робітників, а також від
менеджерів, і нарешті, органів управління визначають і реалізують державну
науково-технічну та інноваційну політику [2].
Таким

чином,

варто

розмежовувати

поняття

«ефективності»

та

«результативності» діяльності сучасних підприємств з огляду на багатогранність
трактувань та етику їх сприйняття.
Література:
1. Stilwell, F. Normative Economics: an Introduction to Microeconomic Theory and Radical
Critiques / F. Stilwell. – Oxford: Pergamon, 1975. – 147 p.
2. Варшавский
А.Е.
Проблемы
науки
и
ее
результативность /
Варшавский А.Е. // Вопросы экономики – 2011. - №1. - C. 151–157
3. Горбонос Ф. В., Черевко Г. В., Павленчик Н. Ф., Павленчик А. О. Економіка підприємства.
– К. : Знання, 2010. – 463 с.
4. И. ван Ставерен. Этика эффективности / Ставерн И.//Вопросы экономики - 2009. - №12. с.58-71
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РОЗМІРИ ПОСІВНИХ ПЛОЩ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ
КОНКУРЕНТНОСПРОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В СІЛЬСЬКОМУ
ГОСПОДАРСТВІ

Проблема концентрації та спеціалізації виробництва, як факторів
формування ефективності витрат, рівня конкурентоспроможності підприємств,
завжди були в центрі уваги економістів. Починаючи главу 1 своєї класичної
праці «Дослідження про природу та причини багатства народів»

А. Сміт

відмічав, що «Найбільший прогрес у розвитку продуктивної сили праці і значна
частка мистецтва, вміння і кмітливості, з якими він спрямовується і додається,
з'явилися, мабуть, наслідком розділення праці» [1, с. 21]. Сьогодні, більшість
економістів вважають, що спеціалізація дозволяє підвищити ефективність
виробництва оптимізувати витрати. В. Г. Андрійчук зокрема вважає, що
спеціалізація це ефективна форма організації сільського господарства, яка дає
можливість зосередити виробництво певних видів продукції на окремих
територіях і підприємствах та досягати завдяки цьому вищих результати
господарської діяльності [2, с. 624].
Сьогоднішні дослідження проблем спеціалізації, її впливу на ефективність
виробництва та екологічні проблеми окремих регіонів проводяться під різними
кутами зору. Зокрема підкреслюється, що у 1990 році мало місце чітке
прив’язування спеціалізації галузі рослинництва до природно-економічних зон
України [3]. Далі автори приходять до висновку, що у 2000 році спостерігається
поступова, а в 2013-му - значна диференціація регіонів за структурою посівних
площ. . В підсумку робиться висновок, що в галузі рослинництва відбувається
трансформація структури сільськогосподарського землекористування та зміна
регіональної спеціалізації. Процес має стихійний, кон'юнктурний характер, який
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порушує технологічні й екологічні основи ведення землеробства і потребує
державного регулювання [Там само, с.20].
На думку В.А. Пехова в Україні практичного розвитку у виробництві зерна
набули не спеціалізовані підприємства, а ті, які певний період часу все більше
спеціалізуються на цих культурах з огляду на кон’юнктуру ринку. Фактичним
мотивом у цьому плані слід вважати: оптимізацію витрат і конструктивну з
позиції вартості їхню оцінку в собівартості; високий рівень інтенсивності
виробництва [4]. Спеціалізовані підприємства, на думку автора за рівнем
економічного розвитку кардинально відрізняються від інших суб’єктів у частині
витрат на одиницю площі, врожайності, прибутковості.
В

табл. 1

наведені

результатів

групування

сільськогосподарських

підприємств Харківської області які займались виробництвом пшениці за
розмірами посівної площі. При цьому надводиться не тільки загальна величина
витрат на 1 га посівної площі, а і їх величина окремо по мінеральним добривам,
амортизаційним відрахуванням. В якості критеріїв ефективності витрат було
обрано показники урожайності, величини прибутку від реалізації продукції на
1 га посівної площі та рівня рентабельності виробництва.
Таблиця 1
Вплив рівня концентрації на ефективність витрат при виробництві
пшениці в сільськогосподарських підприємствах Харківської області у
2016 році
Посівна
площа, га

Посівн
а
площа,
га

Витрат
и на 1
га, грн

Витрат Аморти Питома Урожай Прибут Рентабе
и
зація на
вага
ність,
ок на 1 льність,
мінер1 га,
посівно
ц/га
га, грн
%
альних
грн
ї площі
добрив
в площі
на 1 га,
ріллі,
грн
%
до 100
64,9
8885,1
1921,8
452,3
11,6
39,5
2850,5
30,7
100,1-500
291,1
9316,3
2399,8
596,5
22,6
42,8
3276,7
32,7
500,1-1000
735,3
9750,3
2666,6
672,5
29,5
44,6
3490,5
32,2
більш 1000
1876,4 10092,8
2721,8
573,4
35,9
46,2
2782,1
22,2
По області
645,0
9822,4
2631,1
605,4
29,7
45,0
3127,4
27,4
Джерело: власні розрахунки за даними Ф-50 сг.
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Отримані результати дають підстави для висновку, що величина витрат
має, хоча і слабкий але зв'язок з розмірами посівних площ. У підприємств з
величиною посівних площ до 100 га середня величина витрат на 1 га дорівнювала
8885,1 грн, у підприємств з посівною площею від 500,1-1000 га – 9750,3 грн, а у
підприємств площею посіву більш 1000 га – 10092,8 грн. Для того що перевірити
надійність розбіжності між граничним межами були вирішено побудувати
діаграму розмаху та перевірити дані на наявність розбіжності між середніми з
допомогою

t-методу порівняння середніх. Виявилось, що вірогідність, що

розбіжності між середніми величинами по групам не є випадковими становить
85,0%. Це не дає стандартну надійність на рівні 95%, однак наближається до
даної величини. Дані росинку також свідчать, що різниця між середніми та
стандартними відхиленнями має місце. В той же саме час суттєві розбіжність в
рівні витрат на 1 га посівної площі у підприємств з з розмірами посівних площ
до 100 га, виступили одним з факторів який знизив надійність отриманих
результатів.
Відносно рівня витрат мінеральних добрив. В даному випадку також
простежується доволі чітка тенденції до їх зростання водночас з збільшенням
посівних площею Зокрема, у підприємств першої групи даний показник
дорівнював 1921,8 грн/га, а у підприємств останньої групи – 2751,8 грн. В той
же саме час, фактично відсутня за величиною амортизаційних витрат. Так, у
підприємств з посівною площею до 100 га їх розмір на 1 га дорівнював 452,3 грн,
у підприємств з площею 500,1-1000 га – 672,5 грн, а у підприємств з площею
понад 1000 га - 573 грн.
Що стосується показників ефективності виробництва. В даному випадку
найбільш чітко присутня тенденція до поступового зростання урожайності від
групи до групи. Відповідно від 39,5 ц/га у підприємств першої групи до 46,2 ц/га
у підприємств останньої групи. Показники прибутку та рівня рентабельності
мали нелінійні залежності за розмірами посівних площ. В даному випадку було
проведено оцінювання даної залежності. Парабола другого порядку яка її
характеризує між посівною площею та прибутку має наступний вигляд:
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у = -0,0008x2 + 1,6348x + 2687,9

(1)

Звідси легко знайти максимум даної функції який дорівнює 1022 га, при
якому величина прибутку на 1 га посівної площі буде дорівнювати 3502,2 грн/га.
Залежність між посівною площею та рентабельності виробництва пшениці
описується наступною функцією:
у= -0,00000007x2 + 0,0097x + 29,738

(2)

Максимум даної функції знаходиться в точці 693 га при якому рівень
рентабельності буде дорівнювати 33,1%.
Таким чином ми маємо ситуацію, коли за середніх умов господарювання
виробництво пшениці є оптимальним в Харківській області при за критерієм
рентабельності та прибутковості при розмірах посівних площі від 693 га до 1022
га.
Наступна культура, яка була нами обрана для аналізу впливу структури на
ефективність витрат – кукурудза на зерно (табл. 2).
Таблиця 2
Вплив рівня концентрації на ефективність витрат при виробництві
кукурудзи на зерно в сільськогосподарських підприємствах Харківської області
у 2016 році
Посівна
площа, га

Посівна
площа,
га

Витрати Витрати Аморти
на 1 га,
мінер- зація на
грн
альних 1 га, грн
добрив
на 1 га,
грн
до 100
55,8
10775,1
1697,6
775,6
100,1-400
232,6
11866,8
2093,5
734,4
400,1-700
511,4
12479,5
2401,0
763,4
більш 700
1314,2
12859,0
2316,7
873,7
По області
346,9
12356,1
2250,4
793,0
Джерело: власні розрахунки за даними Ф-50 с-г.

Питома
вага
посівної
площі в
площі
ріллі, %
5,0
12,4
16,1
24,9
15,2

Урожай
ність,
ц/га

Прибут
ок на 1
га, грн

Рентабе
льність,
%

46,5
53,6
58,3
65,3
58,8

4210,0
3829,7
4680,5
8091,7
5567,3

42,2
28,8
33,1
55,8
40,2

Наведені дані дозволяють зробити висновок, про подібний характер
залежності між величиною посівних площ та ефективністю витрат. Це в першу
чергу стосується залежності самих витрат від розміру посівних площ. В даному
випадку їх величина поступово зростає разом з збільшенням посівних площ.
Зокрема, у групи підприємств з розмірами посівних площ до 100 га середня
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величина витрат дорівнює 10775,1 грн/га, у підприємств з площею посіву 400,1700 га – 12479,5 грн/га, а у підприємств останньої групи (площа понад 700 га) –
12859 грн. Таж сама ситуація була

з величиною витрат по мінеральним

добривам. Однак, в даному випадку тенденція в останніх двох групах змінилась,
а саме величина витрат в групі з розмірами посівних площі 400,1-700 га
дорівнювала – 2401 грн/га, в групі з посівною площею понад 700 га – 2316,7
грн/га. Безумовна, дана різниця не є принциповою.
Відносно показників ефективності. В даному випадку існує майже пряма
залежність між розмірами посівних площ та рівнем урожайності кукурудзи на
зерно. Характер залежності між розмірами посівної площі, прибутком та
рентабельності також носив нелінійний характер, але функція мала не максимум,
а мінімум. Найбільша рентабельність була в граничних групах. Найбільша
величина прибутку в була в

останній групі.

До речі саме остання група

характеризується суттєво більшою як рентабельністю, так і особливо величиною
прибутку на 1 га посівною площі.
Таким чином, необхідно визнати факт того, що розміри посівних площ, є
одним

з

важливих факторів

формування

ефективності

виробництва

сільськогосподарських культур, а відтак і рівня конкурентоспроможності самих
підприємств.
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Штулер І.Ю., Ільченко В.А. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ
НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Розвиток і зміна сучасної економіки в позитивний і негативний бік, її
зростання і падіння відіграють значну роль в розвитку держави та її національної
економіки. Протягом тривалого періоду часу вчені економісти намагаються
вирішити проблему стабільного розвитку економічних систем. Загрози
економічній безпеці держави виникли одночасно з виникненням економічних
відносин. Таким чином, загрози економічній безпеці не можна розглядати
виключно як проблему ХХІ століття. Однак, тільки на сучасному етапі розвитку
суспільства і держави з урахуванням загальної глобалізації і взаємопроникнення
різних економічних систем різних країн, проблема загроз економічній безпеці
набула особливої актуальності.
У 1927 році Е. Слуцький звернув увагу на циклічність економіки і
стверджував, що циклічність є результатом впливу на економіку серії
незалежних імпульсів. В даному контексті, загрозою економічній безпеці буде
виступати окремий імпульс, що впливає на економічну систему. Зазначені
імпульси необхідно фіксувати і вживати заходів з протидії.
Як відомо, загрози економічній безпеці розмежовуються на активні і
пасивні. Активні загрози розглядаються як загрози, які відбулися – тобто реальні;
пасивні загрози розглядаються як загрози, які існують, але не реалізуються на
певному етапі часу, проте, несуть в собі потенційну можливість їх реалізації.
При вивченні загроз економічній безпеці, необхідно визначати не тільки
вид такої загрози, а й ступінь ризику її виникнення. При визначенні ступеня
(рівнів) ризику загроз економічній безпеці необхідно керуватися теорією
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багаторівневих ієрархічних систем.
З огляду на це, умовно виділяються три рівня ризику виникнення загрози
економічній безпеці в залежності від сили її впливуі наслідків настання для
економічної системи на різних стадіях життєвого циклу тобто режимів
функціонування економічної системи.
Ризик виникнення загроз економічної безпеки першого рівня – рівень, при
якому ризик настання загрози економічній безпеці максимальний (загроза
настала або ймовірність її виникнення дорівнює 90% і більше). При досягненні
загрози даного рівня починаються деструктивні зміни в економічній системі і, як
наслідок, її руйнування. Економічна система переходить в режим кризового
функціонування.
Ризик виникнення загроз економічної безпеки другого рівня – рівень, при
якому ризик настання загрози економічній безпеки знаходиться на відносно
безпечному рівні (загроза економічної безпеки потенційно можлива або
ймовірність її виникнення дорівнює 50% і більше). При досягненні загрози
економічній безпеки даного рівня виникає небезпека деструктивних змін в
економічній системі. Економічна система держави переходить в режим
передкризового функціонування.
Ризик виникнення загроз економічної безпеки третього рівня – рівень, при
якому ризик настання загрози економічної безпеки знаходиться на мінімальному
рівні (загрози економічній безпеки немає, або ймовірність її виникнення
дорівнює 0%).
Рівні

(ступені)

ризику

виникнення

представлені на рис.1.
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загроз

економічної

безпеки

Загрози економічні безпеці

Інституційних одиниць секторів економіки
Ризик виникнення загроз
першого рівня
Видів економічної діяльності
Ризик виникнення загроз
другого рівня

Форм власності

Ризик виникнення загроз
третього рівня

Організаційно-правових форм
«Збірний групи»

Рис.1 Рівні ризику виникнення загрози економічній безпеці
Джерело: складено автором

З рисунку видно, що загрози економічної безпеки диференційовані за
трьома рівнями ризику, на кожному з яких можливо застосовувати різні
управлінські рішення щодо їх запобігання і нейтралізації.
Зміст загроз економічної безпеки визначається безліччю ознак і чинників,
що впливають на формування її порогового значення. Класифікаційні ознаки та
чинники загроз економічної безпеки є суміжними і взаємозалежними.
Визначення факторів, що впливають на ті чи інші види загроз економічній
безпеці, що виділяються за однією ознакою, дає змогу провести більш глибокий
аналіз загроз економічної безпеки. Представлений в науковій літературі підхід
до визначення залежності між зазначеними економічними категоріями в роботі
пропонується доповнити наступним чином (табл. 1):
Таблиця 1
Класифікаційні ознаки і фактори загроз економічної безпеки
Класифікаційні ознаки загроз
Фактори загроз економічної безпеки
економічної безпеки
За джерелами загроз
Внутрішні; зовнішні
За сферою поширення
Міжнародні: глобальні; регіональні;
Національні:
державні;
громадські;
регіональні; приватні; фірми (підприємства);
особистості
За сферою людської діяльності
Економічні; політичні; правові; соціальні;
екологічні; інформаційні та т.д.
По відношенню до людської діяльності
Об'єктивні; суб'єктивні
За можливістю вимірювання впливу
Вимірювані; не вимірювані
За ймовірністю реалізації
Реальні; потенційні
За складом
Прості; складні
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За ступенем небезпеки
За часом дії
За характером впливу
За величиною збитку
Джерело: доповнено автором

Нами

запропонована

Першого рівня; другого рівня; третього рівня
Постійні; змінні
Активні; пасивні
Граничні; значні; незначні

класифікація

загроз

економічній

безпеці

національного господарства, до якої входять найбільш – актуальні види загроз
на сучасному етапі розвитку економічної системи, що вимагають пильної уваги
з боку органів, що забезпечують економічну безпеку (рис.2).
Класифікація загроз економічній безпеці
За секторами
економіки
За видами економічної
діяльності

«Збірна група загроз
економічної безпеки»
В залежності від
форми власності

В залежності від
організаційно-правових форм

Рис. 2. Класифікація загроз економічній безпеці національного господарства
Джерело: складено автором

Вважаємо, що запропонований підхід до класифікації загроз економічної
безпеки як в даний час, так і в перспективі буде виступати теоретичною основою
для подальшої наукової та практичної роботи в сфері виявлення, визначення і
фіксації загроз економічній безпеці, а також визначення факторів, що впливають
на види загроз економічної безпеки, з метою здійснення протидії даними
загрозам і їх нейтралізації.
У науковій літературі представлено обґрунтування базових конструкцій
системи забезпечення економічної безпеки, під якими розуміються:
−

по-перше, виділення тенденцій негативного характеру, які несуть

загрози національній безпеці інерційного походження, які є результатом
довготривалих розривів, дисбалансів, диспаритет, порушень відтворювальних
пропорцій, накопичених за тривалий ретроспективний період розвитку
національної економіки (починаючи від радянського періоду і закінчуючи
першими етапами радикального реформування);
−

по-друге, виявлення і недопущення (по можливості) нових
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диспаритетів і дисбалансів при прийнятті законодавчими органами національноорієнтованих законопроектів, у багатьох з яких апріорі закладені потенційні
загрози національним інтересам країни в сфері економіки і в соціальній сфері
(законодавства про землю, перетворенні ЖКГ, модернізації армії, регулювання
відносин власності). Необхідно враховувати, що багато загроз, закладених в
сучасних законодавчих актах, мають латентний довготривалий характер, що
робить їх складновизначеними, а, в кінцевому рахунку, які визначаються
несуттєвими;
−
виконавчої

по-третє, ретельна експертиза нормативно-правової законотворчості
влади,

для

запобігання

прийняття

рішень,

корупційно

пролобійованими групами осіб, які не мають ніякого відношення до
забезпечення національних інтересів.
Вважаємо, що конструкція системи забезпечення економічної безпеки по
В.К. Сенчагову являє собою ефективний механізм щодо протидії загрозам
економічної безпеки. Будь-яка конструкція системи економічної безпеки
повинна ґрунтуватися на детальній класифікації загроз економічній безпеці.
Тобто чим детальніше і глибше класифікація загроз економічної безпеки, тим
вище ефективність системи економічної безпеки загалом.
Запропонований підхід до класифікації загроз економічної безпеки
дозволить розробити більш чіткий механізм взаємодії з профільними
міністерствами і відомствами в їх протидії і нейтралізації.
Література:
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/ З.С. Варналій, Д.Д. Буркальцева, О.С. Саєнко. – К.: Знання України, 2011. – 299 с.
2. Єрмошенко А.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози,
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ
Під впливом розвитку цифрових технологій та проникнення їх в
економічну діяльність суб’єктів господарювання формується новий сегмент
економіки – цифровий. За даними звіту CACS у 2016 р. частка цифрової
економіки у світовому ВВП складала 22%. Найбільшу частку цифрової
економіки у cтруктурі ВВП має Китай – 30,3 % [1].
Український Уряд схвалив концепцію «Розвитку цифрової економіки та
суспільства України на 2018-2020 роки». В концепції визначено чотири
рейтингові цілі реалізації, що має досягти наша країна до 2020 р. (табл. 1)
Таблиця 1
Індикатори реалізації концепції
Ціль (місто у
2016
рейтингу)
Networked Readiness Index (WEF)
30
64
Global Innovation Index
40
56
(INSEAD, WIPO)
ICT Development Index (ITU)
50
78
Global Competitiveness Index
60
85
(WEF)
Джерело: складено та розраховано автором за даними [2, 3, 4, 5, 6]
Рейтингові цілі

2017 / 2018
50 / 43
79 / 81 /-

За трьома з чотирьох рейтингових позицій цілі для нашої країни є
недосяжними. Рейтинг конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index)
містить показник «ефективність ринку праці». За значенням названого показника
наша країна посідає 86 сходинку, що зумовлено недостатньою гнучкістю ринку
праці та неефективним використанням талантів.
Діджиталізація є одним з факторів підвищення гнучкості та ефективності
зайнятості. Діджиталізація зайнятості несе позитивні та негативні наслідки.
Серед позитивних слід назвати: скорочення часу на виконання робочого
завдання та підвищення продуктивності праці; спрощення процесу праці;
зниження її монотонності, покращення комунікації між співробітниками;
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створення нових робочих місць; оптимізація співвідношення між часом на
роботу та дозвіллям; підвищення рівня безпеки і зменшення помилкових рішень
у процесі виробництва та надання послуг.
До негативних слід віднести: скорочення кількості зайнятих; віртуальна
міграція; руйнування традиційних робочих місць.
За рівнем діджиталізації зайнятості доцільно виокремити: повну та
часткову. Повна діджиталізація зайнятості передбачає 100% заміну людської
праці

штучним

інтелектом.

Часткова

характеризується

використанням

цифрових пристроїв працівниками у процесі праці та здійснення соціальнотрудових відносин.
Згідно з дослідженням кадрового портала HeadHunter Україна з 935
опитаних українців 74% використовують цифрові пристрої для постановки
робочих завдань. Третина респондентів підтвердили, що для них не принципово
яким чином здійснюється процес праці онлайн або офлайн. Водночас
пріоритетним є якість виконання роботи. Практично порівну розділилися
опитані щодо використання цифрових та паперових носіїв інформації з метою
планування робочого процесу 48% і 46 % відповідно [7].
Результати опитування свідчать, що в Україні відбувається процес
діджиталізації зайнятості. Поряд з частковою діджиталізацією зайнятості
відбувається повна. Прикладом останньої є банківські термінали, портали з
продажу квитків, кавові автомати, паркомати, колл центри.
Література:
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2. Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки.
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р. Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80
3. The Global
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Index
2018
Retrieved
from
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018.pdf
4. The Global Innovation Index 2017 Retrieved from https://www.globalinnovationindex.org/gii2017-report
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6. Global Competitiveness Index Retrieved from http://reports.weforum.org/global-competitivenessindex-2017-2018/countryeconomy-profiles/#economy=UKR7.
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РИНОК СІМЕЙНОЇ ОСВІТИ: СУТНІСТЬ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
В сучасних глобалізаційних умовах зростає роль знань. За роки
незалежності нашої країни ми маємо багато здобутків у сфері освіти, але
потребуємо й подальших змін з метою інтеграції сучасної системи освіти у
світовий освітній простір. Cьогодні в усьому світі стабільну динаміку активного
росту має ринок сімейної освіти. Це пов’язано з тим, що все більше батьків
обирають «кочовий» засіб життя: подорожі, відрядження, робота поза офісом
сприяє переведенню дітей на домашню освіту (хоумскулінг). Сімейна освіта є
особливим соціальним інститутом освіти, який існував й існує паралельно з
інституціональними (державними, суспільними) формами освіти.
Аналіз наукової літератури з проблем функціонування ринку освітніх
послуг дозволяє зробити висновок, що сьогодні його розглядають з різних точок
зору. Так, на думку А.А. Антохова, ринок освітніх послуг є складною соціальноекономічною системою, що складається з певних елементів, а саме: виробників
цих послуг та споживачів [1]. В.С. Горський розглядає цей ринок як
взаємовідносини економічних суб'єктів, об'єднаних єдиною метою, спрямованх
на реалізацію економічних і соціальних інтересів особистості та суспільства [2].
На думку І.О. Жарської та В.М. Неткової, це середовище і сфера виробництва,
просування,

реалізації

і

споживання

освітніх

послуг;

матеріальні

взаємовідносини між учасниками навчального процесу: тими, хто навчається,
організаціями, які надають освітні послуги, а також фізичними і юридичними
особами, які їх оплачують і якимось чином регламентують [3]. В.В. Зарубіна
вважає, що це є всі потенційні споживачі, що прагнуть задовольнити свої
потреби в освіті, здатні вступити у відносини обміну з продавцем [4]. На думку
П.О. Скока, ринок освітніх послуг являє собою взаємодію попиту на освітні
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послуги з боку окремих господарюючих суб'єктів - окремих особистостей,
підприємств, держави і т.п., і пропозицій з боку різних освітніх організацій [5].
На ринку сімейної освіти дещо порушується класифікація потреб освітніх
послуг. Так, якщо для споживачів послуг традиційних шкіл основною потребою
є потреба у знаннях, то в умовах хоумскулінгу ця потреба стає додатковою, в той
час, як прагнення самореалізації та задовольнення інстинкту створення і
натхнення виходять, навпаки, на перший план, тобто, у ранг основних потреб.
Слід виокремити також деякі тенденції, притаманні світовому ринку
сімейної освіти (рис. 1).

Рис. 1. Тенденції розвитку світового ринку освітніх послуг
Джерело: розроблено автором

Споживачами ринку освітніх послуг є учні та їх батьки; постачальниками
– дошкільні заклади, середні загальноосвітні школи, професійно-технічні
навчальні заклади, вищі навчальні заклади, громадські організації, органи
державного та регіонального управління, спонсори; суб'єктами – учні, їх батьки,
школи (традиційні та альтернативні), вчителі, репетитори, тьютори, державні
органи влади тощо. При чому, часто вхід суб'єктів на ринок освітніх послуг не
обмежується бар'єрами (ліцензуванням, аккредитацією чи офіційним вступом).
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Дослідження сучасного ринку сімейної освіти дозволяє виділити наступні
його характерні принципи (рис. 2):

Рис. 2. Принципи функціонування ринку освітніх послуг
Джерело: розроблено автором

Процес освоєння нових знань визначається не лише тим, скільки і якої
якості надано освітніх послуг, а й кількістю та якістю власної праці того, хто
навчається, у процесі споживання цих послуг, і мірою реалізації особистих
здібностей споживача. Таким чином, враховуючи ці ознаки, а також в умовах
дефіциту інформації стосовно юридичних та організаційних питань, батьки
часто не поспішають приймати рішення про перехід дитини на хоумскулінг. Між
традиційною та домашньою формами освіти існують функціональні зв’язки
трьох типів: паралельне існування, заміщення та взаємодоповнення, а сім’я може
обрати один з наступних варіантів навчання дитини: державну традиційну
школу, приватну традиційну школу, альтернативну школу з колективною
атестацією учнів у традиційній школі, альтернативну школау з самостійною
атестацією учня у традиційній школі, безпосередньо хоумскулінг (коли батьки
навчають дітей вдома), послуги репетиторів з окремих предметів, послуги
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тьютора (комплексне навчання з усіх предметів за кейс-методом), організацію
освітнього простору спільно з іншими батьками, дистанційну форму (у тому
числі, відкриту освіту), екстернат. Крім того, будь-який з цих способів
передбачає можливість учня обирати гуртки та секції в залежності від інтересів
(гімнастика, плавання, ораторська майстерність тощо).
Сьогодні ринок освітніх послуг України потерпає від зменшення
державного фінансування та адаптації до реформ (НУШ, щорічні зміни до
порядку складання ЗНО), отже, ринок сімейної освіти є менш заангажованим. Не
зважаючи на це, освітні послуги на ринку сімейної освіти потребують
управління. Слід виокремити наступні рівні управління: макрорівень (пов'язаний
з глобалізаційними та інтеграційними процесами), національний рівень
(передбачає приведення у відповідність нормативно-правового забезпечення.
Саме на національному рівні визначається структура системи освіти, процеси і
напрямки його управління, функціонування та розвитку, ставляться завдання
забезпечення і підвищення конкурентоспроможності національної системи
освіти,

визначення правил взаємодії суб'єктів ринку освітніх послуг,

гарантування рівного доступу до освіти всіх громадян країни), мезорівень
(регіональний: на цьому рівні необхідний моніторинг з метою запобігання
шахрайства на ринку сімейної освіти). Мікрорівень (громада: батьки дітей і
небайдужі громадяни можуть об'єднувати свої зусилля для створення освітніх
просторів, проведення відкритих лекцій, майстер-класів, конференцій, форумів
тощо).
В сучасних умовах становлення економіки знань регулювання освітніх
послуг на ринку сімейної освіти ускладнюється впливом великої кількості
факторів і виступає однією з функцій управління, що передбачає взаємозв'язок з
іншими його функціями. Так, за допомогою функції планування забезпечується
формулювання цілей і стратегії розвитку на довгостроковий період, при чому
стратегія повинна включати середньострокові та оперативні плани. Функція
організації передбачає вибір інструментів і розподіл завдань між виконавцями.
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Контроль

повинен

забезпечувати

відповідність

кінцевих

результатів

поставленим цілям, а також стандартам і нормативам.
Перспективи регулювання освітніх послуг на ринку сімейної освіти
доцільно розглянути за групами методів освітньої політики:
- нормативно-правові (у тому числі, законодавчі): зокрема, оптимізація
нормативно-правових документів. Так, на сьогодні вже є відображення в
законодавчому просторі України сімейної форми навчання, але немає
Положення про сімейну освіту;
- економічні (податкове заохочення надання благочинних пожертв на
розвиток освіти, у тому числі альтернативних шкіл, створення бірж репетиторів);
- організаційні, у тому числі, адміністративні (ліцензування), інноваційні
(запровадження

нових форм

освітніх послуг),

управлінські

(синтез

з

підприємствами), інформаційні (надання інформаційної підтримки).
Таким чином, можемо підсумувати, що освіта є благом особистим (для
окремої людини) і суспільним для суспільства в цілому. Саме за таких умов –
синтезу нормативно-правових, економічних та організаційних механізмів освіта
може

стати

стратегічним

ресурсом

покращення

добробуту

людей,

відтворюватиме і нарощуватиме інтелектуальний, духовний та економічний
потренціал суспільства, забезпечуватиме авторитет і конкурентоспроможність
держави на міжнародній арені.
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Голованенко М.В. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАДАЧІ МАРШРУТИЗАЦІЇ ТРАНСПОРТУ (VRP) ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛОГІСТИЧНИХ КОМПАНІЙ

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАДАЧІ МАРШРУТИЗАЦІЇ ТРАНСПОРТУ (VRP)
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛОГІСТИЧНИХ
КОМПАНІЙ
Попри різного роду об’єктивні та суб’єктивні перешкоди в Україні
спостерігається позитивна динаміка розвитку логістичних систем. Ця тенденція
має місце не стільки через екстенсивні аспекти, пов’язані з масштабами
діяльності логістичних операторів, а більшою мірою завдяки інтенсивним, які
полягають в зростанні рівня логістичного сервісу, запровадженні нових
технологій

та

послуг.

Саме

ці

фактори

формують

потенціал

конкурентоспроможності логістичних компаній в сучасних умовах.
Необхідність вирішення задачі подальшого підвищення логістичними
компаніями рівня логістичного сервісу створює передумови для більш активного
використання в їх практичній діяльності наукового апарату. Оскільки за певного
критичного рівня масштабів та складності задач їх вирішення з використанням
евристичних підходів навіть досвідченими фахівцями-практиками виявляється
вкрай проблемним або й взагалі неможливим.
Одним з прикладів наукового інструментарію, що може бути корисним для
вирішення практичних логістичних проблем, є задача маршрутизації перевезень
(або в іншому варіанті назви – задача маршрутизації транспорту), відома також
в літературі під абревіатурою VRP (від англ. vehicle routing problem). В найбільш
загальному випадку вона полягає у виборі оптимальних маршрутів руху
сукупності транспортних засобів, розташованих в одному або декількох пунктах
(депо), які мають забезпечити доставку вантажів територіально віддаленим
клієнтам (розташованим у різних місцях).
Базова задача може бути доповнена різного роду обмеженнями, основними
з яких є:
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− обмеження на вантажопідйомність (місткість) транспортних засобів,
зокрема, наявність транспортних засобів різної вантажопідйомності
(CVRP);
− часові обмеження (VRPTW);
− динамічний характер формування обсягів вантажів (DVRP) [1];
− одностороння доставка або двостороння (пряма й зворотня) доставка
вантажу.
Вказані обмеження є вкрай важливі в контексті практичного застосування
задачі маршрутизації перевезень. Так, особлива важливість обмеження по
вантажопідйомності для реалій окремих українських логістичних компаній
пояснюється тим, що вони змушені користуватися вкрай неоднорідним
транспортним парком. Це має свої причини, зокрема й обмежений доступ до
джерел фінансування та їх висока вартість, що не дозволяє одночасно формувати
однотипний парк транспортних засобів та оперативно його оновлювати. В
результаті окремі вітчизняні логістичні компанії можуть лише достатньо умовно
згрупувати доступні транспортні засоби в типові групи за вантажопідйомністю,
при цьому фактично мало не кожна одиниця транспорту характеризується
індивідуальною

величиною

вантажопідйомності,

відмінною

від

інших

представників групи.
Що ж до часових обмежень, то їх врахування необхідне з огляду на потребу
складання розкладу руху транспортних засобів, що критично важливий для
ефективного управління транспортними потоками логістичної компанії.
Також вкрай важливе в практичному ключі врахування динамічного
характеру формування обсягів вантажів, що є предметом перевезення в
транспортній мережі. Оскільки обсяги запасів товарів, що чекають відправки у
відділеннях логістичної компанії, формуються не одномоментно, а поступово
накопичуються протягом робочого дня.
Розв’язок задачі маршрутизації транспорту є складною проблемою через її
велику розмірність, що визначається факторіалом від кількості пунктів, які
формують транспортну мережу. У зв’язку з цим точні оптимізаційні методи
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(наприклад, як метод потенціалів для транспортної задачі) для задачі
маршрутизації транспорту відсутні. Проте розроблені численні методи, що
дають приблизний розв’язок. Серед цих методів одним з найбільш простих й
добре відомих є алгоритм Кларка-Райта (CW).
Попри свою простоту й обмежену ефективність розв’язків, які отримуються
з його допомогою, цей алгоритм цікавий з огляду на можливості його
використання як базової обчислювальної процедури в більш складних
методиках. Наприклад, в разі розробки імітаційної моделі, яка генерує в якості
сценаріїв різні варіанти обсягів вантажів, що мають бути перевезені, алгоритм
Кларка-Райта дозволяє швидко визначати маршрути перевезень для кожного
сценарію, а також ключові параметри ефективності запропонованого розв’язку,
зокрема, розміри необхідного парку транспортних засобів, кількість рейсів,
пройдена відстань на маршрутах. На основі зведеної інформації про ефективні
маршрути для кожного сценарію з використанням апарату теорії ігор
визначається оптимальний компромісний розв’язок. При цьому для пошуку
компромісного варіанту рішення може застосовуватися критерій Севіджа.
Таким чином, застосування вказаного підходу дозволяє знайти рішення
задачі, що за альтернативного підходу потребує використання значно більш
складного апарату,

зокрема,

генетичних алгоритмів

[2],

«мурашиних»

алгоритмів [1] тощо.
Література:
1. Haitao Xu, Pan Pu, and Feng Duan, “Dynamic Vehicle Routing Problems with Enhanced Ant
Colony Optimization,” Discrete Dynamics in Nature and Society, vol. 2018, Article ID 1295485,
13 p., 2018. https://doi.org/10.1155/2018/1295485.
2. Hanshar F. T., Ombuki-Berman B. M., “Dynamic vehicle routing using genetic algorithms,”
Applied Intelligence, vol. 27, no. 1, pp. 89–99, 2007.
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РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: НАПРЯМКИ
ПОДОЛАННЯ КРИЗИ
Світовий туристичний ринок є одним із найбільш динамічних та
перспективних, що обумовлює високі темпи його зростання й інтенсивності
конкурентної боротьби. Туризм є одним із високорентабельних видів
підприємницької діяльності, при цьому він одночасно стимулює збільшення
обсягу ВВП, активізує комерційну діяльність, підвищує зайнятість та загалом
позитивно впливає на розвиток глобальної та національних економік.
Туристична галузь України посідає вагоме місце в національній економіці:
загальний внесок туристичних та рекреаційно-курортних послуг у ВВП
становить 5,6%, а кількість зайнятих у цій сфері складає 5% від загальної
чисельності зайнятих в економіці країни [1]. Разом з тим, національний ринок
туристичних послуг характеризується нерівномірністю розвитку, викликаною
відмінностями в розподілі природних ресурсів, кліматичними особливостями
регіонів, культурно-історичною обумовленістю, нераціональністю розміщення
транспортної,

комунікаційної,

курортно-розважальної

інфраструктури,

асиметрією розподілу рекреаційних ресурсів тощо.
В останні роки нестабільної політичної та економічної ситуації ринок
туристичних послуг в Україні опинився в критичному стані: протягом 2014–2016
рр. відбувався спад туристичних потоків майже удвічі порівняно з 2012–2013 рр.
та зниження доходів, що призвело до виходу з ринку значної кількості
підприємств. Так, кількість колективних засобів розміщення туристів в Україні
за аналізований період зменшилася на більш ніж 2000 одиниць (з 6411 закладів
у 2013 р. до 4415 закладів у 2017 р.), кількість туристів скоротилася з 8303 тис.
осіб до 52135 тис. осіб відповідно [1].
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Туристичний потенціал України відображають показники прямого і
загального внеску туризму у ВВП, у структуру та обсяги зайнятості, частку
доходів і витрат на туризм в експорті та імпорті країни відповідно (табл. 1). Так,
внесок прямих надходжень від туризму у виробництво ВВП за 2013–2017 рр.
зменшився з 2,04% до 1,54%. Аналогічна тенденція спостерігається і за часткою
загального внеску туризму у ВВП, яка склала 5,7% у 2017 р. проти 7,6% у 2013
р., що свідчить про низьку ефективність туристичної сфери та низький рівень
використання туристичних ресурсів. У рейтингу надходжень від туристичних
послуг у структурі ВВП Україну можна віднести до країн із значенням нижче
середнього.
Прямий внесок туристичної галузі у забезпечення зайнятості зменшився із
367 тис. осіб у 2013 р. до 228,1 тис. осіб, або на 37,8%, динаміка загального
внеску туризму в зайнятість є негативною: відбулось зменшення робочих місць
із 1384,7 тис. осіб у 2013 р. до 855,8 тис. осіб у 2017 р. (частка загального внеску
туризму в зайнятість зменшилась із 6,8% до 5,1% відповідно).
Таблиця 1
Основні показники ринку туристичних послуг в Україні за 2013–2017 рр.
Показники
Загальний внесок туризму у
ВВП, млрд. грн.
Частка загального внеску
туризму у ВВП, %
Загальний внесок туризму в
зайнятість, тис. осіб
Частка загального внеску
туризму в зайнятість, %
Частка доходів від туризму в
загальному експорті країни, %

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

111,3

86,6

109,1

128,5

147,2

7,6

5,5

5,4

5,4

5,7

1384,7

887,6

789,6

788,8

855,8

6,8

4,9

4,8

4,8

5,1

7,3

3,5

3,5

3,7

–

Джерело: складено та розраховано за даними [1; 5]

Проте Україна має всі передумови для належного розвитку економіки за
рахунок туризму. Маючи вигідне геополітичне положення, Україна отримує
безліч переваг у сфері туризму, а саме: володіння туристично-рекреаційним
потенціалом, сприятливим кліматом, культурно-історичними пам’ятками та
туристичною індустрією, яка розвивається досить швидкими темпами (табл.2).
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Таблиця 2
Динаміка розвитку туристичної галузі в Україні за 2013-2017 рр., осіб

Рік

Кількість
громадян
України, які
виїжджали
за кордон

Кількість
іноземних
туристів,
які
відвідали
Україну

Кількість
туристів,
обслугованих
суб’єктами
туристичної
діяльності

У тому числі, осіб
іноземні
туристи

2013
23761287
24671227
3454316
232311
1
2014
22437671
12711507
2425089
17070
20151
23141646
12428286
2019576
15159
1
2016
24668233
13333096
2549606
35071
20172
26437413
14229642
2806426
39605
Джерело: складено та розраховано за даними [1; 5]

громадяни
України,
які
виїжджали
за кордон
2519390
2085273
1647390
2060974
2289854

внутрішні
туристи
702615
322746
357027
453561
476967

Дослідження в’їзних та виїзних туристичних потоків дозволяє дійти
висновку про

поступове

насичення

споживчого

попиту

національним

туристичним продуктом, але також можна констатувати зменшення в’їзної
зацікавленості іноземних громадян національним

туристичним

ринком.

Причиною такого стану ринку є військові дії на сході країни та страх іноземних
туристів відвідувати Україну, слабо розвинена інфраструктура туристичної
сфери, низька купівельна спроможність українського населення, недобросовісна
поведінка суб’єктів туристичного ринку та недостатній рівень кваліфікації
спеціалістів, що працюють у даній сфері [4].
Відповідно до загального індексу туристичної конкурентоспроможності
2017 р. Україна в рейтингу 136 країн посіла 88 місце: 127 за рівнем безпеки; 97
за показниками екологічної стабільності; 51 за рейтингом культурних багатств;
45 за ціновою конкурентоспроможністю; 71 за показниками розвитку
туристичного сервісу; 80 за інфраструктурою повітряного і наземного
транспорту і 90 за націленістю на туризм [3].
За наведених обставин просування продукту до споживача у сучасній, але
зручній для нього формі набуває надзвичайної ролі у туристичному бізнесі.

2
Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та тимчасово окупованих
територій у Донецькій та Луганській областях.
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Впровадження простих у користуванні он-лайн-сервісів допоможе розширити
концепцію продажів підприємств з індивідуальної дії до безперервного процесу;
дасть змогу автоматично аналізувати продажі по різних групах клієнтів та
виокремлювати

найбільш

«перспективні»

фокусні

групи;

запровадить

інтерактивну інтегровану «базу знань», яка допоможе створити відповіді на
найпопулярніші запити клієнтів; надасть доступ до перегляду статистичної
інформації в режимі он/оф-лайн та оцінки ймовірності укладання угоди;
допоможе організовувати і проводити персоналізовані електронні розсилки та
проводити масові електронні опитування, отримати доступ до Big Data; дасть
змогу зберігати в цілісності особисті дані клієнтів, де фіксуватимуться всі
аспекти взаємин з ними (при чому значно знижується ймовірність спотворення і
фальсифікації даних про угоду); уможливлює реєстрацію джерел реклами при
зверненні клієнтів та відстеження ефективності рекламних і маркетингових
акцій; збільшить швидкість обслуговування і його ефективність, скоротить
строки виконання замовлення і формування індивідуального туру «під ключ»;
забезпечить ефективний та надшвидкий зворотний зв'язок.
Сучасні ІТ підвищують безпеку і якість туристичних послуг шляхом
безперебійного онлайн-режиму. Глобальні розподільчі системи утворюють
загальну інформаційну систему, яка пропонує розподільчі мережі для всіх
учасників туристичної сфери (від замовника-споживача до продавця послуги).
На сьогодні більше 50% світових туроператорів та турагентств пропонують
онлайн-бронювання турів, при цьому спостерігається тенденція бронювання
(близько 65%) без участі посередників [5].
Отже, специфіка розробки й реалізації туристичного продукту в умовах
інформаційного суспільства вимагає таких он-лайн систем, які б у найкоротші
строки генерували відомості про доступність усіх складових туристичної
інфраструктури для кінцевого споживача та забезпечували своєчасність
вирішення додаткових завдань при наданні йому туристичної послуги.
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УПРАВЛІННЯ РЕПУТАЦІЄЮ ЯК НЕОБХІДНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ
РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
У сучасному світі активно поширюється та поглиблюється міжнародна
співпраця підприємців з різних країн. Це стало можливим завдяки стрімкому
розвитку електронного бізнесу за останні 20 років. У свою чергу, це стимулює
впровадження інновацій як важливої конкурентної переваги для подальшого
функціонування різноманітних підприємств на ринку. Сьогодні підприємці
мають можливість ефективного спілкування, ведення бізнес-переговорів,
підписання

договорів

використання

і

виконання

різних

зобов’язань

інформаційно-телекомунікаційних

систем.

за
Як

допомогою
наслідок,

оперативна комунікація сприяє розширенню бізнесу, налагодженню нових
контактів і отриманню прибутку. Однак, щоб бути конкурентоспроможним як
серед ділових партнерів, так і конкурентів, потрібно знати та розуміти певні
правила, а саме культуру підприємництва. Сьогодні це поняття досить широко
використовується, тому дослідження його особливостей та форм прояву є
надзвичайно необхідним для розвитку підприємництва.
Поєднання відкритої та закритої культури підприємництва формує
репутацію. Відкритою називається культура, яка виставлена на загал
суспільства, а закрита - це справжня, прихована від зовнішнього середовища,
поведінка підприємців [3].
Репутація

(латинською

мовою

reputatio

–

обдумую,

споглядаю;

англійською – reputation, французькою – renommée) має два трактування:
1)

громадська думка про когось чи щось;

2) соціальна оцінка чи певні сформовані уявлення про особу чи об'єкт, що
впливають на ставлення суспільства до цієї особи чи об'єкта [1].
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Якщо відкрита та закрита культури підприємства співпадають, то можна
стверджувати про високу якість товарів, послуг, правдивість як рекламної
компанії, так і дотримання місії, стратегії розвитку керівництвом.
У протилежному випадку – ситуація недобросовісного та непорядного
підприємництва. Досить часто саме такі власники підприємств формують
негативний імідж про країну, з якої вони походять.
Репутація підприємства є сьогодні важливим активом, оскільки збільшує її
капіталізацію. Так, зростання репутації на 1% збільшує ринкову вартість бізнесу
на 3%. Всім відомий вислів вже давно став реальним правилом, яке діє на
практиці зі 100% ймовірністю: репутацію здобувають роками, а руйнується вона
за декілька хвилин. Саме тому сьогодні все більше підприємців розуміють
необхідність використання такого поняття як reputation management (управління
репутацією).
Ця категорія означає управління репутацією певного підприємства. Це
може бути як велика компанія з тривалою історією, так і мале або середнє
підприємство, яке лише починає свою господарську діяльність. Проте у будьякому випадку кожний бізнес хоче мати позитивне ставлення зовнішнього
середовища для свого подальшого розвитку [5].
Управління репутацією передбачає формування корпоративного кодексу
поведінки, розробку філософії підприємства, концепції діяльності, іміджу
власника. Це складна, кропітка щоденна робота, що вимагає моніторингу
процесів, які відбуваються на підприємстві, якості товарів і послуг, їх
відповідності ціні аналогічній продукції конкурентів, відповідності поведінки
співробітників розробленим моделям поведінки відповідно до стратегії
розвитку.
Управління репутацією за межами підприємства – це формування
очікувань усіх учасників бізнесу: партнерів, клієнтів, інших контрагентів.
Міжнародна організація International Reputation Institute (IRI), яка вже
багато років досліджує вплив думки зовнішнього середовища про компанію,
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виділила основні складові репутації, які в комплексі дають адекватну оцінку
будь-якому бізнесу.
1.

Гудвіл – грошове визначення ділової репутації компанії.

2.

Імідж – здатність підприємства емоційно приваблювати.

3.

Фінансова стійкість – один з різновидів стабільності як показника

здатності протистояти кризовим ситуаціям.
4.

Соціальна відповідальність – дії, що викликають довіру як у

працівників, так у суспільства.
5.

Репутація керівництва, яка не може бути нижчою від репутації самої

компанії.
6.

Організаційна культура – формується одночасно з репутацією

керівництва і показує внутрішню атмосферу колективу.
7.

Якість продукції, що виготовляється або послуг, що надаються – в

сучасних умовах неможливо співпрацювати з компанією, що виготовляє
неякісну продукцію [4].
Залежно від розміру підприємства та його поведінки на ринку значно
відрізняються цілі управління репутацією. Виділяють наступні три стратегії:
1. Будівництво – формування репутації для бізнесу, який лише
розвивається.
2. Підтримка – збереження позитивного іміджу. Застосовується в
компаніях, які вже певний час функціонують на ринку та створили позитивну
репутацію.
3. Відтворення – коли бізнес зіпсував репутацію з певних причин. Це
приховування поганої репутації за рахунок маркетингових інструментів [5].
Таким чином, враховуючи сучасні інструменти ведення бізнесу, засоби
комунікації учасників ринку та тенденції глобалізації, репутацію підприємства
можна поділити на наступні види:
1.

Офф-лайн:

•

внутрішня

(культура

поведінки та

стиль роботи всередині

підприємства, а також ставлення працівників до своєї роботи (позитивне або
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негативне), колективу (дружня або недружня атмосфера), керівництва (повага
або неповага).
•

зовнішня (формування очікувань всіх учасників бізнесу: партнерів,

клієнтів, інших контрагентів).
2.

Он-лайн:

•

соціальні медіа (Facebook, Instagram, Twitter, Telegram).

•

спільноти в Інтернеті (клієнтів, прихильників, послідовників).

•

лідери думок (відомі люди, які ведуть блоги та мають велику

кількість підписників).
Розвиток Інтернету та активне використання бізнесом інформаційнотелекомунікаційних систем посприяло створенню нового виду управління
репутацією, а саме появі ORM – online reputation management. Управління
репутацією он-лайн предбачає використання такого інструменту як SERM Search Engine Reputation Management. Це означає управління репутацією в
пошукових системах: дії, направлені на виключення негативних відгуків про
підприємство, товар чи послугу в результатах пошукової системи.
Створення іміджу веб-сайту не менш важливо, ніж його просування в
пошукових системах. Наприклад, якщо користувач знайде в ТОПі відомий
ресурс, то ймовірність того, що саме даний сайт буде обраний для здійснення
покупки або замовлення послуги, буде набагато вище, ніж якщо на його місці
буде сайт невідомої компанії [2].
Управління репутацією он-лайн - це відповідь на розвиток e-commerce
(електронної комерції) та social media (соціальних мереж).
Якщо підприємство сьогодні не представлене в Internet та в social media, то
воно не буде швидко розвиватися й ефективно функціонувати, оскільки не
використовуються швидкі канали продажів: спільноти в соціальних медіа
(клієнти, прихильники, послідовники), а також вплив лідерів думок.
Оnline reputation management стало новим і невід’ємним елементом
сучасної культури підприємництва.
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Отже, для успішного функціонування та збільшення масштабів діяльності
на ринку сучасному підприємництву надзвичайно важливо використовувати
інструменти управління репутацією не лише в класичній офф-лайн сфері, а
також і в он-лайн, яка має великий потенціал для зростання впізнаваності.
Сьогодні необхідно формувати лояльність з боку клієнтів і партнерів за рахунок
високих показників складових репутації підприємства.
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РОЗВИТОК КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ В
СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
В мінливих умовах господарювання діяльність вітчизняних підприємств
направлена на зміцнення конкурентних позицій та розвиток їх конкурентних
переваг.

Знаходження

шляхів

активізації

внутрішнього

потенціалу,

формування заходів протидії конкурентам є запорукою подальшого зростання
показників діяльності підприємств. Наявність та кількість конкурентних
переваг, які

дають

можливість

чіткого

виокремлювати

товари

одних

виробників від товарів інших підприємств, не тільки формують лояльність
споживачів до брендів, а і створюють відчуття цінності продукту та потреби
в його придбанні.
За результатами досліджень виявлено, що коли споживачі сильно
прив'язані до бренду, вони можуть навіть не розглядати продукти конкурентів в
якості аналогічної покупки [1].

Надійна лояльність до бренду дозволяє

встановлювати більш високі ціни і отримувати більший прибуток.

Бренд

містить в собі емоцію, яку споживач повинен відчути по відношенню до
продукту. І саме за це нематеріальне відчуття, виробник отримує достатню
матеріальну маржу [6, c.29].
На авторську точку зору, під конкурентними перевагами слід розуміти
сукупність певних сильних переважаючих характеристик (властивостей)
підприємства, що чітко виділяють його серед конкурентів, забезпечують
подальший

розвиток

шляхом

виробництва

високоякісного

продукту

задовольняючого зростаючі потреби споживача[3,с. 139].
Слід виділяти конкурентні переваги низького, високого та найвищого
порядку. До переваг високого порядку відносять: знання та навички персоналу,
імідж

підприємства,

спроможність
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створювати

унікальну

продукцію,

підвищення якості існуючої продукції, розширення асортиментного ряду
товарів, диференціацію діяльності. Ці переваги можна утримувати більш
тривалий час.
Дані переваги є відчутними для споживачів з середнім та вище
середнього рівнем доходів, для яких якісні характеристики переважають
цінові. Проте,
співвідношенню

в

будь-якому
якості

та

разі,

важливої

ціни продукту, адже

уваги

слід

споживачі

приділяти
порівнюють

аналогічні товари конкурентів, оцінюють товари всебічно відповідно до
ринкових тенденцій, переважаючих характеристик та власних вподобань.
При неціновій конкуренції роль ціни не зменшується, проте на перший
план виступають споживчі властивості товару, які містять не лише набір технікоекономічних параметрів, а й певний рівень умов постачання, технічне
обслуговування тощо [4, c.30]. Саме це, а не зниження ціни, дозволяє залучити
нових покупців.
Переваги низького порядку – це переваги у вартості виробу, тобто для
виробництва товарів можна використовувати порівняно дешевші матеріали,
сировину, робочу силу. Ці переваги не здатні на тривалий час забезпечувати
конкурентоспроможність підприємству і вони легко досягаються конкурентами.
В умовах падіння купівельної спроможності, коли споживач стає
вразливим до ціни, методи цінової конкуренції можуть використовуватися
підприємствами у короткостроковому періоді з метою активізації споживчого
попиту на певні види продукції, приведення товарних запасів до оптимального
рівня або зміни асортименту.
До конкурентних переваг «найвищого рівня» відноситься постійна
модернізація виробництва і видів діяльності, що супроводжується виснаженням
конкурента, унеможливленням наздогнати підприємство-лідера.
Розглядаючи

можливі

шляхи

розвитку

конкурентних

переваг,

необхідним є концентрація уваги на:
А) перегляді

організаційної

структури

підприємства

забезпечення найкращої координації різних підрозділів;
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з

метою

Б) чіткому розумінні та регламентації всіх положень за допомогою
розроблених процедур та положень проведення робіт з метою досягнення
раціоналізації процесів;
В) забезпечення можливості швидкої адаптації організації до змін у
зовнішньому середовищі (випуск нової продукції, пошук (залучення) нових
клієнтів, розширення

ринків

збуту,

перегляд

каналів

реалізації

та

удосконалення логістичних процесів).
Г) переймання кращих практик господарювання інших компаній з
врахуванням

галузевої

(ресурсозберігаючі

специфіки

та

особливостей

технології, удосконалення

ведення

організації

бізнесу

виробництва,

перегляд методів управління персоналом).
Д) впровадження

сучасних

систем

управління

якістю

продукції,

удосконалення методів технічного контролю, запровадження сучасних форм
і методів організації виробництва.
Крім загальнонаукових, загальноприйнятих методів ведення конкурентної
боротьби, особливого значення набувають інноваційні підходи до підвищення
конкурентоспроможності підприємства. Так, потужні вітчизняні підприємства
починають приділяти особливу увагу покращенню рівня корпоративної
соціальної

відповідальності,

як

можливому

заходу

забезпечення

конкурентоспроможності шляхом підвищення репутації підприємства, тобто
сприйняття компанії, її корпоративного бренду цільовими аудиторіями.
Дослідження 2017 року Global RepTrak 100 підтверджує, що серед трьох
ключових факторів, що впливають на репутацію компанії, є саме соціальна
відповідальність [5].
Базуючись

на

закордонних

дослідженнях

треба

зазначити,

що

організації, які реалізують соціальні програми розвитку, функціонують значно
ефективніше

та

мають

кращі

економічній

вигоді – отримання

результати
прибутку

роботи. Це
від

проявляється

збільшення

лояльності, посиленні мотивації персоналу, привабливості

у

споживчої

організації

як

роботодавця. Відповідно до отриманих результатів спеціалістами Бостонської
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дослідницької компанії KLD, у соціально-активних організацій дохідність
продаж становить на 3% більше, активів – на 4%, а капіталу та акцій –
більше ніж на 10%, в порівнянні зі структурами, що не проявляють цікавість
до соціальної сфери [7, с. 149].
Проте, керівники підприємств розуміють, що це не одноразовий захід,
а системна, вироблена підприємством, діяльність, що вбудовується у всі його
бізнес-процеси. Саме
відповідальності

є

розробка

стратегії

концептуальним

корпоративної

завданням

для

соціальної
забезпечення

конкурентоспроможності підприємства та його сталого розвитку[2].
Отже, підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що розвиток
конкурентних

переваг

втримання

зміцнення

та

підприємств

має

першочергове

конкуренних позицій

на

значення

для

ринку. Він повинен

базуватися на наявному досвіді, досягнутому рівні зростання, враховуючи
внутрішній потенціал, ступень ризику та передбачення можливостей зміни
факторів

зовнішнього

дослідження

сприятиме

середовища.
досягненню

Саме

проведення такого глибокого

запланованих

показників

розвитку

підприємств та надасть їм перевагу у певній сфері діяльності.
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Єрмоленко В. А. РЕАНІМАЦІЯ ПЕРВОЗДАННОСТІ ЛЮДИНИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

РЕАНІМАЦІЯ ПЕРВОЗДАННОСТІ ЛЮДИНИ ЯК ОСНОВА
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
Конкурентні переваги у виробничій діяльності досягаються переважно за
рахунок новоутворень, за допомогою яких відбувається зростання виробництва
та підвищення його ефективності, а також збільшення кількості та зміна якості
опосередкованих ланок між людиною і природою. Штучна або "друга природа"
ні тільки все більше оточує людину, а й все більше входить в саму людину,
блокуючи та знищуючи її першооснови і тим самим звужуючи джерела
формування енергії, що не пройшло повз увагу мудрих людей. Тому не всі були
згодні з такою формою розвитку, але гуркіт та блиск кон'юнктурних переваг
затьмарив більшості людей сприйняття та відчуття ризиків та загроз такого
сценарію розвитку, який породив глобальні проблеми, вихід з яких не знає ніхто.
Зростання тривалості життя є синтетичним показником, який доводить, що
"бідність має гірший запах, ніж забруднене середовище". У всіх розвинутих
країнах світу відбувається депопуляція корінного населення, що вказує на
неоднозначність розвитку людства в такій парадигмі. Приклад Косова є
свідченням загострення конкуренції по цьому параметру в умовах зростання
демократії. Є і інші негативні тенденції. Наприклад, європейці неухильно
втрачають своє лідерство в спорті. Аналогічні тенденції спостерігаються по
багатьом іншим сегментам людського життя. Навіть в творчості, де домінує
наноекономічний сегмент виробничій діяльності.
Така демографічна поведінка часто веде до непередбачуваних наслідків.
У. Бек пише: "Тільки відкрита світу Німеччина (як і вся об'єднана Європа)
зможе повернути в зворотному напрямку процеси швидкого старіння
населення,

втрату креативності у

господарській діяльності,

а

також

викликаного всім цим значно зменшенням податкових та соціальних ресурсів"
[1, с. 163]. З цього висловлювання можна зробити декілька висновків. По142

перше, недосконалість показників виробничої діяльності в т. ч. практична
відсутність наноекономічного сегменту виробництва унеможливлює аналіз
необхідного конкурентного явища як вертикальна мобільність людей в середині
країни та нерівномірний розвиток країн та народів. По-друге, рівень
самоусвідомлення у У. Бека дає йому можливість позбавитись особливих
ілюзій стосовно перспектив розвитку Німеччини (як і всієї об'єднаної Європи)
саме такого "цивілізаційного" сценарію розвитку. Це дійсно руйнівний
сценарій. Які причини призвели до зменшення народжуваності, а також втрати
креативності? З якого часу

започаткувався цей процес? Чи були спроби

зупинити, загальмувати ці негативні тенденції і що з цього вийшло? Відомо, що
практично у всіх розвинутих країнах ніякі фінансові заохочення поки що не в
змозі зупинити депопуляцію корінного населення. Це є доказам того, що гроші
не є головним засобом у вирішенні фундаментальних питань людського буття.
Зовнішньо дивує і факт того, що вихід У. Бек вбачає не у пошуках по створенню
іншого антиентропійного інваріанту розвитку, а в інтегральному паразитизмі за
рахунок тих країн, де штучне поки ще не настільки знищило природне.
По-третье,

з

цієї

констатації

випливає,

що

загальнолюдськими

цінностями космополіти тільки прикривають свої власні егоїстичні інтереси.
Оскільки при дійсно вільній конкуренції капітал йде в ті країни, де вищий
прибуток, то, принаймні, в спорті віддача від капіталовкладень вища в країнах,
що розвиваються, але на розвиток спорту розвинуті країни вкладають набагато
більше.
Більш того: "Виникає особливого роду постнаціональна політика
воєнізованого гуманізму "[1, с. 204]. Відомо, що в спорті "рідні стіни" є дієвий
фактор як і націоналізм у війні. Цей феномен активно намагаються
використовувати і на рівні підприємства. У. Бек намагається знищити це
джерело енергії. У. Бек модернізував фразу "воєнний комунізм", яка проявилася
як кривава драма СРСР. В свій час ця космополітична політика "воєнізованого
гуманізму" країн Заходу проводилась у вигляді колонізації. Потім наступив
період неоколоніалізму. В сучасних умовах підкорення відбувається за
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допомогою фінансових засобів в т. ч. і боргової ями.
Людство відчуло негативні наслідки такої форми виробництва і стало
виробляти за для виживання та подальшого розвитку систему штрафів за
забруднення навколишнього середовища та плату за використання природних
ресурсів. Законодавство по охороні навколишнього середовища ввело новий
фактор конкурентоспроможності, внаслідок чого зменшилась прибутковість
виробництва і брудні виробництва вимушені були передислокувалися у країни,
що розвиваються. Практично у всіх країнах світу існує антимонопольне
законодавство. Ці і інші заходи держав в цьому річищі зменшили надприбутки.
Це, зрозуміло, стало не до вподоби монополістам. Тому їхній ідеолог
космополітизму В. Іноземцев пише: "Спостерігаючи реалії початку ХХI століття,
я все більшою мірою переконуюся в тому, що для сучасного людства в цілому, як
і для більшості народів, що його утворюють, не існує більшого ворога, ніж
держава" [1, с. XLIX]. Виникає питання: "Так для сучасного людства в цілому чи
для більшості народів, що його утворюють?" А також: "А як для меншості
народів і які народи туди входять?" "Чому вони є ворогами?" "Якою
класифікацією користується автор, коли він роз'єднує народи світу на більшість
та меншість?" Явно лукавить автор, оскільки такі ж космополітичні переконання
він мав, принаймні, і у кінці ХХ ст.. Не впевнений, що В. Іноземцев досліджував
історію зародженні інституту держави більшості країн світу, позитивних та
негативних сторін в історичному розвитку держави в кожній країні світу, а також
конкретно, на висхідній та низхідних етапах траєкторії розвитку, однак звичка
говорити про все людство залишилася ще з радянських часів. Не дає собі звіт
автор, що розвиток людства несе в собі і негативний сегмент у вигляді
знищенням різноманіття рослинного і тваринного світу. Людство тратить на його
збереження величезні кошти, які постійно зростають. Розвиток людства
супроводжується також і зменшенням етнічного різноманіття людства. Часто
просто ведеться цілеспрямована діяльність, яка направлена на знищенням мов і
культур та етнічної своєрідності багатьох народів світу. Це, безперечно,
негативне

явище.

Зародження

та
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становлення

США

як

держави

супроводжувалося не тільки знищення бізонів до ноги, але й етноцидом по
відношенню до корінного населення. В наш час США під гаслом демократизації
та загально людських цінностей намагається нав'язати людству, висловлюючись
спортивною термінологією, свою гру.
Це означає, що для подальшого розвитку потрібні також і нові джерела
формування нової енергії людини, а також і нові форми їх використання, які, в
свою чергу, неможливі без вироблення нових сенсів та смислів, формування
нових цілей та цінностей, інтуїтивного бачення нових орієнтирів, відчуття
застарілості пріоритетів.
Якщо раніше вектор розвитку людини проходив у одному напрямку, який
пов'язаний з практично тотальним окультуренням, соціалізацією тощо, то кінець
ХХ ст. та початок ХХI ст. вже охарактеризував себе безперечно з епохальним
парадигмальним зрушенням у вигляді реанімацією природного у тварин та їх
оприроднення як принципово нового вектору свого розвитку. Враховуючи факт
того, що у своєму розвитку людина в певній вісі координат практично все те, що
робила з тваринами, потім робить на собі, можна з великою ймовірністю
передбачити, що людина почне реанімувати свою природну складову та
оприроднювати вже себе. Початком став частково зовнішній параметр,
принаймні, в "розкрученому" через ЗМІ у вигляді одягу з синтетичних тканин.
Зараз актуальною стала проблема якісного харчування та чистої води. На часі
якісна або правдива та важлива інформація.
Хоча все в цьому світі знаходиться в тісному взаємозв'язку та
взаємозалежності, а також обмежене в часі та просторі, але саме зі зміною себе,
з нано рівня людина, (в певній вісі координат, людина спочатку себе зробила
штучною, "прирученою", а потім стала розповсюджувати свою нову "сродність"
(Г. Сковорода) на зовнішній світ) почне змінювати своє ставлення і відносини з
загальною природою і з іншими людьми та виробляти для себе нові та
модернізувати старі соціально-економічні відносини або, висловлюючись більш
сучасними категоріями, створювати нові інститути та формувати нове
інституціональне середовище.
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Отже, розвиток людства, якщо можливо ще і не перейшов піку створення
штучного, то, принаймні, людина усвідомлює, що основним гаслом подальшого
поступу людства та забезпечення конкурентних переваг на рівні підприємств
буде не тільки "по далі від штучного", а також не відчайдушно-примітивноістерично-лінійне: "назад до природи", а "вперед до природи", як все
охоплюваний, включно зі своїм природним минулим вектор розвитку людини як
космічного феномену, в якому ноосфера є лише одним із сегментів із часом,
скоріш за все, стане і не основним навіть у сфері виробництва засобів
життєдіяльності.
Література:
1. Бек У. Космополитическое меровозрение: [монография] / У. Бек - М.: Центр исследований
постиндустриального общества. - 2008.- 336 С .
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ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
Останнім часом сфера туризму отримала значний розвиток, а туризм став
масовим соціально-економічним явищем всесвітнього масштабу. Динамічний
розвиток даної галузі обумовлюється дією комплексу демографічних, природногеографічних, соціально-економічних, науково-технічних факторів. Зокрема,
швидкому розвитку туризму сприяє розширення та зміцнення політичних,
економічних, наукових та культурних зв'язків між державами та народними
світу. Масовий розвиток туризму з однієї сторони дозволяє мільйонам людей
розширити свої знання з історії інших країн, познайомитися з визначними
світовими пам'ятками, культурою та традиціями інших народів, а з іншої сторони
є динамічною сферою бізнесу, здатною приносити значні прибутки не лише
туристичним компаніям, а й державі загалом за рахунок збільшення потоку
туристів, які масово вкладають свої кошти в економіку країни.
Проблема

забезпечення

ефективності

функціонування

суб’єктів

економічної діяльності набуває вагомого значення для нашої держави, зокрема
за сучасних умов, коли вітчизняна економіка вступила в період стабілізації та
розвитку ринкових відносин, що в першу чергу вимагає активізації інноваційної
діяльності в усіх галузях економіки, і, зокрема, в туристичній галузі, оскільки
розвиток туристичного бізнесу має не лише економічне, але й соціальне
значення. Соціальна ефективність туризму, виражається в вирішенні проблем
оздоровлення населення, зростанні рівня його зайнятості та розвитку
особистості.
Необхідність розвитку та вдосконалення туристичного бізнесу в Україні
обумовлюється існуванням значного розриву між світовими тенденціями
розвитку туристичного бізнесу та туристсько-рекреаційним потенціалом
України, ефективне використання якого здатне вивести економіку країни на
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якісно новий ступінь розвитку. На жаль, початок воєнних дій в Україні та інші
політичні фактори дуже негативно вплинули на туристичний потенціал нашої
країни, туристичний потік іноземців в Україну у 2014 році скоротився вдвічі.
Однак, останні роки спостерігається тенденція до зростання даного показника,
що зумовлює необхідність активного розвитку та удосконалення привабливості
даної галузі (табл. 1).
Таблиця 1
Аналіз туристичних потоків в Україні у 2000-2017 роках

Роки

Кількість
іноземців,
які
відвідали
Україну

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

6430940
9174166
10516665
12513883
15629213
17630760
18935775
23122157
25449078
20798342
21203327
21415296
23012823
24671227
12711507
12428286
13333096
14229642

У тому числі
Кількість
туриституристів,
обслугованих іноземні громадяни
туроператорами туристи України, які
виїжджали
та турагентами
за кордон
2013998
377871
285353
2175090
416186
271281
2265317
417729
302632
2856983
590641
344 332
1890370
436311
441798
1825649
326389
566942
2206498
299125
868228
2863820
372455
336049
3041655
372752
1282023
2290097
282287
913640
2280757
335835
1295623
2199977
234271
1250068
3000696
270064
1956662
3454316
232311
2519390
2425089
17070
2085273
2019576
15159
1647390
2549606
35071
2060974
2806426
39605
2289854

внутрішні
туристи
1350774
1487623
1544956
1922010
1012261
932318
1039145
2155316
1386880
1094170
649299
715638
773970
702615
322746
357027
453561
476967

Джерело: складено та розраховано автором за даними: [4]

Діяльність суб'єктів господарювання у туристичній галузі здійснюється під
впливом багатьох факторів зовнішнього середовища і в значній мірі залежить від
розвитку ринку туристичних послуг. У цих умовах врахування специфічних
показників ступеня впливу різних факторів, що є як стимулами, так і бар'єрами
розвитку вітчизняних туристичних підприємств є необхідним етапом при
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побудові ефективної стратегії розвитку туристичного бізнесу та його адаптації
до світових тенденцій. І дуже важливе місце у системі факторів впливу належить
інноваціям.
Виходячи з класифікації інновацій, та дослідження сфери діяльності
туристичних компаній в Україні, пропонуємо комплексну систему оцінки
факторів впливу на діяльність туристичного бізнесу, окремої уваги у межах якої
було приділено вибору та розробці показників, за якими здійснюється оцінка
впливу інноваційних факторів. Методика оцінки, формули для розрахунку та
дані, на основі яких має розраховуватися той або інший показник, представлені
у табл. 2.

№
п/п

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

Таблиця 2
Комплексна система оцінки інноваційних факторів впливу на діяльність туристичного
бізнесу
Методика
Формула для
Показник
Сутність умовних позначень
оцінки
розрахунку
1. Кадрові показники
Коефіцієнт
Кім - кількість менеджерів, що працює з
кількості
Відносний
Кім = Кім / інноваціями, чол.;
інноваційних
показник
Ксоч
Ксоч – середньооблікова чисельність
менеджерів
працівників підприємства, чол.
Коефіцієнт рівня
Ккв - кількість працівників, що пройшли
перепідготовки
Кпк = Ккв / перепідготовку і курси підвищення
Відносний
та підвищення
Ксоч,
кваліфікації, чол.
показник
кваліфікації
Ксоч – середньооблікова чисельність
персоналу
працівників підприємства, чол.
Дсер – середній досвід роботи працівників у
Коефіцієнт
туристичній галузі з урахуванням відпусток,
Відносний
Кпд = Д сер/
посадового
місяців;
показник
Дмакс
досвіду
Д макс – максимальна нормативна тривалість
роботи на певній посаді - 60 місяців
2. Матеріально-технічні показники
Коефіцієнт
Кнп – кількість інноваційних продуктів або
оновлення
Відносний
Коп = Кнп / послуг, шт.;
туристичного
показник
Кзп
Кзп - загальний обсяг реалізованих
продукту
туристичних продуктів або послуг, шт.
Коефіцієнт
Квп – кількість власних інноваційних
співвідношення
Відносний
Квз = Квп / продуктів або послуг, шт.;
власних і
показник
Кзр
Кзр – кількість запозичених інноваційних
запозичених
продуктів або послуг, шт.;
інновацій
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2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

Коефіцієнт
придатності
основних фондів
Коефіцієнт
затрат на
інноваційну
діяльність
Коефіцієнт
придбання
нематеріальних
активів
Коефіцієнт
матеріального
заохочення
Коефіцієнт
інноваційності
маркетингового
персоналу
Коефіцієнт
затрат
маркетингової
діяльності

4.3

Коефіцієнт
ефективності
маркетингових
комунікацій

5.1

Коефіцієнт
сприйнятливості
компанією
інновацій

6.1

Коефіцієнт
ступеня
використання
новацій у
туризмі

Кзому - кількість застарілого обладнання і
Відносний
устаткування, од.;
показник
Кому - загальна кількість обладнання і
устаткування, од.
3. Фінансово-економічні показники
Кпоф = 1 Кзому /
Ікому

Відносний
показник

Ктід = 3ід /
3к

Зід – затрати туристичних компаній на
інноваційну діяльність, грн.;
Зк – обсяг затрат компанії, грн.

ПКін – затрати на придбання нематеріальних
активів, грн.;
Зід – затрати туристичних компаній на
інноваційну діяльність, грн.
Вд - обсяг додаткових виплат за залучення і
Відносний
Кмз = Вд /
використання інновацій, грн.;
показник
Вз
Вз - загальний обсяг виплат, грн
4. Маркетингові показники
Км - кількість маркетологів, що
Відносний
Кімп = Км / використовують інновації, чол.;
показник
Ксоч
Ксоч – середньооблікова чисельність
працівників підприємства, чол.
Відносний
показник

Відносний
показник

Кпна = Зна /
Зід

Кмд = Змі /
3мд

Змі – обсяг затрат на маркетингову діяльність
в межах інноваційної, грн.
Змд– обсяг затрат компанії, грн.

Бсер.емк – середнє арифметичне значення
балів, виставлених експертами за рівень
Кемк =
Експертна
ефективності маркетингових комунікацій на
Бсер.емк /
оцінка
підприємстві;
Бмакс
Бмакс – максимальний бал, за шкалою якого
оцінюється явище (10 балів)
5. Організаційні показники
Бсер.саі – середнє арифметичне значення
Ксі =
балів, виставлених експертами щодо ступеня
Експертна
Бсер.саі /
адаптованості компанії до інновацій;
оцінка
Бмакс
Бмакс – максимальний бал, за шкалою якого
оцінюється явище (10 балів)
6. Ринкові показники
Крн – кількість новацій з інших сфер
господарської діяльності, застосовуваних у
туризмі, шт.;
Відносний
Ксв = Кн /
Кін – загальна кількість продуктів і послуг, в
показник
Кз
межах туристичної товарної одиниці (туру,
путівки, номеру в готелі, розважального
заходу тощо), шт.
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6.2

7.1

7.2

Коефіцієнт
частоти
реалізації
інноваційної
продукції

Відносний
показник

Кіп = Оіп /
Кіп

Кіпп – кількість інноваційних продуктів, що
користуються постійним попитом, шт;
Кіп – кількість інноваційних продуктів, що
пропонуються туристичною компанією, шт.

7. Інформаційні показники
Коефіцієнт
Кпкі - чисельність працівників, що
поширеності
Відносний Кпкі = Кпкі / користується Інтернетом, чол.;
користувачів
показник
Ксоч
Ксоч – середньооблікова чисельність
Інтернету
працівників підприємства, чол.
Бсер.ніф – середнє арифметичне значення
Коефіцієнт
балів, виставлених експертами за наявність та
Кніф =
накопиченості
Експертна
ступінь використання баз даних та доступу до
Бсер.ніф /
інформаційних
оцінка
міжнародних інновацій у туризмі;
Бмакс
фондів
Бмакс – максимальний бал, за шкалою якого
оцінюється явище (10 балів)
Джерело: складено автором за результатами власних досліджень

Таким чином, відмінною рисою розвитку інноваційної діяльності в туризмі
від класичної туристської діяльності є створення нового або вдосконалення
існуючого туристського продукту, вдосконалення транспортних, готельних та
інших послуг, освоєння нових ринків, впровадження передових інформаційних і
телекомунікаційних технологій і сучасних форм організаційно-управлінської
діяльності.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ІТ-СЕКТОРА УКРАЇНИ У ЦИФРОВУ
ЕПОХУ

Сьогодні світова економіка знаходиться на порозі нової цифрової епохи, яка
поступово проникає в усі сфери суспільного життя. Здатність країн та їх
підприємств використовувати нові цифрові ресурси в сучасних умовах стає
одним з визначальних факторів успіху у глобальній конкуренції. Наслідки
«оцифровування» наразі є невизначеними і можуть серйозно відрізнятися по
країнах. Так, існує ризик, що активне впровадження цифрових технологій
розвиненими країнами і повільне їх використання країнами, що розвиваються,
призведе до подальшої поляризації та збільшення нерівності доходів. Тому менш
розвиненим країнам треба всіляко сприяти поширенню цифрових технологій, у
тому числі на основі державної підтримки, щоб не стати вилученими із системи
глобальної конкуренції.
Цифрові

технології

чинять

суттєвий

вплив

на

національні

економіки. Підприємницьку діяльність у будь-якій галузі в сучасних умовах
важко уявити без цифрової складової. З одного боку, зниження витрат на збір,
обробку та зберігання даних, а також зростання продуктивності обчислювальної
техніки створюють для вітчизняних виробників можливості для зниження
виробничих і операційних витрат, полегшення пошуку споживачів, партнерів,
інвесторів на глобальних ринках, відкриває нові способи заробітку. Але з іншого
боку, це підвищує вимоги до кваліфікації робітників, до самого виробництва,
посилює конкуренцію на внутрішньому ринку, вимагає від держави розробки
нових правових і регуляторних механізмів у цій сфері та адаптації існуючого
законодавства у різних сферах до вимог цифрової економіки.
У будь-якій цивілізованій країні приватний сектор є основою її економіки.
Динамічно функціонуючий та соціально відповідальний приватний сектор
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забезпечує державі стале економічне зростання, сприяє створенню робочих
місць, поповненню доходної частини бюджету і підвищенню добробуту
населення.

У

свою

чергу,

використання

інформаційно-комунікаційних

технологій (ІКТ), електронної комерції та інших надбань цифрової економіки
сприяє

розвитку

підприємництва,

зростанню

продуктивної

діяльності,

створенню нових сфер професійної діяльності, інтелектуалізації та поширенню
інновацій. Крім того, мобільні та цифрові рішення полегшують можливості для
бізнесу щодо отримання фінансування та сприяють його зростанню.
ІКТ-сектор є локомотивом розвитку цифрової економіки. А для України він
може стати базовою галуззю, яка стимулюватиме економічне зростання і,
нарешті, змінить сировинний характер експортної спеціалізації нашої країни.
Проте, на жаль, сучасний розвиток ІТ-сектору в Україні суттєво поступається
провідним країнам світу, відставання від яких є досить значним, а його
подолання є вкрай ускладненим і вимагатиме значних інвестицій, у першу чергу,
у розвиток інновацій. Як зазначалося, і за обсягами внутрішнього виробництва, і
за обсягами експорту ІКТ-товарів і послуг Україна значно поступається країнамлідерам у цій сфері – Китаю, США, Республіці Корея, Німеччині, Сінгапуру,
Ірландії та Індії. Так, якщо у 2010 р. експорт Україною електричного,
електронного обладнання та комп’ютерів, що відноситься до ІКТ-товарів, склав
2,535 млрд дол. США або 4,9% загального експорту товарів нашої країни, то у
2017 р. відповідний показник був практично на тому ж рівні – 2,55 млрд дол. або
5,9% загального обсягу експорту (найбільший показник був у 2013 р. – 3,13 млрд
дол.) [2]. На противагу цьому, беззмінний лідер в експорті ІКТ-товарів – Китай
за розглядуваний період наростив експорт даної продукції з 388,75 млрд дол. у
2010 р. або 24,6% загального обсягу експорту товарів до 598,32 млрд дол. або
26,4%, тобто у 1,5 рази [2]. Іншими лідерами з експорту ІКТ-товарів є США
(174,42 млрд дол. у 2017 р.; зростання на 15% порівняно з 2010 р.), Республіка
Корея (163,09 млрд дол. у 2017 р.; зростання у 1,5 рази порівняно з 2010 р.),
Німеччина (149,73 млрд дол. у 2017 р.; зростання на 12% порівняно з 2010 р.),
Сінгапур (124,13 млрд дол. у 2017 р.; зростання на 5% порівняно з 2010 р.) [2].
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Отже, у 2017 р. Україна посіла лише 45 місце серед країн-лідерів торгівлі ІКТтоварами, а її експорт у 235 разів був меншим за показник провідного експортера
цієї продукції – Китаю.
Провідними імпортерами ІКТ-товарів є практично ті самі держави – Китай
(457,92 млрд дол. США у 2017 р.), США (356,67 млрд дол.), Німеччина (147,30
млрд дол.), Японія (97,67 млрд дол.) [3]. У свою чергу, Україна імпортувала у
2017 р. ІКТ-товарів на суму 4,12 млрд дол., що у 1,6 рази більше, ніж
експортувала, що також свідчить про недостатню реалізацію власного
потенціалу і залежність нашої країни від світового ринку.
Не можна не відзначити, що останнім часом, відчуваючи колосальне
падіння загальних обсягів експорту товарів і послуг у 2014-2016 рр., нашій країні
вдалося наростити обсяг експорту телекомунікаційних, комп’ютерних та
інформаційних послуг, що відноситься до ІКТ-послуг. Так, за даними
International Trade Centre [4], питома вага ІКТ-послуг у загальному обсязі
експорту послуг України в 2010 р. складала 4% або 0,72 млрд дол. США, у 2017
р. вона суттєво зросла до 20% або 2,76 млрд дол., проте цей показник так само є
незадовільним, навіть щоб наблизитися нашій країні до провідних експортерів
світового ринку ІКТ-послуг. У 2017 р. важливими гравцями світового ринку ІКТпослуг були переважно розвинені країни та окремі країни БРІКС: Ірландія (обсяг
експорту зазначених послуг склав 85,16 млрд дол. або 46% загального обсягу
експорту послуг), Індія (відповідно 54,86 млрд дол. та 30%), США (38,94 млрд
дол. і 5%), Німеччина (36,78 млрд дол. і 12%), Китай (27,77 млрд дол. і 12%) та
Великобританія (25,59 млрд дол. і 7%). Таким чином, у 2017 р. Україна посіла 30
місце за експортом ІКТ-послуг (піднявшися з 2010 р. лише на 2 сходинки), а її
експорт у 31 раз був меншим за показник країни-лідера – Ірландії.
Варто наголосити, що Україна має достатній потенціал в галузі надання
ІКТ-послуг. У цьому зв’язку певною особливістю нашої країни є те, що
вітчизняні постачальники ІКТ-послуг традиційно більше орієнтуються на
зовнішніх споживачів, ніж на внутрішній ринок. Хоча останнім часом намітилася
тенденція

до

тіснішої

співпраці

українських
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бізнесових

структур

з

представниками ІТ-ринку. На думку експертів [5], розвитку IT-індустрії в
Україні сприяє також її визнання з боку міжнародного співтовариства. Зокрема,
Global Sourcing Association у 2017 р. назвала Україну кращою з надання
аутсорсингових послуг. Серед глобальних підприємств рейтингу Global
Outsourcing 100 є 18 компаній з України або компанії, що мають у нашій країні
свої потужні підрозділи. Таким чином, подальше внутрішнє зростання
українського ІТ-сектора хоча б на рівні 18-20% на рік, що має місце протягом
останніх кількох років, та його міжнародне визнання є сприятливими факторами
посилення конкурентоспроможності ІТ-індустрії України.
Важливими факторами, що все ще стримують динамічний розвиток ринку
ІКТ-послуг в Україні є нестабільність законодавчої бази, висока частка тінізації
економіки і засилля корупції. Крім того, все ще недостатнім є попит вітчизняних
промислових компаній на інформаційні технології і послуги ІТ-сектора, а також
достатньо низьким є ступінь їх використання. Проте, з іншого боку, це відкриває
можливості для вітчизняних компаній-постачальниць ІКТ-послуг в напрямі
розширення внутрішнього попиту на ці послуги та подальшої реалізації наявного
потенціалу в цій сфері.
Таким чином, очевидним є суттєве відставання України від країн-лідерів
світового ринку ІТ-товарів і послуг. Це окреслює розуміння, що у найближчій
перспективі подолати такий розрив нашій державі буде важко, однак це не є
абсолютно неможливим, зважаючи на науково-технічний потенціал нашої
країни, який останнім часом почав реалізовуватися .
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ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКОВОІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА
ГОСПОДАРЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Ефективність функціонування суб’єкта господарювання значною мірою
визначається

наявною

використання

якої

обліково-інформаційною

забезпечує

процес

базою,

безперервного

раціональне

цілеспрямованого

отримання інформації, визначення економічних показників, без яких неможливо
здійснити аналіз результатів фінансово-господарської діяльності, розробити
якісні планові документи та прийняти управлінське рішення, зокрема й у
площині вирішення проблем податкового менеджменту.
Управління підприємством зумовлює необхідність побудови цілісної
системи обліково-інформаційного забезпечення, під якою слід розуміти
спеціально організоване систематичне і безупинне спостереження за економічним
становищем об’єкта й оперативною його оцінкою. Розроблена інформаційна
система повинна раціонально поєднувати облік, планування, аналіз та контроль.
Важливими структуроутворюючими елементами такої системи є механізми, що
забезпечують організаційні структури інформацією як про нормальне становище
економічного середовища, так і про потенційно небезпечне, негативне становище.
При цьому повинні відслідковуватися реальні зміни з метою запобігання
негативному становищу і вивченню порядку санації середовища у випадках
настання негативних змін.
Основні підходи щодо створення системи обліково-інформаційного
забезпечення діяльності суб’єкта господарювання полягають у такому:
1.

В узагальненому вигляді систему обліково-інформаційного

забезпечення можна представити як сукупність облікових операцій, аналізу,
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діагностики виявлених результатів і прогнозування на перспективу, що
складається із відповідних підсистем (рис. 1).
Підсистема законодавчої та нормативної
інформації

Підсистема
інформації про
структуру
ринку
продукції
(робіт, послуг),
про
споживачів,
партнерів,
конкурентів
тощо

Система обліковоінформаційного
забезпечення

Підсистема
інформації, що
характеризує
діяльність
суб’єкта
господарювання

Підсистема комунікацій з економічними
контрагентами

Рис. 1. Узагальнений вигляд системи обліково-інформаційного забезпечення діяльності
суб’єкта господарювання
Джерело: сформовано автором.

2.

При провадженні системи обліково-інформаційного забезпечення

на підприємстві слід враховувати, що дана система є гнучким інструментом для
виявлення факторних впливів, яка здатна забезпечити необхідним обсягом
інформації різні рівні управлінської ієрархії, тому складові системи мають
реально відображати процеси, що відбуваються на підприємстві, їхню повноту і
всебічне охоплення всіх сфер діяльності суб’єкта господарювання з урахуванням
впливу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища з метою вироблення
оптимальних варіантів оперативних, тактичних і стратегічних управлінських
рішень.
3.

Система

обліково-інформаційного

забезпечення

здатна

оперативно функціонувати лише в тому випадку, коли в достатньому обсязі буде
існувати аналітична база для відображення повноти сформованої ситуації, а
також будуть вдало підібрані та класифіковані види та групи фінансовоекономічних показників, врахована сукупність принципів (вимог) до обліково158

інформаційної системи.
Обліково-інформаційна

4.

система

повинна

мати

властивості

динамічності та забезпечення оперативності інформації, бути адаптованою до
нових умов господарювання з урахуванням наявності, погодженості і
порівнянності фінансово-економічних показників та має бути спрямованою на
визначення

циклічності

прояву

нестандартних

ситуацій,

на

постійне

(безперервне) відстеження економічної інформації з метою виявлення як
позитивних, так і негативних сторін діяльності підприємства.
В основу функціонування системи обліково-інформаційного забезпечення
повинні бути покладені наступні принципи:
Принцип достатності інформації. Цей принцип означає, що в

1.
кожній

конкретній

ситуації

повинна

використовуватися

інформація

в

достатньому для прийняття рішення обсязі та з необхідною точністю.
2.

Принцип системності та комплексності. При цьому повинен

проявлятися взаємообумовлений та взаємоузгоджений розвиток системи як
єдиного цілого, що забезпечує зв’язок усіх підсистем і елементів, узгоджує всі
аспекти функціонування системи з виходом на стратегічні цілі.
3.
порівняності.

Принцип
У

інваріантності

відповідності

із

інформації,

зазначеним

її

достовірності

принципом,

та

варіантність

ефективності використання ресурсів може бути досягнута лише за умови розгляду
множини можливих альтернатив досягнення цілей. Наявність недостовірної і не
порівнюваної інформації знижує якість кінцевих результатів від її використання.
4.

Принцип наступності. Суть даного принципу полягає в тому, що

кожна наступна складова системи не повинна порушувати властивості об’єкта та
критерії, які установлені або розраховані на попередніх етапах її розробки.
5.

Принцип гнучкого реагування на зміни ринкових можливостей і

виникаючі небезпеки. Гнучкість реагування на зміну зовнішніх і внутрішніх умов
господарювання є важливою умовою виживання підприємства в ринковій
економіці. Тому суб’єкт господарювання повинен обирати варіанти розвитку, які
відповідають новій ситуації на ринку з урахуванням наявного у нього ресурсного
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потенціалу та можливостей підвищення ефективності використання останнього.
Сформована система повинна виконувати наступні важливі функції:
облікову (відображення інформації з використанням облікових регістрів та
реєстрів, узагальнення її у формах звітності), аналітичну (проведення
аналітичних розрахунків та розробка рекомендацій щодо покращення кінцевих
результатів фінансово-господарської діяльності підприємства), контрольну
(контроль відхилень та процесу виконання запропонованих рекомендацій,
втілених в управлінських рішеннях).
Система організації збору облікових даних, спрямована на вирішення
конкретного управлінського завдання, може бути реалізована поетапно.
В межах першого етапу здійснюється процес формування управлінського
рішення на основі постановки облікової задачі та загального опису існуючих
варіантів розв’язку проблеми. На цьому етапі необхідно визначити: управлінське
завдання та перелік необхідних для його вирішення інформаційних даних;
систему збору і правила документообороту; заплановані результати та осіб,
відповідальних за досягнення зазначених результатів та відображення їх у
відповідній системі управлінської звітності. На другому етапі відбувається
узгодження прийнятих рішень з обліковою політикою, бухгалтерською
практикою і діючими на підприємстві обліковими технологіями. Третій етап
передбачає необхідність впровадження облікових технологій, максимально
адаптованих до потреб управління.
На етапах розробки рішень щодо доцільності використання інформації,
необхідно визначати її граничну вартість, як різницю між вираженими у
вартісній формі очікуваними результатами певної дії чи рішення, виконаного чи
прийнятого в умовах повної інформованості, і очікуваними результатами тієї ж
дії або рішення в умовах неповної інформованості. Якщо вартість інформації
буде вищою, ніж гранична вартість, то її придбання недоцільне. При збиранні
інформації, що не буде містити справді необхідних відомостей, витрати на
пошук інформації будуть неефективними.
Ефективність пошуку інформації може бути визначена за допомогою
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показників похибки пошуку та повноти пошуку, які розраховуються за Дж.
Джонсоном з використанням наступних формул [2, с. 194]:
Ппх = 1 − Кр  Ко,

де Ппх – похибка пошуку; Кр – обсяг виданої релевантної інформації; Ко
– загальний обсяг інформації.
Ппв = Кр  Крм,

де Ппв – повнота пошуку; Кр – обсяг виданої релевантної інформації; Крм
– обсяг релевантної інформації в інформаційному масиві.
Співвідношення «витрати-результат» в інформаційній сфері вважається
однією з найбільш важливих характеристик облікової інформації. Зиск від
облікової інформації для осіб, як приймають рішення, має бути вищим, ніж
витрати на одержання цієї інформації.
Представлену концепцію можна вважати економічно обґрунтованою,
проте складною для реалізації на практиці через неможливість точного виміру як
витрат, так і результатів, оскільки готують інформацію і несуть затрати по ній одні
користувачі, тоді як вигоди від її використання одержують інші [1, с. 149]. У той
же час, відступ від даного принципу може призвести до появи надлишкової,
непотрібної при ухваленні рішень інформації.
Отже, формування системи облікової інформації для управління являє
собою взаємопов’язані дані бухгалтерського та управлінського обліку в складі
організації обліку на підприємстві, розробленої облікової політики, а також
управлінської звітності. Загалом система обліково-інформаційного забезпечення
має бути спрямованою на прийняття оптимальних управлінських рішень на
підставі отриманої економічної інформації, ранжованої за рівнем значимості.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
ЯК ЧИННИК РЕАЛІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ
Глобалізація

процесів

економічного

реформування

потребує

вдосконалення існуючих та розробки нових механізмів функціонування
національних економік в напрямку синхронізації відповідей на виклики та
загрози ХХІ ст. На початку 90-х років під впливом різкої зміни клімату була
сформульована модель сталого (стійкого) розвитку, яка набуває планетарного
значення і визначає головні принципи, основоположні параметри та індикатори
економічного розвитку.
Цілі

сталого

розвитку

в

Україні

становитимуть

нову

систему

взаємоузгоджених управлінських заходів за економічним, соціальним та
екологічним (природоохоронним) вимірами та мають забезпечити інтеграцію
зусиль щодо економічного зростання, прагнення до соціальної справедливості і
раціонального

природокористування.

Це

потребує

глибоких

соціально-

економічних перетворень в Україні. Однією з17 визначених Цілей сталого
розвитку(друга ціль) є подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки,
поліпшення

харчуванняі

сприяння

стійкомурозвитку

сільськогогосподарства [1]. З метою визначення перспектив покращення стану
харчування та забезпечення продовольчої незалежності країни необхідно
проаналізувати структуру споживання харчових продуктів за експортноімпортною ознакою.
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Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання
продовольчої безпеки»[2], пороговий критерій індикатора продовольчої
незалежності країни становить 30%. Здійснений аналіз обсягу споживання
основних продовольчих груп з позиції продовольчої незалежності країни
(табл. 1) вказує на те, що найбільш імпортозалежнимиу 2016 р. залишаються
основні продовольчі групи: риба та рибопродукти – 74,6% і плоди, ягоди та
виноград – 34,5%.
Таблиця 1
Частка імпорту у споживанні окремих груп продовольства
у 2010-2016 рр., %
Харчові
продукти

2010

2011

Роки
2012
2013

Хліб і хлібопродукти (у
2,6
1,7
2,8
перерахунку на борошно)
М'ясо і м'ясопродукти
15,9
10,4
17,1
Молоко і молокопродукти
2,9
2,7
4,2
Риба і рибопродукти
71,6
66,7
71,1
Яйця
0,9
0,4
0,5
Овочі та баштанні
4,7
3,8
2,9
Плоди, ягоди та виноград
51,3
48,3
48,1
Картопля
0,5
0,6
0,4
Цукор
20,5
15,3
0,6
Олія рослинна (пальмова та
46,9
39,8
39,1
кокосова)
Джерело: розраховано авторами на основі [3]

2014

2015

2016

2,4

2,0

4,3

3,3

13,0
5,5
73,1
0,6
3,2
45,8
0,4
0,7

8,5
3,7
75,4
0,9
3,2
35,1
38,1
0,2

7,3
0,9
64,6
1,6
1,4
27,0
0,3
0,2

6,3
1,2
74,6
0,8
1,9
34,5
0,5
0,4

49,8

39,8

27,4

44,1

Основну частину імпорту у споживанні плодово-ягідної продукції
складають екзотичні види фруктів (цитрусові, банани, фініки, ананаси тощо).
Значний показник імпорту має олія рослинна – 44,1%, причому імпортується
лише олія пальмова та кокосова для потреб промисловості. Внутрішній
споживчий попит на соняшникову олію повністю забезпечувався за рахунок
власного виробництва.
Понад

90%

імпортних

поставок

за

товарною

групою

«риба

і

рибопродукти» припадає на види риб, які виловлюються виключно у водах
морських економічних зон інших держав (це пов’язано з біологічними
особливостями життєвого циклу цих видів риб).
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Дані таблиці свідчать про те, що за окремими продовольчими групами
країна є імпортозалежною, а тому необхідно дослідити зовнішньоекономічну
діяльність вітчизняних підприємств-виробниківпевних продовольчих продуктів.
Нинішня модель економічного розвитку України характеризується
надмірною відкритістю національної економіки, зростанням обсягів імпорту
товарів з високою доданою вартістю і експортом переважно сировинних товарів
та залежністю національної економіки від кон'юнктури світових товарних
ринків.За таких умов зростання обсягів імпорту може бути загрозою порушення
національної безпеки та формування надвисокої залежності внутрішнього
виробництва і споживання продовольства від імпортних товарів.
Динаміка обсягів експорту та імпорту продукції харчової промисловості
наведена у табл. 2.
Таблиця 2
Динаміка обсягів експорту та імпорту продукції харчової промисловості України у 20102016 рр.,млрд дол. США
Показник

Роки

Темп росту (падіння) до
попереднього року,%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Обсяг експорту
2,57 2,94 3,51 3,57 3,11 2,47 2,45 114,4 119,4 101,7 86,8 79,7 99,2
продукції харчової
промисловості
Обсяг імпорту
2,51 3,03 2,97 3,22 2,60 1,61 1,73 120,7 98,0 108,4 80,8 61,9 107,5
продукції харчової
промисловості
0,06 -0,09 0,54 0,35 0,49 0,86 0,72 Сальдо
Джерело: розраховано авторами на основі даних [3]

У 2010-2013 рр. спостерігалася тенденція поступового зростання імпорту, але
у 2014-2015 рр. відбулося значне його скорочення, що пояснюється стрімкою
девальвацією гривні та значним зниженням купівельної спроможності громадян.
Експорт, навпаки, зростав у 2010-2013 рр. та знижувався у 2014-2016 рр., що
обумовлено втратою російського ринку та обмеженими квотами ринку ЄС.
Експорт готових харчових продуктів має тенденцію до зниження: у 2016 р.
становив 16% від експорту продовольства, у 2015 р. - 16,9%, у 2014 р. - 18,5% і у
2013 р. - 21%. Це свідчить про те, що у разі продовження існуючої політики,
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Україна залишиться експортером переважно сировинних товарів з низькою
доданою вартістю.
Слід зазначити, що нині економіка країни перетворюється на аграрносировинну, позаяк левова частка експорту – це продукція вітчизняного
агросектору. З метою визначення стратегічних виробництв харчових продуктів
(що мають значну додану вартість), здійснено аналіз експорту готових харчових
продуктів (табл. 3).
Таблиця 3
Динаміка експорту готових харчових продуктів у 2010-2016 рр.,
млн дол. США
Роки
Готові харчові
2010
2012
2013
продукти
продукти з м’яса,
48687,2 65028,1 58947,9
риби
цукор і кондитерські 206502, 341228, 259390,
вироби з цукру
6
4
6
какао та продукти з 591612, 662472, 556813,
нього
0
1
4
готові продукти із
254289, 395343, 413145,
зерна
6
7
4
продукти
210389, 323453, 404190,
переробки овочiв
5
8
6
різні харчовi
122919, 195404, 252120,
продукти
8
5
5
алкогольні і
443700, 385010, 411341,
безалкогольні напої та
0
8
6
оцет
залишки і вiдходи
479066, 877728, 923387,
харчової
4
2
4
промисловості
тютюн і промислові 213896, 266278, 292366,
замінники тютюну
9
4
6
Готові харчові
2571064 3511948 3571704
продукти, всього

2014

Частка в експорті, %
2015

2016 2010 2012 2013 2014 2015 2016

32378,9 12467,5 14323,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1
147092,9

169508,
2
187263,
1
267917,
7
183896,
7
117179,
4

352008,
4
162209,
1
212454,
1
140278,
7
100208,
8

0,1

2,1 1,8 1,5 0,9 1,2

2,3

5,9 3,7 3,3 1,9 1,3

1,1

2,6 2,2 2,4 2,3 1,8

1,4

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

0,9

1,2 1,1 1,5 1,3 0,8

0,7

183608, 163813,
4,5 2,2 2,4 1,5 1,3
0
5

1,1

1108252, 995781, 982983,
4,8 4,9 5,4 6,6 6,8
1
3
7

6,4

350796, 321816,
2,2 1,5 1,7 2,1 2,3
1
0

2,1

322877,6
390134,6
297777,9
212291,7
251284,4

334218,9

3096309 2468418 2450096 25,9 19,6 20,9 18,6 16,9 16,1

Джерело: розраховано авторами на основі даних [3]

Проведені дослідження щодо структурних зрушень експорту готових
харчових продуктів за 2010-2016 рр. доводять, що серед експорту цих виробів
найбільшу частку складають залишки та відходи харчової промисловості. Це
може свідчити про неефективне використання сировини вітчизняними
підприємствами та відсутність стратегії щодо глибинної її переробки. У 2016 р.
найбільше зростання спостерігалося у виробництві цукру і кондитерських
виробів з цукру та готових продуктів із зерна.
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З метою збільшення експорту продовольчих товарів з високою доданою
вартістю необхідним є перехід на інтенсивний інноваційний розвиток,
насамперед,

за

рахунок

впровадження

ресурсозберігаючих,

екологічно

безпечних та енергозберігаючих технологій. Це пов’язано з тим, що питомі
енерговитрати на виробництво одиниці продукції вітчизняних харчових
продуктів у 1,2-2 рази вищі, ніж у розвинених країнах [4]. Вартість
енергоресурсів у структурі собівартості продукції більшості виробництв
становить майже 20%, тоді як у країнах із розвиненою ринковою економікою цей
показник не перевищує 5-6%. Найбільш енергомісткимивиробництвами
харчових продуктів є цукрове, олійно-жирове, спиртове [5]. Відповідно
пріоритетним

напрямом

розвитку

зазначених

виробництв

має

стати

енергозбереження, як чинник зниження собівартості цієї продукції, зростання
конкурентоспроможності підприємств задля досягнення глобальних Цілей
сталого розвитку.
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ДОЛАННЯ БАР’ЄРІВ НЕОІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
Незважаючи
потенціал,

який

на

значний
мала

промисловий

Україна

на

та

науково-кадровий

початку

становлення

незалежності, промисловість країни сьогодні характеризується загрозливою для
національної безпеки деіндустріалізацією, аграрно-сировинною орієнтацією та
примітивізацією структури національної економіки. На жаль, на виклики
сучасного суспільства країна не змогла гідно відреагувати. Замість перетворення
в своєрідного «постсоціалістичного тигра» завдяки могутньому ресурсному
потенціалу Україна все менше розвиває галузі з доданою вартістю, падає в
боргову яму і все швидше наближається до найбідніших країн світу.
Причин такого становища є багато, серед них і неправильне розуміння
можливостей країни в глобальній економіці на основі того, що вона володіє
родючими землями і має спеціалізуватися на аграрному виробництві. Досвід
останніх років доводить, що без розвитку промисловості на сучасному науковотехнічному рівні неможливо конкурувати на світових ринках кінцевих
продуктів, зокрема продуктів харчування. Світова економіка відкриває двері для
української сировини сільськогосподарського

характеру,

лісу,

залюбки

використовує на території розвинених країн українську дешеву кваліфіковану
робочу силу. Розмови про те, що в глобальному світі Україні доречно
використовувати можливості аграрного сектору економіки не витримують
критики. Продукція сільського господарства не має такої високої частки доданої
вартості, як промисловість, особливо переробна. Без уваги до промисловості
неможливо використати надані можливості нашій країні щодо квот у торгівлі
сільськогосподарською продукцією з країнами ЄС. Так, у 2015 році повністю
використати квоти вдалося лише на зернові, мед, виноградний і яблучний соки,
тоді як за окремими групами товарів (такими, як молочна продукція, свинина,
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яловичина, вершкове масло, цукрові сиропи, гриби) виділена квота взагалі не
була заповнена продукцією з огляду на її низьку якість [1]. Тому необхідно
всебічно обговорювати в наукових колах проблеми модернізаціі економіки в
цілому на засадах неоіндустріалізму.
Дослідження неоіндустріалізації важливо ще й тому, що практичне
здійснення заходів з розвитку промисловості на принципово новій науковотехнічній стримує ціла низка бар'єрів. Серед цих бар'єрів – нерозуміння сутності
цього

процесу на

методологічному

та

теоретичному рівні,

фактичне

самоусунення уряду та інших органів влади від законодавчого забезпечення та
розроблення відповідної політики неоіндустріалізаціі, фінансово-економічна
неспроможність середнього та малого бізнесу запроваджувати технології
адекватні

неоіндустріальному

рівню.

Занепад

окремих

промислових

підприємств призводить до того, що професія інженера, технолога непрестижна
і не дозволяє забезпечити гідний рівень добробуту і, як наслідок, призводить до
втрати людських ресурсів, здатних втілювати ідеї неоіндустріалізаціі в
виробництво.
Частина науковців вважає, що індустріалізація давно завершена в СРСР і
тому питання на цю тему вже застарілі, потрібно ввести мову про інше: чи про
інформатизацію, чи про зелену економіку, адже саме ці проблеми хвилюють
людство в епоху глобальної економіки. Наголошуючи на необхідності
формування в Україні інформаційної економіки, зазначаючи, що в країнах
Західної Європи, Японії та США інформаційна економіка з'явилась в результаті
власного еволюційного розвитку індустріального виробництва все ж належної
уваги

питанням

важливості

індустріальної

основи

для

становлення

інформаційної економіки в Україні не приділено [2].
Було б несправедливо робити висновок, що питання неоіндустріалізації в
нашій країні зовсім не досліджуються [3,4], проте важливість проблеми для
України заслуговує на ще більшу увагу дослідників. Після тривалого періоду
деіндустріалізації в Україні не просто актуальною, а вкрай необхідним стає
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відновлення промислового потенціалу та його модернізація на нових сучасних
основах.
Класичне розуміння індустріалізації застаріло з завершенням великого
машинного виробництва. Розвиток науки і техніки показав, що індустріалізація
має відокремлені фази розвитку і сьогодні можна вести мову про
неоіндустріалізацію, яка
суспільства -

«означає прогресивну зміну продуктивних сил

їх оновлення та вдосконалення на основі нового знання і у

відповідності з проривними технологіями та стандартами. Як економічна
категорія неоіндустріалізація виражає відносини, що виникають між людьми з
приводу використання технічно й технологічно нових засобів виробництва і
привласнення результатів їх використання»[5, с.305]. Неоіндустріалізація має
також розглядатись як важливий глобалізаційний загальносвітовий процесс,
який не знівельований зростаючою часткою виробництва послуг в структурі
валового національного продукту. Розвиток економіки провідних країн світу
здійснюється за рахунок саме засобів виробництва, а не послуг.
Відсутність чітких теоретичних уявлень про умови та фактори
неоіндустріального розвитку гальмують розроблення державної політики
країни, чим створюють бар’єри для долання експортно-сировинної моделі
національноої економіки, уповільнюють перехід промислово-технологічної бази
країни до застосування нових виробничих технологій, ведуть до зниження
конкурентоздатності

економіки

та

підвищення

її

залежності

від

зовнішньоеконмоічної кон’юнктури. В плані пріоритетних дій уряду в економіці
України на період до 2020 року смарт-промисловість (індустрія 4.0, промисловий
інтернет речей, просунуте дигіталізоване виробництво і т.ін.) на відміну від
стратегічних рішень та планів дій США, Китаю, країн ЄС взагалі не
розглядається, і не зазаначається в стратегічних планах[6, с. 9].
Серед бар'єрів становлення та розвитку сучасної промисловості,
неоіндустріалізації фахівці називають проблеми, пов’язані з людським
капіталом, причому йдеться про не про Україну, а світ в цілому. Посилаючись на
McKinsey Global Institute фахівці зазначають, що у 2020 році дефіцит працівників
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з вищою освітою може досягти 38-40 млн. осіб, а це складає 18% потреб в
кваліфікованій робочій силі з боку роботодавців [6, с.38]. Пояснюється це
старінням робочої сили в розвинених країнах світу, що вже призводить до
складностей із заповненням робочих місць після виходу на пенсію частини
працівників.

Вакантні

місця

потребують

працівників

з

новими

компетентностями, що ставить перед системою освіти завдання її суттєвого
оновлення, а це може бути навіть не під силу всім країнам. Реформа освіти всіх
рівнів у нашій країні є своєчасною, без сумнівів. Але для України ці соціальні
проблеми загострюються ще й через від’їзд значної кількості кваліфікованої
робочої сили на заробітки за кордон, прагнення багатьох молодих людей їхати
навчатися за кордон.
Неоіндустріалізація

в

нашій

країні

ще

має

такий

бар’єр,

як

незабезпеченість фінансовими та інвестиційними ресурсами. Макроекономічна
ситуація в нашій країні, свідчить, що економіка країни усе ще залишається в
стані глибокої інвестиційної кризи, упродовж багатьох років вона не отримувала
належного фінансування. Кризове падіння валового внутрішнього продукту
супроводжується зменшенням валового нагромадження основного капіталу
(ВНОК), причому динаміка скорочення останнього була інтенсивнішою: ВНОК
зменшилося на 28% упродовж 2010–2015 рр., а ВВП – на 11%. Порівнюючи з
світовими показниками, Україна належить до останньої групи з 20 країн (з-поміж
майже 190) із найнижчим рівнем ВНОК.[7, с.49]. Отже, придбання нових
основних засобів в економіці скорочується, зменшується його норма, що
унеможливлює модернізацію матеріального базису економіки.
Здолати ці і інші бар’єри неоіндустріалізації можна шляхом побудови
комерційної фінансової системи, здатної акумулювати заощадження населення
та перетворювати їх у бізнес-інвестиції; створення ефективних державних
програм

розвитку та

модернізації промисловості; зміцнення

співпраці

приватного бізнесу й держави в створенні та реалізації програм модернізації
економіки; створення умов для збереження та розвитку інтелектуального
потенціалу країни; вироблення науковцями та сприйняття населенням та
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провідними політичними гравцями сучасної неоіндустріальної парадигми
розвитку.
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Літвінов О.С. МОДЕЛЬ ВІДТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

МОДЕЛЬ ВІДТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА
Останніми роками все більшого значення в структурі капіталу набувають
нематеріальні складові, які в сучасній науці прийнято називати інтелектуальним
капіталом підприємства (далі – ІКП). Під ІКП пропонуємо розуміти сукупність
економічних відносин між підприємцями, персоналом і суб’єктами зовнішнього
середовища щодо формування, споживання та відтворення знань. Розширене
відтворення ІКП є запорукою економічного розвитку підприємства, що й
обумовлює актуальність обраної теми дослідження.
Як показано у авторських дослідженнях, відтворення ІКП представляє
собою процес формування, споживання та відновлення всіх елементів ІКП, який
розглядається не як одиничний акт, а як такий, що безперервно повторюється.
При цьому елементами ІКП за функціональним змістом є людський капітал,
капітал відносин, технологічний капітал та організаційний (структурний) капітал
підприємства [1-3].
Моделювання відтворення ІКП базується на можливості здійснення оцінки
ІКП, що само по собі також є окремою проблемою в процесі управління ІКП.
Спроба врахування процесів зносу та відновлення при динамічній оцінці
вартості людського капіталу була зроблена М. Балістер та ін., які здійснили
ринкову оцінку підприємств із використанням відомої моделі Д. Ольсона, в якій
ринкова вартість підприємства показана, як додаток балансової вартості активів
підприємства із дисконтованим обсягом наднормованих прибутків (різниці між
прибутковістю підприємств та вартістю капіталу) [4, с. 367-368; 5]. Оскільки
модель Д. Ольсона не враховує ІКП, автори її удосконалили додаванням до
балансового капіталу вартості інтелектуального капіталу. Таким чином,
отримана модель враховує надлишкову дохідність, як характеристику результату
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використання ІКП. Для дисконтування отриманих надлишкових доходів
використовується рівень безризикової прибутковості (див. формула __).
𝐼𝐶𝑡 = ∑∞
i=1 𝐸 [

ЕR
𝑡+𝑖 − 𝑟𝑓 𝐵𝑉𝑡+𝑖−1
(1+𝑟𝑓 )

𝑖

],

(1)

де ICt – вартість інтелектуального капіталу у періоді t;
E[.] – очікування у періодах t+i, які базуються на інформації у періоді t;
Et+iR – обсяг прибутку підприємства у періоді t+i;
rf – нормативна прибутковість власного капіталу (використовується в якості
рівня безризикової прибутковості);
BVt+i-1 – балансова вартість власного капіталу у попередньому до t+i періоді.
В результаті критичного аналізу існуючих підходів до оцінки вартості ІКП,
а також розробок авторів, які спрямовані на аналіз відтворення ІКП було
отримано висновок, що не зважаючи на значні досягнення у цих напрямках
(особливо що стосується оцінки вартості) досі не розроблено методичне
забезпечення для аналізу всіх складових процесу відтворення ІКП. Процес
відтворення ІКП передбачає аналіз не тільки динаміки вартості ІКП, а й аналіз
витрат на формування ІКП, аналіз його зносу та відтворення. Окремо слід
звернути увагу на розробку інструментарію оцінки здатності ІКП до
самозростання, тобто до збільшення обсягу ІКП в процесі його споживання.
Виходячи з цього було розроблено авторська модель оцінки ІКП (див. формули
2-6):
𝐼𝐶𝑡𝑖𝐸 = ∑∞
𝑡+1 𝐴𝐸𝑡𝑖 ,

(2)

𝐴𝐸(𝑡+1)𝑖 = 𝐸(𝑡+1)𝑖 − 𝑟𝑡 × (𝑆𝐹𝑡𝑖 − 𝐼𝐴𝑡𝑖 ),
𝐼𝐶𝑡𝑖𝐸 = ∑∞
𝑡+1 𝐴𝐸(𝑡+1)𝑖 = 𝐴𝐸(𝑡+1)𝑖 × (1 +

1

1

1+𝑟𝑡

𝐼𝐶𝑡𝑖𝐸 = 𝐴𝐸(𝑡+1)𝑖 ×

(3)
1

+ (1+𝑟 )2 + ⋯ + (1+𝑟 )∞ ),
𝑡

1+𝑟𝑡
𝑟𝑡

𝑡

,

𝐼𝐶𝑡𝑖𝐸 = 𝐴𝐸(𝑡+1)𝑖 × 𝜔𝑡 ,

(4)
(5)
(6)

де 𝐼𝐶𝑡𝑖𝐸 – грошова оцінка ІК і-го підприємства у періоді t доходним методом;
𝐴𝐸𝑡𝑖 – очікуваний обсяг наднормованого прибутку (abnormal earnings) і-го
підприємства;
173

𝐸(𝑡+1)𝑖 – очікуваний обсяг прибутку і-го підприємства у періоді t+1;
𝑟𝑡 – вартість капіталу (розмір безризикової прибутковості власного капіталу);
𝜔𝑡 – мультиплікатор капіталізації очікуваних наднормованих прибутків у році t.
На базі моделі оцінки та виходячи із теоретичного розуміння сутності
процесу відтворення ІКП можливо розробити моделі відтворення ІКП (див.
формули 7-12):
𝐸
𝑊𝐼𝑡𝑖 = 𝐼𝐶(𝑡−1)𝑖
× δtn ,

(7)

𝐸
𝐸
𝑁𝐼𝑡𝑖 = 𝐼𝐶𝑡𝑖𝐸 − (𝐼𝐶(𝑡−1)𝑖
− 𝑊𝐼𝑡𝑖 ) = 𝐴𝐸(𝑡+1)𝑖 × 𝜔𝑡 −𝐼𝐶(𝑡−1)𝑖
× (1 − δtn ), (8)

∆𝐼𝐶𝑡𝑖𝐸 = 𝑁𝐼𝑡𝑖 − 𝑊𝐼𝑡𝑖 ,

(9)

𝑁𝐼𝑡𝑖 = 𝐼𝐼𝐶𝑡𝑖 + 𝑆𝐼𝐶𝑡𝑖 ,

(10)

𝐼𝐼𝐶𝑡𝑖 = ∑𝑚
𝑗=1(𝛼𝑗 × Btіj ),

(11)

𝐸
𝑆𝐼𝐶𝑡𝑖 = 𝐴𝐸(𝑡+1)𝑖 × 𝜔𝑡 −𝐼𝐶(𝑡−1)𝑖
× (1 − δtn ) − ∑𝑚
𝑗=1(𝛼𝑗 × Btіj ).

(12)

де 𝑊𝐼𝑡𝑖 – обсяг вибуття ІК і-го підприємства у періоді t;
𝐸
𝐼𝐶(𝑡−1)𝑖
– вартість ІК і-го підприємства у періоді (t-1);

δtn – коефіцієнту вибуття ІК у галузі n у періоді t;
𝑁𝐼𝑡𝑖 – обсяг новоствореної вартості ІК і-го підприємства у періоді t;
∆𝐼𝐶𝑡𝑖𝐸 – зміна вартості ІКП і-го підприємства у періоді t у порівнянні із періодом
(t-1);
𝐼𝐼𝐶𝑡𝑖 – обсяг інвестицій в ІК і-го підприємства у періоді t;
𝑆𝐼𝐶𝑡𝑖 – обсяг самозростання вартості ІК і-го підприємства у періоді t;
m – кількість видів витрат на відтворення ІКП;
άj – частка капіталізованих витрат на відтворення j-го виду ІК;
Btіj – обсяг витрат на відтворення j-го виду ІК і-го підприємства у році t;.
Знос ІКП є результатом постійного впливу НТП, що полягає у
продукуванні на ринку нових та втраті корисності (фактично у вибутті) старих
елементів ІКП. Обсяг річного зносу пропонується розраховувати за допомогою
коефіцієнта вибуття ІКП і-го підприємства (див. формула 7). Для розрахунку
нової,

створеної

у

досліджуваному

році,

вартості

ІКП

пропонується

використовувати зміну показників обсягу ІКП із врахуванням зносу (див.
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формула 8). Зміну вартості ІКП можливо представити як функцію від процесів
зносу та відновлення ІКП (див. формула 9). Тобто зміна вартості ІКП
підприємства залежить від того, чи вдається підприємству перекрити втрачену
за рік під дією морального зносу вартість ІКП за допомогою нової, створеної у
звітному році, вартості ІКП. Якщо нова вартість ІКП перевищує його вибуття
відбувається розширене відтворення, якщо ні - звужене.
Існує два джерела зростання вартості ІКП: придбання нових елементів ІКП
за допомогою здійснення інвестицій у ІКП та на основі самозростання вартості
ІКП, яке відбувається паралельно із його споживанням, що отримало назву
прозьюмерізму (див. формула 10). Обсяг інвестицій на відтворення ІКП
пропонується визначати за формулою 11, як суму витрат, які були спрямовані на
відтворення всіх елементів ІКП із врахуванням. Тоді обсяг самозростання ІКП
можна розрахувати за формулою 12.
Таким чином, перевищення нової, створеної у звітному році, вартості ІКП
над

інвестиціями

у

ІКП

пропонується

вважати

кількісним

обсягом

самозростання ІКП за звітний період. Чим більшим буде таке перевищення тим
в більшому ступені зростання вартості ІКП є результатом внутрішнього
споживання-виробництва, а ніж інвестицій у їх придбання. Підприємства
безперечно зацікавлені у зростанні частки самозростання в обсязі нової вартості
ІКП, оскільки самозростання й інвестиції у ІКП призводять до одного й того ж
результату – зростання обсягу ІКП – тільки економічно протилежними засобами.
Інвестиції в ІКП можна вважати екстенсивним, а самозростання – інтенсивним
шляхом збільшення ІКП.
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Литвинов // Економіка і організація управління. – 2014. - № 3 (19)- 4 (20). – с.166-174.
4. Ballester M. Tracks: Labor costs and investments in human capital / M. Ballester, J. Livnat, N.
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ВИЩА ОСВІТА В СИСТЕМІ ФАКТОРІВ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Сьогодні

світова

спільнота

знаходиться

на

етапі

кардинальної

трансформації економічних систем та суспільних відносин. Стрімкий розвиток
та поширення цифрових технологій не лише відкриває нові можливості для
розвитку держави та всіх сфер її економіки, а й створюють нові виклики.
Очевидним є те, що «індустріальне суспільство поступається місцем
суспільству, заснованому на знаннях. Нова лінія поділу в світі пройде між тими,
хто володіє знаннями і тими, в кого їх нема». Тому потрібно вчитися і стати
частиною світу, заснованого на знаннях» [2].
Отже основним викликом для сучасного суспільства є зростання потреби
у високоосвічених фахівцях, які здатні не лише використовувати вже набуті
компетентності, а й постійно оновлювати їх, враховуючи тенденції розвитку
світової економіки.
Кількісті та якісні показники освіти, в тому числі і вищої, є складовими
низки міжнародних індексів, що характеризують рівень економічного та/або
соціального розвитку країн в цілому чи окремих сфер життєдіяльності
суспільств. Зокрема, вони враховуються при визначенні індексу людського
розвитку,

індексу

мережевої

готовності,

індексу

глобальної

конкурентоспроможності та інших.
Незважаючи на досить високі показники України щодо рівня освіти
населення3,

у

світовому

рейтингу

глобальної

конкурентоспроможності

українська економіка не демонструє позитивної динаміки. Зокрема, за останні 4
роки Україна втратила 5 позицій, перемістившись з 76 місця у 2014 р. на 81-ше
у 2017 р.
3

За рівнем охоплення вищою освітою у 2017 р. Україна знаходилась на 16 позиції серед 137 країн (індекс
глобальної конкурентоспроможності). Проте порівняно з 2015 та 2012 р. цей показник є дещо нижчим.
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Безумовно

вища

освіта

не

єдиний

чинник

підвищення

конкурентоспроможності економіки. Проте вона є основою для формування
соціально відповідального суспільства, здатного створити ефективну систему
управління на всіх її рівнях, вільну від корупції та засновану на нормах етики і
моралі.
Отже основним завданням вищої школи має бути не просто підготовка
висококваліфікованих фахівців, а формування національно свідомої та соціально
відповідальної еліти суспільства, здатної бути взірцем для підростаючого
покоління. Тобто акцент у розвитку вищої освіти має бути на підвищенні якості
надання освітніх послуг.
Варто зазначити, що за окремими якісними показниками освіти Україна
має значно нижчі рейтинги ніж за кількісними (лише 50% здобувачів вищої
освіти задоволені її якістю (2015 р.) – 124 місце в рейтингу серед 150 країн). За
якістю шкіл менеджменту Україна у 2016-2017 рр. зайняла 87/88 місце (індекс
глобальної конкурентоспроможності/індекс мережевої готовності). Винятком є
якість викладання математики та природничих наук (27/38 позиція). Проте
результати зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 р. свідчать про низький
рівень шкільної математичної підготовки (18,57% учасників не склали тесту), що
в майбутньому спричинить негативний вплив на якість викладання математики
у вищій школі. В умовах стрімкого розвитку цифрових технологій ця проблема
набуває особливої актуальності і гостроти.
Однією з основних причин посилення дії негативних факторів, що
стримують розвиток бізнесу у нашій країні (інфляції, корупції, нестабільності
податкового законодавства, практичної відсутності податкових стимулів як
мотиваторів до праці, недостатньо ефективної системи державного управління й
регулювання валютного ринку та інших) можна без перебільшення назвати
низьку якість управлінської освіти. Без належного врядування, яке передбачає
створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності,
підвищення конкурентоспроможності економіки країни неможливе.
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Відсутність стратегічного планування у розрізі всіх секторів економіки
унеможливлює визначення реальної потреби у підготовці фахівців за державним
замовленням, що призводить до нераціонального витрачання бюджетних коштів
у сфері вищої освіти та знижує ефективність ринку праці як інституту
забезпечення права на працю та права на достатній життєвий рівень для себе і
своєї сім’ї.
Неможливість реалізувати свої права спонукає працездатне населення
України до пошуку роботи на іноземних ринках праці. Сприяє цьому і
відсутність державної політики щодо залучення та утримування талантів, що
підтверджується останніми позиціями України за цими показниками у складі
глобального індексу конкурентоспроможності.
Однією з перешкод підвищення якості вищої освіти і відповідно розвитку
бізнесу в Україні є і низький рівень співпраці університетів та бізнесових
структур (73 місце в рейтингу глобальної конкурентоспроможності).
Таким чином виникає потреба у якісному оновленні системи вищої освіти,
яка «зумовлена низкою чинників, ключовими з яких є зміни в економіці та
необхідність її структурного реформування, розвиток новітніх технологій,
іноземна агресія, загострення міжнародної конкуренції, глобалізація та
європейський і євроатлантичний курс України. Сьогодні саме людський капітал
як інтенсивний продуктивний фактор відіграє дедалі більшу роль у суспільному
поступі. Його складники – інтелект, здоров’я, знання, особистісні та колективні
риси, здатність до продуктивної творчої праці, яка забезпечує сталий
економічний розвиток і високу якість життя» [1].
Вище наведене спонукає задуматися про наслідки реформування вищої
освіти і усвідомити високий ступінь відповідальності не лише органів державної
влади, а й бізнесу та громадян за ті дії та заходи, які будуть проведені в рамках
запланованих реформ.
Один із творців сінгапурського «економічного дива» Лі Куан Ю.
стверджував, що «індустріальне суспільство для свого розвитку потребує не
декількох талановитих людей, а високого рівня освіти всього населення» [2].
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На нашу думку, реакцією на цей виклик має стати: модернізація освітніх
програм у напрямку більшої відповідності їх змісту сучасним вимогам ринку
праці та «цифровізації» економіки, поглиблення інтеграції результатів вищої
освіти і науки у виробництво та зменшення впливу негативних чинників
(високий рівень корупції (у 2017 р. 130 місце в рейтингу країн світу за індексом
сприйняття корупції), низька заробітна плата науково-педагогічних працівників,
надмірна бюрократизація освітнього процесу та інші).
Важливим у цьому процесі є реформування всієї системи підготовки
кадрів, де чільне місце посідає формування дієвого інституту забезпечення
якості вищої освіти. Без переходу від оцінювання освіти за кількісними
показниками до якісних неможливий успішний вихід України з економічної
кризи, формування соціально-орієнтованої цифрової економіки, а в подальшому
і її ефективності.
Література:
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України “Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році”. К. : НІСД, 2017.
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Александра Боня. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 576 с.

179

Мельник Т.Г., к.е.н., доцент,
КНУ імені Тараса Шевченка
Мельник Т.Г. СОЦІАЛЬНА ЗНАЧИМІСТЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

СОЦІАЛЬНА ЗНАЧИМІСТЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Державна політика в галузі охорони праці спрямована на створення
належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та
професійним захворюванням. Забезпечення гідних і безпечних умов праці
передбачено в Національній доповіді Уряду України «Цілі сталого розвитку:
Україна», де визначено показники досягнення цілей сталого національного
розвитку до 2030 року з урахуванням глобальних орієнтирів і принципів та
суспільної думки щодо майбутнього країни. Одна із цілей – гідна праця та
економічне зростання - сприяти забезпеченню надійних та безпечних умов праці
для всіх працюючих, зокрема шляхом застосовування інноваційних технологій у
сфері охорони праці та промислової безпеки [1]. Положення щодо реалізації
конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі
трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці визначає Закон
України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 № 2694 –ХІІ зі змінами та
доповненнями № 2249-VIII від 19.12.2017. Його дія поширюється на всіх
юридичних та фізичних осіб, що відповідно до законодавства використовують
найману працю, та на всіх працюючих. Крім того, законодавство про охорону
праці включає також Кодекс законів про працю України, Закон України «Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування», Основи законодавства
України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та прийнятих
відповідно до них нормативно-правових актів.
Охорона праці є основним заходом профілактики та запобігання
виробничому травматизму й професійній захворюваності. Наслідки травматизму
і професійних захворювань можуть бути:
- соціальні - втрата здоров'я, життя людини, зниження темпів розвитку
виробництва;
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- економічні - зниження продуктивності праці, матеріальні збитки, витрати,
пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, компенсацій за важкі та
шкідливі умови праці; штрафні санкції тощо.
Згідно Публічного звіту Голови Державної служби України з питань праці
за підсумками 2017 року [2]:
- нещасні випадки пов’язані з виробництвом ( 2016р. – 4428 осіб, з них 400
осіб смертельні; 2017р. – 4313 осіб, з них 366 осіб смертельні);
- найбільш

травмонебезпечні

професії:

на

транспорті

-101

особа;

будівельники – 38 осіб; працівники агропромислового комплексу – 34 особи;
керівники – 34 особи; слюсарі – 26 осіб; шахтарі – 23 особи;
- основні види подій виробничого травматизму: ураження електричним
струмом – 26 осіб; падіння потерпілих – 54 особи; падіння, обрушення,
обвалення предметів, матеріалів, пород, грунту – 69 осіб; від вибуху – 18 осіб;
дорожньо – транспортні пригоди та наїзди транспортного засобу – 130 осіб; дія
предметів та деталей, що рухаються, розлітаються та обертаються – 35 осіб.
Аналіз цих даних підтверджує

як соціальні, так і економічні наслідки

травматизму.
Основним

документом,

що

регулює

відносини

між

власниками

підприємства (уповноваженими ними органами) і найманими працівниками, є
колективний договір, де обов’язково один з розділів має встановлювати взаємні
зобов’язання сторін щодо регулювання умов і охорони праці на підприємстві.
Стаття 20 Закону України «Про охорону праці» зазначає «У колективному
договорі, угоді сторони передбачають забезпечення працівникам соціальних
гарантій у галузі охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений
законодавством, їх обов'язки, а також комплексні заходи щодо досягнення
встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,
підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого
травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам, визначають
обсяги та джерела фінансування зазначених заходів»[3].
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Кожним трудовим договором передбачаються зобов’язання роботодавця
щодо забезпечення найманих працівників безпечними умовами праці. Витрати
на охорону праці на підприємстві згідно зі ст. 19 Закону «Про охорону праці»
повинні становити не менше 0,5% від фонду оплати праці за попередній рік, а за
невиконання законодавства про охорону праці до підприємства можуть бути
застосовані санкції аж до заборони його експлуатації.
Для того щоб не поставити під загрозу існування підприємства,
роботодавцю необхідно [3]:
- створити службу охорони праці (або призначити уповновану особу);
- розробити та затвердити на підприємстві положення, інструкції та інші
нормативні акти з охорони праці;
- організувати проведення інструктажів з питань охорони праці;
- забезпечити навчання і перевірку знань з питань охорони праці;
- організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) та
періодичних (протягом трудової діяльності) медоглядів працівників за власні
кошти;
- забезпечити працівників засобами індивідуального захисту, милом,
молоком, солоною водою та інше;
- провести атестацію робочих місць;
- організувати розслідування та вести облік нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій.
Дотримання роботодавцем всіх цих вимог охорони праці дасть можливість
забезпечити найманих працівників безпечними умовами праці і таким чином
зменшити травматизм та професійні захворювання.
Як свідчать дані Публічного звіту Голови Державної служби України з
питань праці за підсумками 2017 року [2], перевірено 21585 субєктів
господарювання, 43999 виробничих обєктів. За результатами перевірки виявлено
338553 порушення законодавства з охорони праці, усунено 281277 порушень.
Передано до органів прокуратури 33 матеріали перевірок, притягнуто до
відповідальності 17229 працівників. На жаль цифри розповідають про
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недотримання роботодавцями законодавства щодо охорони праці, незважаючи
на великі штрафні санкції (ст. 186-6, 41 Кодексу про адміністративні
правопорушення; ст.265 Кодексу законів про працю).
Покращення умов і охорони праці призводить до зменшення кількості
виробничих травм, загальної і професійної захворюваності; до скорочення
чисельності працівників, що працюють в умовах, які не відповідають санітарногігієнічним нормам; зменшення кількості випадків виходу на пенсію за
інвалідністю внаслідок травматизму чи професійної захворюваності; скорочення
плинності кадрів через незадовільні умови праці тощо.
Таким чином, соціальна значимість охорони праці полягає в сприянні
росту ефективності виробництва шляхом безперервного вдосконалення і
поліпшення умов праці, підвищення їх безпеки, зниження виробничого
травматизму і професійних захворювань, гарантує зростання продуктивності
праці, збереження трудових ресурсів і збільшення сукупного національного
продукту. Наряду з тим охорона праці має і велике економічне значення як для
держави в цілому так і для конкретного підприємства чи працівника та його
родини, та визначається ефективністю заходів з покращення умов і підвищення
безпеки праці, і є економічним виразом соціальної значимості охорони праці, яка
оцінюється за результатами отриманими при зміні соціальних показників
шляхом впровадження заходів з покращення умов праці.
Отже, центральним об’єктом економіки держави повинна стати людина.
Безпечна праця та отримувана за неї гідна заробітна плата мають задовольнити
усі потреби людини з досягнення належних показників якості життя, добробуту
і благополуччя.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Конкурентоспроможність є основою для формування ринкової економіки.
Тільки при наявності конкуренції між виробниками певної продукції або послуги
можна говорити про наявність здорового бізнес-середовища. Тому можна
сміливо стверджувати, що ці поняття мають прямий взаємозв’язок. В сучасних
мінливих умовах відбуваються кардинальні зміни в світовій економіці, які
пов’язані

з

формуванням

інноваційного

шляху

розвитку

суб’єктів

господарювання. Необхідними вимогами переходу з одного стану в інший є
здійснення інноваційних перетворень, бажання та можливості займатися
інноваційною діяльністю, створення інноваційно-активних підприємств.
Виникнення і розвиток суспільства супроводжувалось формуванням
явища конкуренції (від лат. concurentia – стикатися), яка є одним із постійно
діючих чинників його прогресивного руху вперед [1, с.6]. Конкуренція змушує
суб'єктів підприємницької діяльності не зупинятися на досягнутому, а постійно
самовдосконалюватися, знижувати витрати на виробництво, покращувати якість
продукції

(послуг),

що

конкурентоспроможність.

пропонуються
Отже,

на

ринку,

конкуренція

підвищувати

між

свою

відособленими

товаровиробниками є суперництво (боротьба) між ними стосовно задоволення
власних інтересів: вигідних умов виробництва та збуту товарів, одержання
високих прибутків, домінування на певному ринку. Аналіз сутності конкуренції
дозволяє зробити висновок, що вона враховує такі її якості, як динамічність,
примусовість, єдність конкурентних і монополістичних засад, зв'язок з
інноваційними процесами. Здатність підприємства вести суперництво у базовій
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галузі, на міжгалузевому та світових ринках отримала втілення в категорії
«конкурентоспроможність» [2, с. 63].
Деякі дослідники конкурентоспроможність інноваційних підприємств
називають «інноваційною конкурентоспроможністю», оскільки вона наділена
дещо новими, специфічними властивостями і яку в загальному сенсі можна
трактувати, як здатність набувати конкурентних переваг за рахунок ведення
інноваційної діяльності [3, с. 22]

Конкурентоспроможність інноваційного

підприємства визначається наявністю особливих конкурентних переваг. В свою
чергу, конкурентна перевага – це концентрована форма вияву переваг в
економічній, організаційній, технічній сферах діяльності підприємства, галузі,
національної економіки, які можна виміряти економічними показниками [4,
с. 83].
Конкурентні переваги класифікують за різними ознаками та видами. Один
із перших, хто поділив конкурентні переваги на види був М. Портер. Так він
виділив п’ять основних видів конкурентних переваг, якими може володіти
підприємство [5]:
− нові технології;
− нові запити покупців чи ті запити, що змінилися;
− поява нового сегмента галузі, як правило, за рахунок освоєння нової
продукції;
− зміна вартості чи наявності компонентів виробництва;
− зміна державного регулювання в таких сферах, як стандарти,
охорона навколишнього середовища і т.п.
Конкурентна перевага є порівняльною, а отже, відносною, а не
абсолютною, тому що вона може бути оцінена тільки шляхом порівняння
характеристик, які впливають на економічну ефективність продаж. [6]. Другою
характеристикою конкурентної переваги є її схильність до неоднозначного
впливу безлічі різнорідних факторів. Для того, щоб домогтися конкурентної
переваги, необхідні комплексні зусилля. Іноді й їх виявляється недостатньо через

185

дію зовнішніх, неконтрольованих факторів. Більше того, ті ж самі фактори
можуть, як підсилювати, так і послаблювати конкурентну перевагу.
На сьогоднішній день дослідники даного питання значно розширили
класифікацію конкурентних переваг. Так, сьогодні є поширеним поділ переваг
на зовнішні і внутрішні.
Зовнішні переваги базуються на спроможності підприємства створити
більш значимі цінності для споживачів його продукції, що створює можливості
більш повного задоволення їхніх потреб, зменшення витрат чи підвищення
ефективності їхньої діяльності.
Внутрішні

–

це

характеристики

внутрішніх

аспектів

діяльності

підприємства (рівень затрат, продуктивність праці, організація процесів, система
менеджменту тощо), які перевищують аналогічні характеристики пріоритетних
конкурентів [7].
Внутрішні конкурентні переваги поділяють на виробничі, економічні,
технологічні,

географічні,

управлінські,

кваліфікаційні,

організаційні,

наслідкові, інноваційні. До зовнішніх конкурентних переваг відносять: якісні,
конструктивні, цінові, збутові, комунікаційні, конструктивні, інформаційні,
сервісні, поведінкові, кон’юнктурні [8, с.60].
Зрозуміло, що базисом загальної конкурентної переваги підприємства є
внутрішні конкурентні переваги.

Але

це

лише

потенціал

досягнення

підприємством своїх конкурентних позицій. Саме зовнішні конкурентні
переваги, з одного боку, орієнтують підприємство на розвиток та використання
внутрішніх переваг, а з іншого, забезпечують йому стійкі конкурентні позиції,
оскільки спрямовують

його на чітку діяльність по задоволенню потреб

конкретної групи споживачів.
Для подальшої оцінки конкурентоспроможності підприємства важливим
етапом є застосування різних методів оцінки її рівня.
Оцінка конкурентоспроможності інноваційного підприємства являє собою
складне багатофакторне завдання, яке зводиться до інтерпретації та оцінки
комплексу

показників,

що

характеризують
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різні

сторони

діяльності

підприємства, що формують його конкурентоспроможність [9, с.21]. Особливо
актуальне

виконання

даного

завдання

для

інноваційно

спрямованих

підприємств, які ставлять перед собою мету оцінити свої конкурентні переваги
та покращити результати своєї діяльності в результати виявлених резервів.
Для

оцінки

конкурентоспроможності

підприємства

на

практиці

використовують різноманітні методи, однак кожен з методів відповідає
одночасно кільком видам за наведеним нижче класифікаціям:
− за напрямком формування інформаційної бази можна виділити
критеріальні та експертні методи оцінки;
− за способом відображення кінцевих результатів виокремлюють
графічні, математичні та логічні методи оцінки;
− за

можливістю

розробки

управлінських

рішень

існують

одномоментні та стратегічні методи оцінки;
− за способом оцінки виділяють індикаторні та матричні методи.
Отже, для аналізу конкурентоспроможності підприємств використовують
графічні, математичні, логічні; одномоментні та стратегічні; індикаторні та
матричні; критеріальні та експертні методи. Треба зауважити, що для оцінки
конкурентоспроможності інноваційних підприємств найбільш ефективним буде
одночасне застосування різних методів, результати яких доповнюють один
одного та дозволяють отримати найбільш повне уявлення про рівень
конкурентоспроможності даного підприємства.
Таким

чином,

інноваційна

конкурентоспроможність

визначається

сукупністю зовнішніх і внутрішніх чинників, вибір яких залежить від ряду
складових, зокрема від рівня розвитку і використання складових інноваційного
потенціалу (рівня освіти працівників підприємства, стану науки і досліджень на
підприємстві, стимулювання інноваційної діяльності, наявності капіталу і
можливості його отримання для досліджень і розробок і інших умов, необхідних
для успішного здійснення інноваційної діяльності). Важливо, щоб в процесі
оцінки конкурентних переваг керівники розуміли, які потреби формуються для
підтримки бізнесу та виробничих завдань, і виходячи з цього могли визначити,
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що вони мають зробити для створення та розвитку таких переваг. Результати
досліджень в кінцевому підсумку показали, що безперервна розробка та
підтримка конкурентних можливостей інноваційного підприємства сприяють
підвищенню ефективності бізнесу та більш високим економічним результатам.
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LABOUR MARKET AND EMPLOYMENT IN UKRAINE:
GENDER ASPECT

The gender approach is an essential part of a comprehensive study of the labour
market and employment relationships. It reveals the main reasons, consequences of
gender inequality and its influence on the structure of employment.
The aim of the paper is to define the key aspects of gender discrimination in
Ukrainian labour market. Different types of the occupational segregation by sex in
Ukraine have been considered. The article includes analysis of gender stereotypes
existing in the employment relationships. The paper will answer the question what the
main factors having an influence on the occupational structure in Ukraine are.
A gender segregation and gender stereotypes create barriers in achieving gender
parity and cause the unequal distribution of men and women in the occupational
structure. There is a high level of the occupational segregation by sex in Ukraine.
Segregation indicators by type of economic activity have shown that in order to achieve
gender parity, more than a third of women or men should change their occupation.
In Ukraine, women’s employment traditionally prevails in the areas of activity
with the lowest levels of average wages – education, health care, and non-profit
sector (horizontal segregation). Women exceed 70% of employees in these sectors.
Vertical segregation has the most influence on gender gap in the occupational structure
in Ukraine. Unlike men, women with a high educational background have lower-level
positions with less responsibility, lower wages and limited decision-making
opportunities. According to the State Statistics Service of Ukraine, women’s salaries
are, on average, by 20% lower than those of the men holding the same positions. In the
course of the last ten years, level of gender pay gap in terms of the average salary has
varied between 22.2% and 27.1% (Fig. 1).
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Fig. 1. Dynamics of gender pay gap for median wage in Ukraine, 2007-2016, %
Source: the State Statistics Service of Ukraine

The promotion of women at the workplace is limited by social settings and
gender stereotypes in Ukraine about a secondary role of women in public life, a limited
ability of women, including leadership work. Based on the results of a survey
performed by the Ukrainian Centre for Social Reforms, young women are the most
vulnerable in the labour market in Ukraine. They are often forced to accept lowerpaying jobs and worse career opportunities due to the employer’s risk of the working
process being interrupted by of maternity leave of the female employee, as well as
restrictions imposed by the state on attracting mothers to certain types of work.
There are four groups of factors, which have influence on gender inequality in
Ukraine’s labour market, namely historical, psychological, sociodemographic, and
economical. In general, there are two main scenarios of the woman’s working life:
1) childbirth and then getting back into the labour market; 2) acquiring a certain level
of education or professional experience and accumulation of financial assets, followed
by childbirth. The second scenario is predominant in the EU countries and is becoming
common for Ukraine as well.
The research has shown that there is gender inequality in the labour market in
Ukraine, although it does not have a high-level of discrimination; however, it requires
the implementation of the gender policy aimed at overcoming the occupational
segregation by sex and gender stereotypes.
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ЛІДЕРСТВО В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: СТАН ТА
ПЕРСПЕКТИВИ
Продуктивність будь-якого підприємства в значній мірі залежить від
лідерства. Ефективне лідерство та керівництво завжди направлене на розробку
та реалізацію політик, тактик та стратегій, що відповідають потребам і
прагненням громадян нашої країни.
В свою чергу, досягнення цілей сталого розвитку вимагатиме узгоджених
зусиль урядів, ділового сектору, суспільства та окремих громадян. Інноваційне
лідерство та управління стають надзвичайно важливими для підприємств усіх
галузей, з метою їх інтеграції у стратегічні плани, спрямовані на реалізацію
завдань 2030 року.
Лідерство для досягнення стійкого розвитку породжується парадигмою
процесів. Комплексні життєві процеси демонструють стійкі властивості та
моделі, і можуть запропонувати важливі стратегії лідерства. Життєві процеси
включають в себе: стійкість, адаптивність, усвідомлення, творчість та взаємодію.
Враховуючи вищезазначене, лідерство повинно бути: адаптивним, гнучким,
самостійно відновлюваним, стійким, з наявністю інтелектуальних атрибутів, які,
як відомо, виявляються лише в живих системах .
Виклики сьогодення є складними та взаємопов'язаними для досягнення
сталого розвитку, тому лідери, повинні створювати можливості для людей, задля
їх об'єднання. Отже, лідери повинні не тільки об'єднувати людей і заохочувати
їх творчу участь, а й повинні допомагати людям спілкуватися в умовах
невизначеності, нестабільності та хаосу[1].
Важливо відзначити, що в Україні останнім часом темі лідерства
приділяється достатня увага на різних рівнях, створені Western NIS Enterprise
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Fund, Horizon Capital и Академії лідерства. З метою розуміння та визначення
реальної ситуації щодо лідерства на підприємствах харчової промисловості
автором був проведений аналіз на деяких підприємствах харчової промисловості
України щодо відповідності Global leadership forecast (2017-2018)[2].
Отримані результати досліджень дали змогу виокремити основні проблеми
та перспективи:
- існують деякі труднощі з розумінням культурних особливостей і
відмінностей програми лідерства на підприємствах;
- недостатні рівні: емоційного і культурного інтелектів, а також низький
рівень їх позиціонування для себе і своїх колег;
- неясність в розробці глобальної програми лідерства для підприємства;
- труднощі в стратегічному і довгостроковому плануванні;
- неготовність до цифрової ери і відсутності готовності до роботи в умовах
VUCA;
- складності в побудові дієвої корпоративної культури.
Позитивні зрушення в даному напрямку призведуть до поліпшення
ситуації на всіх рівнях управління підприємством та в кінцевому підсумку
збільшать прибуток та ефективність його діяльності. Також зазначимо, що в
результаті дослідження було з'ясовано, що 32% організацій проводить аналіз
лідерства і тільки 17% керівників готові до лідерства в digital-era.
Отже, гостро постає потреба ефективного лідерства для сталого розвитку, в
якому лідер має рефлексивний світогляд, з метою ефективної взаємодії з іншими
та внесення певних змін. Крім того, рефлексія - це процес розуміння власних
навичок, знань та цінностей в контексті групп та громад. Рефлексивний процес
дозволяє створювати зворотні зв'язки, цикли зростання та зміни. Таким чином,
лідерство слід розуміти як інклюзивний, спільний та рефлексивний процес,
кореневий в цінностях та етиці бізнесу.
Для досягнення ефективного лідерство в умовах сталого розвитку як на
національному, так і на рівнях підприємств, необхідним постає впровадження
стилів керівництва, що породжують відчуття спільної відповідальності щодо
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досягнення цілей, зосередженими на довгостроковій перспективі, і таким чином
щоб створити системи, які наполегливо забезпечуватимуть виконання цієї мети
в майбутньому. Також лідери повинні розуміти необхідність колективних зусиль
на всіх рівнях управління, бути готовими навчатися і, нарешті, проявляти та
сприяти етичній поведінці.
Можна стверджувати, що, виділяючи ті чи інші аспекти лідерства,
дослідники

переслідували

різні

цілі,

наприклад:

визначення

об'єкта

спостереження для емпіричних досліджень в малих групах; визначення форми
практики; забезпечення теоретичного розвитку даної проблеми та ін. В
результаті склалася парадоксальна ситуація. З одного боку, розроблені в
соціальній науці теорії лідерства, здавалося б, охоплюють всі сторони феномена
лідерства, а з іншого - наявні розрізнені і неоднорідні елементи його розуміння
не дають можливості скласти в цілісне уявлення[4].
Науковці виділяють різні принципи ведення сталого розвитку, в контекті
лідерства, а саме:
- розуміння взаємозв'язків систем. Важливо усвідомити, як кожна група
пов'язаних факторів (людей, об'єктів, процесів тощо) пов'язана і впливать один
на одного.
- захист природи та людей. Розрізняти, як вжиті заходи впливають на людей
та навколишнє середовище. Лідерам необхідно приймати рішення, що зменшать
негативні наслідки для людей, процесів, навколишнього середовища та
економіки.
- перетворення бізнесу. Створення чогось нетипового у межах вашого
контролю. Зміна звички, яка зменшує кількість відходів, або друк на
двосторонній основі.
- відповідальність за себе, свою роботу, свої дії та своє підприємство.
Створіть підприємство як результат своїх дій [3].
Зазначимо, що принципи ведення сталого розвитку вимагають наявності
певних

компетенцій лідера, а саме: системного мислення; зовнішнього
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співробітництва; здатності до соціальних інновації; стабільність грамотності,
емоційного інтелекту та цінностей для поліпшення суспільства.
Отже, лідер в умовах сталого розвитку є людиною з активними цінностями,
усвідомлює емоції та мотиви співробітників, чутливий до інших, сприяє
стійкості, довірі та взаємності між колегами та зовнішніми зацікавленими
сторонами, може ініціювати створення продукції, що відповідає цінностям та
реальним потребам клієнтів. Лідери надихають інших на досягнення високих
результатів діяльності.
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ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Формування стійкого рівня конкурентоспроможності економіки України в
умовах нерозвиненого внутрішнього ринку капіталу вимагає залучення суттєвих
обсягів іноземних інвестицій. Особливо це актуально для розвитку пріоритетних
секторів економіки, що мають значний інвестиційний потенціал, але потерпають
від нестачі інвестиційних коштів для створення та розширення виробництва на
сучасному технологічному рівні, для інноваційного та комерційного розвитку,
для здійснення експансії на зовнішні ринки.
Загальна потреба в капіталі провідної десятки галузей України, що є
привабливими для інвесторів, за оцінками Deloitte складає 263 млрд. дол. США,
в т.ч.: агросектор (38 млрд. дол. США), ІТ (6 млрд. дол. США), енергетика (60
млрд. дол. США), інфраструктура (50 млрд. дол. США), машинобудування (30
млрд. дол. США), харчова промисловість (30 млрд. дол. США), рітейл (20 млрд.
дол. США), фармацевтика та медицина (13 млрд. дол. США), фінсектор та фінтех
(11 млрд. дол. США), ВПК (5 млрд. дол. США). [1]
Позитивний приріст конкурентоспроможності економіки України може
бути забезпечений через корегування державної інвестиційної політики в
напрямку сприяння і заохочення іноземних інвестицій, в першу чергу, в
пріоритетні сектори економіки та галузі із високою нормою доданої вартості.
Наприклад, перехід до підходу «кількість іноземних інвестицій» до «якість
іноземних інвестицій» був запроваджений в інвестиційну політику Китаю. Окрім
стимулювання інвестицій в пріоритетні галузі та виробництва цей підхід
передбачає встановлення норм, що мають забезпечити максимальні позитивні
ефекти (економічні, соціальні, екологічні та ін.) від внесених іноземних
інвестицій для економіки приймаючої країни.
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Враховуючи велику потребу в залученні іноземного капіталу Україна
поставила перед собою амбіційну ціль досягти до 2020 року показника приросту
прямих іноземних інвестицій на рівні 40 млрд. дол. США (індикатор Стратегії
сталого розвитку «Україна-2020») [2]. Проте, через недостатньо сприятливий
стан інвестиційного клімату середньорічні обсяги вкладень ПІІ (акціонерного
капіталу) в Україну в 2015-2017 рр. склали 3,3 млрд. дол. США [3], що є
недостатнім для досягнення зазначеного індикатора. Тому, в посланні
Президента України до Верховної Ради України зазначається, що слід потроїти
середньорічні обсяги залучення ПІІ [4]. Частка коштів іноземних інвесторів в
структурі джерел фінансування капітальних інвестицій в Україні в 2017 році
склала лише 1,4% [3].
В Україні в деяких галузях та секторах економіки настільки незначні
обсяги та динаміка залучення ПІІ, що дозволяє ідентифікувати їх політику як
інвестиційний протекціонізм. Це вимагає лібералізації, зменшення вхідних
бар’єрів та покращення умов ведення бізнесу в цих галузях для існуючих та
потенційних іноземних інвесторів.
За 1 півріччя 2018 року Індекс інвестиційної привабливості України, що
вимірюється Європейською Бізнес Асоціацією вийшов з негативного рівня і
склав 3,10 з можливих 5 балів [5]. Проте значна частка інвесторів (38%)
незадоволені інвестиційним кліматом з таких причин: високий рівень корупції,
відсутність довіри до судової системи, відсутність земельної реформи,
недостатній рівень боротьби із контрабандою, що заважає вести легальний
бізнес, посилення тиску контролюючих органів та їх неспроможність реагувати
на порушення прав інвесторів, нестабільна політична ситуація та гальмування
реформ на фоні початку передвиборчої компанії.
У рейтингу Глобального індексу конкурентоспроможності 2017/2018
Україна посіла 81 місце серед 137 країн світу, піднявшись на 4 позиції. Слабкими
є позиції України за такими факторами як макроекономічне середовище (121
місце), розвиток фінансового ринку (120 місце), інституції (118 місце),
ефективність ринку товарів (101 місце) [6], що є в свою чергу несприятливими
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для залучення іноземних інвесторів. Ще одним із індикаторів стану
інвестиційного клімату України є місце в рейтингу Doing Business, в якому
Україна піднялась на 4 позиції в 2018 році (76 місце зі 190 країн світу), але
продемонструвала

падіння

за

рядом

ключових

факторів:

«Створення

підприємств» (на 32 позиції - з 20 на 52; «Захист міноритарних інвесторів» (на
11 позицій - з 70 на 81); «Отримання кредитів» (на 9 позицій - з 20 на 29);
«Міжнародна торгівля» (на 4 позиції - з 115 на 119), «Реєстрація власності» (на 1
позицію - з 63 на 64) та «Забезпечення виконання контрактів» ( на 1 позицію - з
81 на 82) [7]. В цьому контексті слід зазначити, що Верховна Рада Україна
прийняла за основу законопроект №6540 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційного клімату в
Україні», який розробили Мінекономрозвитку і Офіс ефективного регулювання,
та який передбачає запровадження ряду актуальних заходів та регуляторних
змін, що спрямовані на покращення інвестиційного клімату та підняття України
в рейтингу Doing Business.
В 2017 р. глобальні обсяги ПІІ зменшилися на 23% [8], що свідчить про
погіршення кон’юнктури світового інвестиційного ринку та ускладнює
виконання завдання щодо збільшення потоків іноземних інвестицій в Україну.
За цих умов загострюється конкуренція країн світу за інвестиційні ресурси. Це
актуалізує проблему підвищення конкурентоспроможності України в цій
боротьбі і нагально вимагає запровадження заходів спрямованих на покращення
інвестиційного клімату та підвищення інвестиційної привабливості країни,
галузей, підприємств.
В умовах гострої світової конкуренції за інвестиційні ресурси країни світу
реформують

інвестиційну політику

в

напрямку заохочення

іноземних

інвестицій. Згідно WIR-2018 інвестиційна політика країн світу в 2017 році була
спрямована переважно на лібералізацію та створення сприятливих умов для
залучення ПІІ (84% заходів інвестиційної політики країн світу), і в меншій мірі –
на обмеження ПІІ (16%) [8].
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На базі вивчення світового досвіду інвестування, спонукальних чинників
та мотивів іноземних інвесторів у прийнятті рішення про внесення інвестицій,
вивчення змісту та ефективності інвестиційних політик країн світу експерти
ЮНКТАД прийшли до висновку, що успішна державна інвестиційна політика не
має будуватись на засадах такого інструменту як надання преференцій,
податкових та інших пільг, а передбачає створення стабільних та сприятливих
умов для ведення бізнесу, стимулювання інноваційної діяльності, забезпечення
гарантій держави із захисту інвестицій та права власності, лібералізація операцій
із внесення та виведення капіталу і дивідендів, лібералізація валютного
законодавства та ін. У звіті з міжнародних інвестицій WIR-2018 пропонуються
наступні інструменти інвестиційної політики для забезпечення індустріального
розвитку: інвестиційні стимули та вимоги до продуктивності, заохочення до
НДДКР та інновацій, спрощення доступу, процедури відбору, застосування
вимог до вхідних інвестицій, механізми контролю та перевірки інвестицій,
спеціальні

економічні

зони

(особливо

високотехнологічні,

наукові

та

індустріальні парки), діяльність агентств сприяння інвестиціям (IPA). Дві
третини IPA керуються галузевою політикою у визначенні пріоритетних секторів
для заохочення інвестицій. Також, відбувається модернізація СЕЗ як інструменту
залучення іноземних інвестицій, країни світу в інвестиційній політиці
індустріального розвитку намагаються досягти оптимального балансу ролі ринку
та держави, уникати надмірного регулювання. Україні слід рухатись в тренді
уніфікації та зближення інвестиційної політики із світовими стандартами і
гармонізувати її з політикою ЄС.
Напрями покращення інвестиційної привабливості України для іноземних
інвесторів:
- удосконалення інвестиційного законодавства в напряму модернізації
інвестиційних стимулів, зменшення обмежень;
- спрощення умов ведення бізнесу, скасування дозволів та погоджень,
скасування ліцензування окремих видів економічної діяльності;
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- подальше зменшення бюрократичних бар’єрів для входження іноземних
інвесторів, та поряд з цим вдосконалення інструментів вимог до інвесторів та
запровадження процедур контролю за соціально-економічною та екологічною
результативністю інвестицій;
- удосконалення організаційно-інституційного забезпечення інвестиційної
діяльності, підвищення транспарентності та ефективності діяльності державних
установ в рамках їх компетенції, ширше запровадження електронного
урядування, імплементація механізмів єдиного митного та інвестиційного вікна,
вдосконалення роботи регіональних та місцевих органів влади в напряму
формування інвестиційних паспортів та пакету привабливих інвестиційних
проектів, організації заходів та переговорів із іноземними інвесторами та ін.;
- покращення захисту прав інвесторів, як в контексті запровадження
законодавчих норм, покращення роботи судової системи та антикорупційних
органів, транспарентного розгляду інвестиційних спорів, так і шляхом
вдосконалення правових засад створення та організації діяльності Установи
бізнес-омбудсмена,
-

вдосконалення

інституційного

забезпечення

процесів

залучення

іноземних інвестицій через підвищення ефективності діяльності Національної
інвестиційної ради України;
- розвиток інфраструктурного забезпечення інвестиційної та інноваційної
діяльності, створення мережі наукових, технологічних та індустріальних парків,
кластерів, технологічних платформ та ін.;
- вдосконалення

інформаційного забезпечення процесів залучення

іноземних інвестицій, покращення змістового наповнення профільних сайтів
щодо

інвестиційних можливостей

України,

інвестиційних проектів

та

пропозицій, інвестиційного законодавства.
-

використання

механізмів

державно-приватного

партнерства

для

стимулювання залучення іноземних інвесторів;
- розширення кола міждержавних угод України про заохочення та захист
інвестицій, про усунення подвійного оподаткування;
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- модернізація інвестиційної політики, переорієнтація інвестиційних
стимулів на пріоритетні високотехнологічні галузі та проекти, виробництва з
високою часткою доданої вартості;
- запровадження податку на виведений капітал як інструменту заохочення
до інвестицій та реінвестицій;
- активізація національних підприємств в напряму розробки стратегій
залучення прямих та портфельних іноземних інвестицій, розробки бізнес-планів
інвестиційних та інноваційних проектів за міжнародними стандартами,
інвестиційних та ділових пропозицій, реєструватися в рейтингу ТПП надійних
партнерів, приймати участь у міжнародних інвестиційних та бізнес-форумах,
шукати потенційних іноземних партнерів та налагоджувати з ними комунікації
та ін.
Значний внесок у підвищення конкурентоспроможності національних
підприємств

може

забезпечити

цифровізація

економіки,

що

завдяки

запровадженню сучасних ІКТ дозволяє нарощувати економічну та комерційноринкову ефективність бізнесу. Це вимагає внесення інвестицій, в тому числі
іноземних, в створення цифрової інфраструктури та реалізацію програм
цифровізації. Зокрема, обсяг інвестицій в цифрову модернізацію Укртелекому,
проекти розбудови 3G та 4G мереж може скласти близько 2 млрд. дол. США,
які

переважно

будуть

профінансовані

іноземними

засновниками

телекомунікаційних операторів. В цифровій економіці перед міжнародною
інвестиційною діяльністю відкриваються нові можливості, зменшується потреба
у значних обсягах інвестицій у закордонні матеріальні активи, а успішність та
ефективність закордонного бізнесу забезпечується завдяки застосуванню нових
ІКТ та цифрових технологій.
Одним із напрямів активізації залучення іноземних інвестицій є
розширення та збільшення ефективності діяльності Офісу із залучення та
підтримки інвестицій на основі орієнтації на кращі світові практики за рахунок
таких інструментів як організація переговорів із потенційними іноземними
інвесторами, супровід іноземних інвесторів та єдине інвестиційне вікно,
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залучення широких кіл українського бізнесу до комунікацій із іноземними
інвесторами, формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу
України, пропагування позитивних прикладів успішного внесення іноземних
інвестицій в Україну та ін.
Висновки.

Покращення

інвестиційного

клімату

та

модернізація

інвестиційної політики України дозволить залучити кошти для інвестиційного
забезпечення зростання конкурентоспроможності національної економіки.
Іноземні інвестиції в інноваційні проекти, сучасні технології та об’єкти
інтелектуальної власності, переробні виробництва з високою нормою доданої
вартості, у виробництва, що інтегруються в глобальні ланцюги створення
вартості мають стати пріоритетами державної політики залучення іноземних
інвестицій в Україну.

Заохочення іноземних інвестицій в стратегічні та

пріоритетні сектори та галузі української економіки дозволить забезпечити
прогресивні структурні зміни та зміцнити її конкурентоспроможність.
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ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ:
АРГУМЕНТИ «ЗА» ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Одним із різновидів державного регулювання господарської діяльності,
який різною мірою охоплює практично всі галузі економіки, є технічне
регулювання. Головною метою технічного регулювання є забезпечення
прийнятного рівня безпеки виробництва і споживання, а основними об’єктами умови виробництва та якісні характеристики товарів і послуг.
Говорячи про фундаментальні причини, які зумовлюють необхідність
запровадження технічного регулювання, слід виокремити насамперед такі дві
недосконалості ринкової системи, як зовнішні ефекти та неповна інформація.
1. Зовнішні ефекти. Класичним прикладом технічного регулювання,
націленого на розв’язання проблеми негативних зовнішніх ефектів, є контроль
за забрудненням навколишнього середовища. Інструментами цього виду
регулювання є нормативи шкідливих викидів, екологічні податки та права на
забруднення навколишнього середовища. У будь-якому випадку зусилля
регуляторних державних органів спрямовані на те, аби компенсувати
неспроможність ринкової системи забезпечувати прийнятний з погляду
суспільства рівень забруднення навколишнього середовища.
2. Неповна інформація. Необхідною умовою формування на ринках
оптимальних рівноважних обсягів продажів та оптимальних рівноважних цін є
щонайповніша поінформованість покупців та продавців стосовно об’єктів
купівлі-продажу. В іншому разі ринки виявлятимуть ознаки неефективності.
Приміром, якщо товар, крім бажаних, має небажані з погляду покупців
властивості і вони про це не знають, крива попиту на нього знаходитиметься
правіше від того положення, яке вона мала б, якби покупцям була доступна вся
інформація про товар. У результаті рівноважний обсяг продажу товару буде
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більшим за його оптимальний рівень. До того ж, покупці будуть переплачувати
за товар, купуючи його за ціною вищою ніж у разі, коли б їм була доступна вся
інформація про нього.
Чи будуть продавці добровільно надавати покупцям повну і достовірну
інформацію про пропоновані ними товари? На це запитання не існує однозначної
відповіді. З одного боку, ненадання продавцями такої інформації може
призводити до зниження попиту на їхні товари з усіма випливаючими звідси для
них негативними наслідками. Адже раціонально діючі покупці прагнуть мати
щонайповнішу інформацію про ті товари, які вони планують придбати. Брак
такої інформації – сигнал для покупців про можливі приховувані продавцями
дефекти товарів. З іншого боку, надаючи покупцям повну і достовірну
інформацію про товари, продавці можуть розкривати відомості і про ті їхні
властивості, які є небажаними з погляду покупців. І знову це призводитиме до
зниження попиту на пропоновані продавцями товари. В ситуації, коли продавці
можуть приховувати від покупців важливу інформацію про товари, держава
змушує їх її надавати.
Може видаватись, що надання покупцям повної та достовірної інформації
про товари знімає всі проблеми в їх відносинах із продавцями, адже будучи
достатньо поінформованими, вони матимуть змогу робити свідомий вибір навіть
тоді, коли купуватимуть не зовсім якісні чи навіть не цілком безпечні для
власного здоров’я товари. Найважливішим є те, що покупці знатимуть про
можливі дефекти товарів. Проте на практиці замість того, аби обмежитись
виключно інформуванням покупців про існуючі для них загрози, держава
нерідко вживає превентивних заходів щодо їх недопущення. Забороняючи
використання, приміром, певних харчових добавок, держава може керуватись
тим міркуванням, що людям іноді складно адекватно оцінювати ступінь
існуючих для них загроз. Крім того, держава може виходити з того, що навіть у
випадку, коли люди адекватно оцінюють існуючі загрози, вони можуть приймати
хибні, шкідливі для них же самих рішення.
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Визнаючи наявність серйозних підстав для запровадження технічного
регулювання, варто вказати і на деякі властиві йому проблемні моменти.
По-перше, впровадженню технічного регулювання не завжди передує
ретельне зважування пов’язаних з ним витрат і вигід. Значною мірою це
пояснюється наявністю істотних складнощів у сфері самого оцінювання вигід від
технічного регулювання. Якщо додаткові витрати, які доводиться нести
виробникам у зв’язку із запровадженням технічного регулювання, достатньо
легко оцінити у грошах, то вигоди від нього не піддаються точній грошовій
оцінці. До того ж, регуляторні державні органи можуть розглядати безпеку
виробництва і споживання як абсолютний пріоритет, ціль, задля реалізації якої
варто йти на будь-які витрати. У результаті можуть запроваджуватись види
технічного регулювання, вигоди від яких є меншими за пов’язані з ними витрати.
По-друге, цілком можливо, що у разі запровадження технічного
регулювання виробникам удаватиметься перекладати пов’язані з ним додаткові
витрати на споживачів - шляхом підвищення цін на пропоновані ними товари та
послуги. Але тоді вже самі споживачі змушені будуть додатково оплачувати,
приміром, більш високий рівень безпеки продуктів харчування, незалежно від
того, бажають вони платити за це додаткове "благо" чи ні. Так само може статися,
що і працівникам попри їх незгоду доведеться отримувати нижчу зарплату в
обмін на безпечніші умови праці.
По-третє, коли пов’язана з технічним регулюванням регламентація
господарської діяльності переходить межі розумного, виникає сприятливий
грунт для корупції. Замість того, аби виконувати чисельні й, не виключено,
просто безглузді правила, підприємці можуть визнавати кращим для себе
платити представникам регуляторних державних органів за те, аби ті не помічали
порушень в їхній діяльності.
І, нарешті, слід зважати на те, що технічне регулювання може стати
перешкодою на шляху інновацій. Це відбуватиметься тоді, коли виробники не
матимуть впевненості, що нові технології або нові вироби отримають схвальну
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оцінку з боку регуляторних державних органів, а тому й неохоче йтимуть на
інновації.
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЯК ПРІОРІТЕТНИЙ НАПРЯМОК
СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Необхідність фінансової підтримки підприємств в сільському господарстві
підтверджується досвідом західних країн таких як Німеччина, Польща, США,
Канада та інші. Історико-економічний аналіз державної підтримки в сільському
господарстві показує, що саме фінансова підтримка сільського господарства є
підґрунтям загальної

системи державної підтримки фермерів, а також

ефективним важелем регулювання сільського господарства. На початку XIX
століття уряди європейських країн почали процес стимулювання банків та інших
фінансових

установ

надавати

кредити

фермерам

з

метою

розвитку

сільськогосподарського виробництва. Пізніше, на початку ХХ століття, цей
досвід перейняли США та Канада, впровадивши при цьому регулювання цін на
сільськогосподарську продукцію, стимулювання експорту та підтримку доходів
фермерів не тільки у вигляді кредитів але й дотацій з боку держави задля
розвитку

виробництва.

В

розвинених

країнах

кредити

на

розвиток

сільськогосподарського виробництва надавались не тільки індивідуальним
фермерам, але й сільськогосподарським кооперативами. Необхідно зауважити,
що уряди держав вищезазначених країн, приділяли особливу увагу організації та
становленню

сільськогосподарської

кооперації

як

виробничої

так

і

обслуговуючої, а фінансова підтримка використовувалась, як ефективний важіль
по стимулюванню її розвитку. Так на початку ХХ століття в Європі створюються
різноманітні кредитні союзи, в США в 1916 році був прийнятий Федеральний
закон про сільське господарство та створено Федеральний земельний банк, в
Канаді в 1927 р. було створено сільськогосподарський фінансовий інститут
Канадську фермерську кредитну комісію. Окрім того, на протязі всього ХХ
століття уряди країн Європи, США та Канади активно стимулюють банки та інші
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фінансові установи кредитувати сільськогосподарське виробництво під низькі
процентні ставки. Зокрема, фермери отримували кредити на закупки посівного
матеріалу та обладнання. На початку ХХ століття в розвинутих країнах завдяки
активній підтримці збоку держави
розвиток

експорту

формувалась міжнародна торгівля та

сільськогосподарської

продукції,

зокрема

через

сільськогосподарські кооперативи.
Як бачимо, на початку ХХ століття в розвинених країнах фінансова
підтримка

сільського

господарства

була

спрямована

на

підтримку

сільськогосподарського виробництва у вигляді дотацій від держави та
сільськогосподарських кредитів. Цей досвід намагалися адаптувати країни, що
розвиваються в період 1960-1970 рр. [5].
Фінансова державна підтримка сільського господарства, на нашу думку, це
комплекс

заходів

по

стимулюванню

розвитку

сільськогосподарського

виробництва за допомогою різноманітних фінансових інструментів з метою
формування сприятливого конкурентного середовища та розвитку галузі
сільського господарства.
В кінці ХХ століття уряди розвинених країн приділяли особливу увагу
підтримці сільського господарства шляхом створення різноманітних програм,
зокрема надання кредитів фермерам під низькі процентні ставки. Так, в Канаді в
1980 р. було створено Фермерський кредитний союз, а в США в цей же період
створювались приватні фінансові інститути, які надавали кредити фермерам. На
думку [5] С.Дж. Мартіна та С. Клаппа, в країнах, що розвиваються і досі не
сформована ефективна фінансова державна підтримка, перш за все у
вигляді доступного кредитування сільськогосподарського виробництва.
Так, на думку дослідників, створення реальних фінансових установ які будуть
фінансувати фермерів та сільськогосподарські кооперативи під доступні
кредитні ставки є основою фінансової підтримки з боку держави.
В сучасних умовах державна підтримка в розвинених країнах включає в
себе заходи прямого і непрямого регулювання сільськогосподарського
виробництва. Заходи з непрямої фінансової підтримки сільського господарства
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включають в себе: регулювання державою цін на сільськогосподарську
продукцію, забезпечення пільгового оподаткування, створення спеціальних
умов

з

кредитування

сільськогосподарських

виробників,

добровільне

страхування продукції сільського господарства.
До заходів прямої фінансової підтримки в таких країнах як Польща,
Німеччина зокрема, відносяться: прямі компенсаційні платежі, компенсація
збитку врожаю через несприятливі погодні умови, компенсація збитку від
стихійного лиха, різноманітні субсидії у розрахунку на площу посіву або
поголів’ я худоби, фінансування закупівлі посівних матеріалів, добрив, засобів
захисту рослин, а також фінансування цільових програм на проведення науководослідних робіт.
Пряма фінансова підтримка сільського господарства – це перш за все
механізм стимулювання сільськогосподарських виробників виробляти саме ту
продукцію сільського господарства, яка необхідна державі. Для цього в країнах
ЄС застосовуються законодавчо закріплені правила ведення сільського
господарства, в яких чітко прописуються вимоги щодо сівозмін, мінімальної
кількості вирощування рослин на полях тощо. Додатково в державних програмах
розвитку сільського господарства визначаються пріоритетні напрями розвитку
та підтримки сільськогосподарського виробництва. Однією з таких програм є
сприяння вирощуванню молодих яблуневих садів в Польщі. В Польщі основним
законодавчим
господарства є

документом,

що

регулює

правила

ведення

сільського

Кодекс правильної сільськогосподарської практики (Kodeks

dobrej praktyki rolniczej) [1] виданий Міністерством сільського господарства та
розвитку села, а в Німеччині основним законодавчим документом, що регулює
правила ведення сільського господарства є «Єдині правила по дотриманню
зобов’язань перехресної відповідальності» («Informationsbroschüre über die
einzuhaltenden anderweitigen Verpflichtungen – Cross Compliance 2013 Endfassung
12.12.2012») [4], а у випадку їх порушення застосовується система санкцій щодо
зменшення розмірів бюджетного фінансування фермерів.
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Таким чином, фінансова підтримка сільського господарства – це
інструмент державного регулювання сільського господарства, що включає в
себе заходи щодо стимулювання розвитку сільського господарства з метою
підвищення конкурентоспроможності підприємств аграрного сектора, а також
здійснення контролю за дотриманням визначених заходів.
Література:
1. Kodeks dobrej praktyki rolniczej / Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo
środowiska . – Warszawa, 2004
2. Піменова О. В. Інституційне забезпечення форм господарювання в системі аграрних
відносин. : дис. … канд. економ. наук: 08.00.01 / Піменова Олена Володимирівна; Київський
національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 253 с.
3. Филюк
Г.М.
Зарубіжний
та
вітчизняний
досвід
державної
підтримки
сільськогосподарських виробників /Г.М. Филюк, О.В Піменова // Вісник Київського
національного університету імені Тараса Шевченка. – 2015. – №5 (170). – С. 6–10
4. Informationsbroschüre über die einzuhaltenden anderweitigen Verpflichtungen - Cross
Compliance. 2013 Endfassung 12.12.2012
5. Sarah J. Martin and Jennifer Clapp. Finance for Agriculture or Agriculture for Finance?/ Sarah J.
Martin and Jennifer Clapp// Journal of Agrarian chnge. John Willey & Sons Ltd. – 2015. – # 4. - P.
549-559

210

Приймак В.М., к.е.н., доцент
КНУ імені Тараса Шевченка
Приймак В.М. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В ЕПОХУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ: ТЕХНОЛОГІЇ ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В ЕПОХУ
ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ: ТЕХНОЛОГІЇ ОЦІНЮВАННЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
Головне багатство будь-якого суспільства становлять люди, а кінцевим
критерієм економічного та соціального розвитку виступає рівень розвитку
особистості і задоволення його потреб. Процеси динамічного розвитку і
швидкого відновлення технологічного базису сучасного суспільства викликають
глибокі перетворення всіх його сфер, призводять до зміни місця і ролі людини в
суспільно-відтворювальному процесі та новому способі життя. Людський
капітал в умовах розвитку інформаційного суспільства, в якому головним
виробничим

ресурсом

стають обдарованість,

знання

і здібності,

стає

найціннішим ресурсом кожної організації і, як наслідок найбільш привабливим
для інвестування. Водночас людина, яка є основним елементом будь-якої
соціально-економічної системи, за своєю суттю є особистістю з високим темпом
зміни свідомості і найменш передбачувана у вчинках, реакціях, рішеннях тощо,
що зумовлює надвисоку ризикованість інвестицій в людський капітал, а отже,
потребує наявність комплексної методології управління, яка дозволяла б
адекватно реагувати на динаміку людського капіталу. При цьому, незаперечним
фактом сучасного бізнес-середовища є те, що не лише матеріальні, але і
нематеріальні активи (в тому числі інтелектуальний капітал) підприємства
мають цінність і здатні створювати вартість, тобто є елементами сукупного
капіталу підприємства. При цьому, принциповим аспектом при формуванні
інтелектуального капіталу підприємства є організація його оцінювання.
Традиційні методи формування ціни (наприклад, на основі собівартості) тут не
спрацьовують, адже вартість інформації, витрат на створення торгової марки
тощо, може бути набагато менше майбутніх вигод від їх використання.
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З'ясування таких відмінностей, які багато в чому викликані наявністю
інтелектуального (неявного, прихованого) капіталу призвело до розробки низки
специфічних методів оцінювання [1].
Інтегральна оцінка інтелектуального капіталу компанії має відображати
багатогранну діяльність компанії в цілому. Важливо відзначити, що для різних
компаній базовим є тільки підхід до оцінювання її інтелектуального капіталу, а
система критеріїв і показників має бути адаптований до специфіки ринку та
діяльності компанії.
Вибір інструментарію оцінювання інтелектуального капіталу може базуватися
трьох прагматичних принципах [4]:
–

адекватний рівень складності. Для досягнення достатнього рівня

якості та об'єктивності оцінки інтелектуального капіталу компанії потрібно, як
правило, не більше трьох показників, що піддаються вимірювання і/або
перевірці, кожного виду капіталу: людського (професійні компетенції у
конкретній предметній області: базові, комунікативні та компетенції в сфері
ІТ&C; емоційний та креативний інтелект тощо); структурного (інноваційний і
процесний капітал: бази даних, бази методологічних знань, програмне
забезпечення,

корпоративна

культура,

стратегія

управління,

засоби

телекомунікацій, інформаційні технології тощо); ринкового (бази даних, бази
знань, програмне забезпечення, патенти на винаходи, промислові зразки,
авторські права, інформаційні технології, ноу-хау, торгові марки, контракти та
угоди, купівельні вподобання, ділове співробітництво та партнерство, відносини
з фінансовими установами, гудвіл, франшизи тощо);
та один узагальнюючий інтегральний показник, що характеризує досліджувану
предметну область;
–

вимірюванню підлягають тільки параметри стратегічного для

компанії значення;
–

вимірюванню

підлягають

тільки

інтелектуального багатства види діяльності.
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скеровані

на

створення

В епоху суспільства орієнтованого на знання надзвичайно гострою постає
проблема

застосування

неотехнологій

«Менеджменту

3.0»

(зокрема,

Smart&Agile управління, сітьовий організаційний дизайн, командний інжиніринг
тощо), що вимагає розробки нових й адаптації існуючих методів та інструментів.
Метод оцінювання результативності менеджменту (ROM® – Return On
Management

–

оцінка

вартості

інтелектуального

капіталу

на

основі

інформаційної продуктивності або віддачі на менеджмент) – оцінювання частини
доходу підприємства, яка може бути віднесена на мистецтво і інтелект
управління (результативність менеджменту) (рис. 1).

Рис. 1. Метод ROM®
MC (Management Costs) – витрати інформаційного менеджменту; R&DE (Research and Development
Expenses) - витрати на дослідження і розвиток; OEIC (Other Expenses) – інші витрати, пов’язані з інтелектуальними
активами, не включені у попередні показники; MVA (Management Value-added) – доход, доданий
інтелектуальним капіталом; А – вартість активів компанії; АIC – вартість активів компанії, що формують
інтелектуальний капітал; IC – інтелектуальний капітал компанії.

Для того щоб визначити величину ROM®, вводяться поняття витрат
орієнтованого на знання (інформаційного) менеджменту (MC) і доходу, доданого
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інтелектуальним капіталом (MVA) [2]. Оцінювання частини доходу компанії, які
відносять безпосередньо на вклад інтелектуальних активів організації, дозволяє
розрахувати методом дисконтування вартість інтелектуального капіталу.
Запропонований підхід оцінки вартості інтелектуального капіталу ROM
базуються на наступних припущеннях: інтелектуальний капітал ототожнюється
з нематеріальними активами; визначення вартості інтелектуального капіталу
здійснюється від зворотного – від досягнутих фінансових результатів, а не від
обсягу інвестицій, як буває при визначенні вартості фізичного капіталу.
У конкурентному середовищі основою до виживання і розвитку є інновації
(у виробництві, управлінні, креативності тощо, в тому числі оцінюванні
інтелектуального капіталу). Максимум цінності в сучасному бізнес-середовищі
створюється в результаті інновацій [5: Davila, Highsmith, Nonaka, Austin, Devin].
При цьому, в умовах постійного зниження вартості ітерацій бізнес-процесів за
рахунок сучасних технологій, ринки надзвичайно швидко наповнюються
значною кількістю конкурентів. Водночас, інновації можуть бути лише
результатом синергії складових інтелектуального капіталу, запланувати який
неможливо, а отже, необхідна основа (інтелектуальний індивід, знання,
креативність, мотивація, різноманітність), на якій воно може виникнути щось
нове. Адаптація методу ROM до умов сучасного бізнес-середовища є пошуком
можливих варіантів подолання обмежень існуючих методичних підходів
оцінювання вартості інтелектуального капіталу з метою розширити спектр
інструментарію обґрунтування інноваційних управлінських рішень.
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Трегубов О.С. РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА НАПРЯМИ ПОСИЛЕННЯЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В МІСТІ ВІННИЦЯ

РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА
НАПРЯМИ ПОСИЛЕННЯЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В
МІСТІ ВІННИЦЯ
Розвиток конкурентоспроможності малих та середніх підприємств (МСП)
є вкрай актуальним завданням для українських міст, що визначається складною
економічною ситуацією, вагомою роллю малого та середнього підприємництва
в створенні нових робочих місць, реалізації інноваційного потенціалу.
Сектор малого та середнього підприємництва не є визначальним чинником
економічного зростання міста Вінниця. Водночас, залишається важливим
елементом економічного та соціального розвитку, оскільки може вирішувати
проблеми зайнятості шляхом створення робочих місць та задовольнити попит
споживачів (населення і підприємств) щодо широкого спектру товарів та послуг.
В м.Вінниця частка МСП складає 77% від загальної кількості суб’єктів
господарювання; у малому бізнесі працює 42,3% зайнятого населення міста.
Кількість зареєстрованих суб’єктів МСП юридичних і фізичних осіб в місті
Вінниці протягом останніх років має тенденцію до скорочення (з 50952 од. в 2012
році до 42941 од. у 2017 році). Насамперед, це зумовлено зменшенням кількості
фізичних осіб-підприємців міста (протягом 2012 – 2017 рр. їх кількість
скоротилася майже на 31%), тоді як кількість СПД юридичних осіб збільшилась
на 25%.
З 2012 до 2016 року спостерігалось зменшення кількості найманих
працівників на підприємствах МСП.. В цей період чисельність їх в абсолютному
вимірі скоротилась майже на 4870 осіб або на 9%. В 2017 році кількість найманих
працівників на підприємствах МСП суттєво збільшилась – на 5319 осіб або на
10% порівняно з 2016 році. В 2017 році показник зайнятості на підприємствах
МСП перевищив показники 2012 року. В першу чергу це пов’язано з введенням
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жорстких санкцій для

роботодавців

за

неоформлених працівників та

проведенням регулярних перевірок з цього приводу.
При цьому співвідношення найманих працівників по секторам, а саме по
малому та середньому підприємництву приблизно зберігається. У розрізі ФОП
спостерігається стійка тенденція до скорочення кількості найманих працівників,
проте порівняти даний показник з базовим 2012 р. по причині відсутності даних
не є можливим. Зазначимо, що протягом 2013–2015 р.р. кількість найманих
працівників фізичними особами підприємцями скоротилася на 23%. Проте
ступінь зайнятих у даній категорії бізнесу залишається на рівні близько 17%.
За даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України в 2017 році в місті зареєстровані (новоутворені) 4633 суб’єкти
господарської діяльності, що більше, ніж в 2016 році на 25,6%.
Кількість зареєстрованих новоутворених юридичних осіб в 2017 році
порівняно з 2016 роком скоротилась на 12,3%, припинили свою діяльність на
8,2% юридичних осіб більше.
Кількість зареєстрованих новоутворених фізичних осіб-підприємців в 2017
році збільшилась порівняно з 2016 роком майже на 50%, а їх частка у загальній
кількості зареєстрованих з початку року суб’єктів підприємницької діяльності
склала 84%. Але слід відзначити, що порівняно з минулими роками кількість
фізичних осіб, що припинили діяльність помітно збільшилась. У 2017 році
кількість фізичних осіб, що припинили діяльність, була вдвічі більше, ніж
кількість створених. Це пояснюється змінами в умовах оподаткування, що
викликало масове закриття реально не функціонуючих ФОП.
В умовах зростаючого показника обсягів реалізованої продукції усіма
суб’єктами господарювання міста Вінниці, частка даного показника МСП по
роках підкреслює стабільне вагоме значення МСП для економіки міста Вінниці.
Частка підприємств МСП в загальному обсязі реалізованої продукції
підприємствами міста у період з 2012 р.до 2015 р. перевищувало 80%. У 2015 р.
частка реалізованої продукції саме МСП скоротилася (до 56%), що пояснюється
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збільшенням активності та нарощенням обсягів реалізованої продукції іншими
категоріями підприємств. В 2016 році цей показник знов склав 80%.
Обсяги надходжень до міського бюджету від МСП (що сплачують єдиний
податок) з 2012 року до 2017 року включно зростали.
Враховуючи загальне скорочення кількості СПД, зростання будь-якого
вартісного показника можна пояснити, поряд з іншими факторами, й загальними
інфляційними процесами, що мають місце в країні.
Загалом, протягом 2012–2017 р. середня сума надходжень від платника
єдиного податку по м. Вінниця зросла у 2,3 рази (з 4,72 тис. до 16,5 тис. грн.).
Надходження до бюджету у вигляді сплати податків суб’єктами МСП є
важливою складовою формування дохідної бази міського бюджету, а тому
створення сприятливого бізнес-клімату для ефективної роботи підприємців є
стратегічним завдання не тільки держави, а й, в першу чергу, органів місцевого
самоврядування.
Більшість суб’єктів підприємництва міста, як і в цілому по країні,
працюють не в виробничій сфері, а задіяні в сфері послуг та торговельнопосередницької діяльності. Основними видами економічної діяльності малих
підприємств міста залишається оптова та роздрібна торгівля, операції з
нерухомим майном, переробна промисловість, будівництво, платні послуги
населенню. Це пояснюється тим, що на малих підприємствах, як правило, задіяна
невелика

кількість

працюючих,

окремі

функції,

що

супроводжують

підприємства (наприклад, бухоблік) передається на аутсорсинг. Крім того, малі
підприємства в кризові періоді не зацікавлені в розширенні своєї діяльності,
особливо в сфері матеріального виробництва. Переважна більшість суб’єктів
малого підприємництва задіяна в сфері платних послуг населенню. Сфера
побутових послуг (перукарні, салони краси, ремонт одягу, хімчистка та ін.)
майже на 85% формується за рахунок приватних підприємців – фізичних осіб.
Значна частина діючих суб’єктів підприємництва міста відзначається
фінансовою, технологічною, управлінською слабкістю.
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Все це обумовлює необхідність всебічної підтримки розвитку МСП з боку
місцевих органів влади, одним з кроків якої є розробка Програми посилення
конкурентоспроможності МСП в м.Вінниця до 2020 р. Задекларованою метою
документу є «посилення конкурентоспроможності місцевих МСП шляхом
реалізації Плану дій у вигляді конкретних проектів для покращення бізнесклімату, розвитку бізнес-інфраструктури та послуг, доступу до фінансових
ресурсів, посилення спроможності посадовців місцевого самоврядування і
представників бізнес-об`єднань щодо спільного вироблення та реалізації
політики розвитку бізнесу та покращення навичок та вмінь власників та
персоналу МСП».
Однак, ознайомлення з Програмою посилення конкурентоспроможності
МСП в м. Вінниці до 2020 р. дозволяє зробити зауваження, що потребують
врахування:
1. В Розділі 1 «Поточний стан розвитку МСП в місті» зазначено, що «на
сьогодні м.Вінниця – це ˂…˃ місто зі ˂…˃ зростаючим малим та середнім
підприємництвом». Але дані наведеного вище аналізу не дозволяють говорити
про стійкі тенденції до зростання. Тому доцільно булу б, спираючись на
статистичні дані, окреслити реальний поточний стан малого та середнього
підприємництва, причини такого становища та виділити загрози, перешкоди,
виклики розвитку МСП у місті, можливо, за допомогою SWOT-аналізу.
2. Дані Бізнес-профілю м.Вінниця «Тематика регулювань, що містяться в
офіційних документах органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста
Вінниця», свідчать, що жодного регулювання щодо підтримки суб’єктів МСП не
виявлено, а щодо започаткування та ведення бізнесу існуючі регулювання
стосуються лише функціонування Центрів адміністративних послуг «Прозорий
офіс». Тому доцільним є передбачити заходи не тільки з регулювання, а й саме з
підтримки МСП.
3. Результати опитування суб’єктів МСП в м.Вінниця щодо їх
конкурентоспроможності свідчать про необхідність налагодження дієвого
діалогу між владою та бізнесом. Проте Програма не передбачає заходів щодо
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налагодження цього діалогу, зворотного зв’язку з боку влади на запити
підприємців.
4. Програмою не передбачено жодних заходів щодо мотивації членів
громади міста до підприємницької діяльності.
5. Значний економічний потенціал для міста має факт наявності великої
кількості різнопрофільних вищих та професійних навчальних закладів, що за
умов ефективної актуалізації навчального процесу та приведення його до потреб
сучасного ринку праці можуть забезпечити швидкий притік в економіку міста
молодих кваліфікованих кадрів. Тому у пункті Програми «Координація
діяльності у рамках Програми» до суб’єктів, яких планується залучати для
виконання Плану дій доцільно було б додати виші, насамперед ті, що здійснюють
підготовку фахівців у сфері підприємництва.
Таким чином, проведений аналіз виявив наступні позитивні моменти для
розвитку підприємництва в місті Вінниця: активна позиція міської влади щодо
розвитку бізнесу; розвинута мережа владних інституцій –дозвільні органи, суди
та необхідної інфраструктури – нотаріат, торгово-промислова палата; створення
індустріальних

парків

та

комунального

підприємства

«Вінницький

муніципальний центр інновацій».
Разом з тим спостерігаються і суттєві проблеми, а саме: скорочення
підприємницької активності населення; низька активність бізнес-асоціацій; брак
доступної бізнес-орієнтованої інформації; недостатність інформації про ресурси
та інвестиційний потенціал міста (у тому числі іноземними мовами) в мережі
Інтернет; значна тривалість та складність процедур надання дозволів та
погоджень; недостатній рівень розвитку інноваційних галузей.
Пропозиції:
1. Вирішення питань інфраструктурного забезпечення Вінницького
індустріального парку на умовах співфінансування з боку державного та
міського бюджету.
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2. Подальше спрощення дозвільних процедур на основі вдосконалення
технологій роботи і розширення діяльності Центру адміністративних послуг
«Прозорий офіс».
Для зниження зарегульованості процедур надання адміністративних
послуг пропонуються наступні заходи:
- створити постійно діючий тренінговий центр при міськраді, який би
здійснював експрес-навчання та надавав консалтингові послуги з питань, що
цікавлять бізнесменів-початківців;
- розробити он-лайн консалтингову платформу, що пояснювала б алгоритм
реєстрації підприємства за конкретними напрямками діяльності, особливості
оподаткування, надавала перелік відповідальних та контролюючих органів та ін.
Ці заходи відповідають очікуваним крокам від місцевої влади щодо
покращення бізнес-клімату (збільшення асортименту та якості он-лайн послуг,
консультування), які виявлені в результаті опитування суб’єктів МСП м. Вінниця
щодо їх конкурентоспроможності (Додаток 4 до Програми, с.7).
3. Розширення діалогу бізнесу і влади міста на основі створених Ради
підприємців і Стратегічної ради при міському голові.
4. Поступове запровадження на рівні міста спільними зусиллями влади та
самих підприємців програми підвищення якості сервісу, починаючи з тих сфер,
які надають послуги максимально широкому колу мешканців міста (транспортні
перевезення, заклади громадського харчування, торгівлі тощо).
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ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ У ЕЛЕВАТОРИ В УКРАЇНІ
Інвестиції у елеваторні потужності розглядаються на сьогодні як дуже
перспективні. Інвестиційна привабливість капіталовкладень у елеватори
обумовлена такими причинами як: зростання обсягів вирощування та експорту
зернових і олійних культур в Україні протягом останніх років; наявність
додаткової маржі від зберігання збіжжя від моменту збору врожаю до
формування експортних партій та продажу; стратегічні зміни в діяльності
крупних агрохолдингів (розширення банку землеволодіння, зміна логістичної
стратегії – переорієнтація з автомобільних і залізничних шляхів транспортування
зерна на річкові, потреба у автоматизації управління операціями із зерном у
морських терміналах). В Україні загалом нараховується близько 1150 елеваторів
різного класу, що розраховані на зберігання і первинну обробку більш ніж 36 млн
т зернових і олійних культур. З них 898 елеваторів на кінець маркетингового
2018 р. мали право видавати складські документи на зерно, тобто відповідали
колишнім вимогам щодо сертифікованих складів. З врахуванням сховищ в
умовах сільськогосподарських виробників у періоди найбільшого завантаження
наявний у національній економіці обсяг елеваторних потужностей одноразового
зберігання становить 47 млн т. При цьому, за прогнозами аналітичного агентства
АПК-інформ, до 2020 р. потреба у елеваторах перевищить 70 млн т, а у 2015 р.
становитиме близько 90 млн т, що свідчить про значний їх дефіцит у перспективі
[2]. На думку експертів, таким чином, недостатність і зношеність основних
засобів зберігання зернових та олійних культур (80% наявних потужностей
потребують модернізації, лише 50% розраховані на зберігання понад 1 рік)
зумовлює необхідність будівництва зерносховищ, за різними оцінками,
загальним обсягом 15 – 23 млн т. [1; 5]. Найбільшою на сьогодні є інвестиційна
потреба у будівництві елеваторів у таких областях України, як Харківська,
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Чернігівська, Вінницька, сумська та Дніпропетровська [5]. Однією із сучасних
тенденцій є призупинення консолідації земель в обробітку найкрупнішими
агрохолдингами та нарощування ними обсягів потужностей зі зберігання.
Інвестиції у елеватори мають високу капіталомісткість. Так, для побудови
сучасного елеватора потужністю 50 тис т зберігання, сертифікованого за
стандартами ЄС, потрібні інвестиції в розмірі 11 млн дол. [1]. Необхідний обсяг
інвестицій у комерційні елеватори (ємністю зберігання до 30 тис. т) складає 120
– 150 дол. за т зберігання [5].
Суперечливим аспектом є вибір між альтернативними інвестиційними
варіантами, а саме будівництвом нових або ж модернізацією/реконструкцією
існуючих елеваторів. При порівнянні плюсів та мінусів модернізації або
реконструкції старого та будівництва нового елеватора мають бути враховані:
вартість робіт (витрати), вартість експлуатації, термін окупності і використання
потужностей. Перевагами варіанту придбання старого елеватора з наступною
модернізацією або реконструкцією, як показує практика, є можливість
поетапного, а не одноразового здійснення витрат, менший загальний обсяг
інвестицій, ніж при будівництві нового. Прикладами ефективної поступової
модернізації є вкладення коштів компаніями групи «Прометей» у ремонт
складських

потужностей

і

оснащення

елеваторів

в

м. Миколаєві

та

смт. Гребінки, де за порівняно незначного обсягу інвестицій (1,5 та 5 млн дол.)
досягнуто показників відповідно 4,4 та 1,5 обертів потужності зберігання за рік.
На сьогодні рентабельність доробки трьох модернізованих елеваторів групи – у
м. Миколаїв («Дніпровська»), с. Лоцкине Баштанського району, с. Шевченкове
(«Новополтавка»), перевищує середньогалузевий рівень 20% [3]. На противагу
поетапному інвестуванню у придбання і модернізацію старого елеватора, для
досягнення окупності нового металевого силосу має бути забезпечена значна
оборотність (3 оберти за рік). Також за деякою інформацією операторів ринку,
для потужних елеваторів ємністю на 100 – 300 тис. т зберігання має бути усунена
проблема низького одноразового завантаження, яке може складати усього 10%
від максимального, що свідчить про наявність «вузьких місць» у маркетинговій
222

стратегії постачання зернових і олійних культур на доробку та тривалий
очікуваний термін окупності капіталовкладень (до 7 років) [3].
Проте існує й інша точка зору, згідно з якою інвестиції у новий елеватор
можуть мати

швидший термін окупності. Реконструкція старого елеватора

економічно видна у разі, коли термін експлуатації становитиме не менше 10
років. Термін же окупності нового високотехнологічного автоматизованого
елеваторного комплексу може становити 3,5 – 4 роки, а загальний термін його
служби понад 20 років. [4]. Труднощами модернізації/реконструкції старих
елеваторів бетонного типу вважають значний обсяг та складність оцінки усього
необхідного

розміру

виступають

поточний

капіталовкладень
стан

сховища

(чинниками
та

конкретний

капіталомісткості
обсяг

робіт

із

модернізації/реконструкції). Так, реконструкція лише із заміною транспортера
коштуватиме 35 дол. за т потужності зберігання, а вже повне облаштування
центрального вивантажувального тунелю із встановленням транспортеру
становитиме близько 80 дол за т. Деякі технології не зможуть бути застосовані в
рамках існуючих конструкторських рішень, а часткова модернізація не дасть
змогу в повній мірі скоротити енергоспоживання, кількість зайнятих,
автоматизувати процеси виробництва та управління. Натомість, нові технології
забезпечать зниження споживання газу та енергії на 10 – 40% [4].
Література:
1. 80% елеваторів в Україні необхідно модернізувати [Електронний ресурс] // AgroPolit.com:
сайт. – 22 жовтня 2017. – Режим доступу: https://agropolit.com/news/6218-80-elevatoriv-vukrayini-neobhidno-modernizuvati;
2. В Украине наблюдается дефицит современных элеваторных мощностей [Электронный
ресурс] // АПК-информ: сайт. – 14 августа 2018. – Режим доступа: https://www.apkinform.com/ru/agencynews/1100055#.W65mELg8r5v;
3. «Оптимальна модель». Успіх елеватору не в накопичувальній потужності, а в оборотах –
agrotimes.net [Електронний ресурс] // Прометей: группа компаний: сайт. – 07 серпня 2018. –
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5. ТОП 15 регіонів України за інвестиційною потребою у будівництві елеваторів
[Електронний ресурс] // LANDLORD: сайт. – 11 серпня 2018. – Режим доступу:
http://landlord.ua/top-15-regioniv-ukrayini-za-investitsiynoyu-potreboyu-v-budivnitstvi-elevatoriv/.
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КООКУРЕНЦІЯ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РИНКОВИХ СУБ’ЄКТІВ
Поглиблення процесів глобалізації та інтернаціоналізації виробництва,
підвищення рівня невизначеності та ризиків ведення господарської діяльності
зумовлюють необхідність пошуку підприємствами нових способів взаємодії з
метою підвищення власної конкурентоспроможності. Одним із новітніх
варіантів міжфірмової поведінки підприємств на ринку виступає коокуренція
(«coopetition»), яка поєднує в собі елементи економічного суперництва та
кооперації, дозволяє досягти спільних цілей та є однією з основних
характеристик мережевої економіки. Саме в умовах різкого уповільнення темпів
зростання економіки, коли пріоритетом діяльності господарських суб’єктів
виступає мінімізація витрат, співпраця з метою конкуренції може стати
ключовою стратегією, яка дасть можливість ефективно відповідати на виклики
глобального середовища.
У науковий обіг термін «коокуренція» вперше був запроваджений
А.М. Брандебургером, Б.Дж. Нейлбаффом та С. Стюартом у 1996 р. Вони
трактували його як «кооперацію заради конкуренції», тобто ситуацію, за якої
двоє чи більше господарюючих суб’єктів співпрацюють з метою досягнення
синергетичного ефекту в одній сфері, продовжуючи при цьому конкурувати за
всіма іншими напрямами своєї діяльності [1, с. 15]. Крім того, вони визначали
коокуренцію як тип стратегічної взаємодії між «коокурентами», які включали в
себе постачальників, споживачів, виробників, конкурентів та комплементорів
(виробників товарів-доповнювачів) [1, с. 18].
На перевагах такого типу взаємодії між ринковими учасниками
наголошував і П. Друкер, зазначивши, що «найбільшою зміною у корпоративній
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культурі та веденні бізнесу може стати активне поширення відносин, які
базуються не на власності, а на партнерстві» [2].
Господарюючі суб’єкти вступають у коокурентні відносини у тому
випадку, коли їхні інтереси частково співпадають і їх реалізація можлива при
об’єднанні зусиль з компаніями, які діють на тому самому ринку. Дуже часто
стимулом до коокурентної поведінки може бути бажання зменшити конкурентні
переваги ринкового суперника.
Основними факторами, які стимулюють розвиток коокуренції, на нашу
думку, є:
− постійні зміни ринкового середовища (поява зростаючих ринків, розвиток
споживчих потреб, поява нових технологічних можливостей та загроз, тощо);
− високий рівень невизначеності та ризику;
− швидкі темпи розвитку НТП;
− обмеженість ресурсів.
Коокурентний підхід до ведення бізнесу набуває дедалі більшого
поширення у розвинутих країнах, оскільки він надає його адептам ряд
стратегічних переваг (наприклад, можливість швидко та з низькими затратами
вийти

на

нові

товарні

ринки).

Найчастіше

коокурентна

стратегія

використовується підприємствами, які працюють у високотехнологічних
галузях, зокрема в автомобілебудуванні та телекомунікаціях. Зокрема, вона була
успішно застосована такими відомими компаніями як «Nokia» та «Sony
Ericsson», «Renault» і «Volvo», тощо. Цьому сприяє короткий життєвий цикл
товару, що виробляється в цих галузях, конвергенція технологій та високі
витрати на НДДКР [3, с. 314].
На нашу думку, аналізований тип ринкової поведінки має ряд переваг. Поперше, коокуренція дозволяє застосовувати різноманітні технології та
об’єднувати взаємодоповнюючі ресурси конкуруючих фірм для здійснення
технологічних та продуктових інновацій. По-друге, вона дає можливість малим
та середнім підприємствам, які зазвичай стикаються з труднощами у залученні
венчурного капіталу й кваліфікованої робочої сили та яким важче оновлювати
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технологічні

знання,

залишатися

на

ринку

та

підтримувати

власну

конкурентоспроможність. По-третє, кооперативні зв’язки між конкурентами
сприяють отриманню знань компанією про її партнерів та навіть про бізнесодиниці, які з ними співпрацюють. По-четверте, вони дозволяють пришвидшити
розробку нових товарів, досягти економії від масштабу та знизити рівень ризику
та невизначеності технологічного розвитку.
Зважаючи на вище викладене, можемо припустити, що коокуренція може
використовуватися підприємствами як частина стратегії підвищення їх
конкурентоспроможності у глобальному середовищі. Особливої актуальності
використання коокуренції набуває для компаній, що функціонують в країнах з
транзитивною економікою, в тому числі й в Україні, які докладають чималих
зусиль для виходу та завоювання позицій на міжнародних ринках. На жаль, на
сьогодні, вітчизняні підприємства зокрема, та українська економіка в цілому
характеризуються відносно низькою конкурентоспроможністю на світовій арені.
Так, за даними Світового економічного форуму у 2017-2018 рр. Україна посідала
81-у позицію за 137 країн за індексом глобальної конкурентоспроможності [4,
с. 296].
Досвід таких країн, як Польща, показує, що доволі часто (у 49%) у
відносини коокуренції вступають підприємства, які відносяться до одного
кластеру [5, с. 54]. Це, з одного боку, може стати основою для посилення
взаємозв’язків та коокурентних відносин між вітчизняними підприємствами в
межах кластерів в традиційних галузях промисловості (деревообробній,
машинобудівній, комбікормовій тощо), а з іншого – основою для формування
кластерів

та

підвищення

ефективності

діяльності

підприємств

у

високотехнологічних галузях, зокрема в електроніці та біофармацевтиці.
Наслідком розвитку коокуренції в межах кластерів може стати покращення
позиції України в рейтингу Глобальної конкурентоспроможності за таким
субпоказником як «рівень розвитку кластерів» (наразі Україна за цим
індикатором займає 108-му позицію) [4, с. 297]. Коокурентні відносини
сприяють дифузії знань та інформації між підприємствами-учасниками, в тому
226

числі тих, які стосуються науково-технічних та технологічних змін. Крім того, за
такого типу взаємодії генеруються нові знання, які здатні принести вигоду усім
коокурентам. На нашу думку, міжорганізаційне поширення та генерація знань
дає змогу досягти економії на навчанні, підвищити рівень трансферту
технологій, створювати вищу додану вартість та посилити інноваційну складову
діяльності підприємств, наслідком чого стає зниження витрат на одиницю
продукції та посилення їх порівняльних переваг на внутрішньому та
міжнародних ринках.
Малим та середнім підприємствам коокуренція з ринковими суперниками
дасть змогу закріпити свої позиції на окремих сегментах внутрішнього ринку за
рахунок нарощування ринкової частки. Для великих підприємств – це шанс
заявити про себе на міжнародних ринках за рахунок збільшення обсягу
експортованої продукції. У зв’язку з цим для підприємств, які базуються в
країнах

з

транзитивною

економікою,

особливої

актуальності

набуває

встановлення транскордонних коокурентних відносин.
Разом з тим, при переході до коокуренції у стратегічній взаємодії між
підприємствами, варто враховувати її обмеження та потенційні загрози як для
самих учасників, так і економіки в цілому. Зокрема, по відношенню до окремого
підприємства коокуренція може спричиняти відтік технологій, призводити до
труднощів в управлінні бізнес-одиницею та втрати контролю над нею.
Технологічний ризик існує тоді, коли компанія недостатньо уваги приділяє
інформаційній

безпеці

або

співпрацює

з

партнером,

схильним

до

опортуністичної поведінки. В такому випадку може статися витік інформації, яка
становить комерційну таємницю і не пов’язана з об’єктом кооперації.
Ймовірність втрати контролю над компанією зростає за умови, що вона
співпрацює з більшою бізнес-одиницею, що виділяє фінансові ресурси на
реалізацію проекту, яка є предметом коокуренції. Більший партнер, який володіє
більшою ринковою владою, може спонукати меншого брати на себе більше
ризиків. Управління відносинами коокуренції є досить складним завданням. Цей
тип господарської поведінки вимагає від менеджерів перегляду відносин
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конкуренції, які стають складнішими та багатогранними і балансувати між
співпрацею та суперництвом з метою покращення власних стратегічних
результатів.
Крім того, в країнах з транзитивною економікою надмірне поширення
коокурентних відносин, а також їх правова невизначеність, можуть сприяти
послабленню економічного суперництва між ринковими учасниками, що, в свою
чергу призведе, до зниження конкурентоспроможності всієї економіки (особливо
за субпоказниками інтенсивності місцевої конкуренції та ефективності
антимонопольної політики).
Зважаючи на вище викладене, можемо зробити висновок, що кооперація з
конкурентами набуває дедалі більшого поширення в міжорганізаційних
відносинах та може принести значні вигоди для учасників таких відносин. Крім
того, вона дає можливість підвищувати міжнародну конкурентоспроможність як
окремих підприємств, так і економіки в цілому, зокрема за такими параметрами
як рівень розвитку кластерів, трансферт та сприйняття технологій, тощо. Разом з
тим, для країн з транзитивною економікою вона несе ряд загроз, а тому її
застосування вимагає виваженого підходу як з боку самих учасників, так і з боку
регуляторних органів. Тому вважаємо за доцільне, стимулювати розвиток
коокуретних відносин в тому випадку, якщо це призводитиме до реальних
технологічних проривів на внутрішньому ринку, або ж до посилення позицій
національних підприємств на глобальних ринках.
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Магомедова А.М. БРЕНД У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФРАНЧАЙЗИНГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

БРЕНД У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ФРАНЧАЙЗИНГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Бренд – один зі стратегічних ресурсів франчайзингового підприємства,
однак, разом з тим, і найбільш вразливий, який постійно зазнає впливу
негативних наслідків недобросовісної конкуренції або недотримання умов
франчайзингової угоди її учасниками. Бренд як актив підприємства потребує
постійного вдосконалення та розвитку, а також компетентного юридичного
захисту.
У діяльності франчайзингового підприємства бренд є ключовим
драйвером, від якості якого залежить успіх розвитку франчайзингової мережі.
Сучасні тенденції розвитку франчайзингових підприємств також вказують на
важливу роль бренду у формуванні франчайзингових відносин.
На сьогоднішній день основними тенденціями розвитку франчайзингових
відносин є:
- поглиблення кастомізації;
- динамічний розвиток еко-франшиз та healthy-франшиз;
- активна роль жінок у формуванні та розвитку франчайзингових мереж;
- вплив покоління Z на розвиток франчайзингових відносин;
- розвиток корпоративної соціальної відповідальності франчайзингових
мереж;
- smm – сучасні канали збуту продукції франчайзингових підприємств;
- поява мульти-брендових франчайзі.
Отже, з-поміж інших факторів бренд активно впливає на динаміку
франчайзингових відносин, визначаючи їх вектор розвитку.
Варто відзначити, що сутність бренду визначається не лише логотипом
чи графічним зображенням. Бренд – це багаторівнева модель, яка складається із
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сукупності елементів та факторів, а також взаємозв’язків між ними, під впливом
яких формується уявлення споживачів про товар.
Бренд як мультикомплексне явище можна розглядати у вигляді піраміди
елементів, які визначають процес формування та розвитку бренду підприємства
з метою досягнення кінцевої мети – створити потужний та унікальний образ
компанії у свідомості споживача.
ОБРАЗ БРЕНДУ
Експерти,
об’єднання

ФАКТОРИ ВПЛИВУ

Клієнти,
конкуренти

Асоціація з
брендом

КАНАЛИ КОМУНІКАЦІЙ
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ

Цільова аудиторія,
переваги

Brand book
Відмінність від
конкурентів

ПОЗИЦІОНУВАННЯ

Індивідуальність

ПЛАТФОРМА БРЕНДУ

Місія

Сутність
бренду

ДНК БРЕНДУ

Концепція

ПРОДУКТ
ВАРТІСТЬ БРЕНДУ

КАПІТАЛ БРЕНДУ

Рис. 1. Піраміда побудови бренду
Джерело: побудовано автором на основі [1,2].

Таким

чином,

франчайзингових

бренд

відіграє

підприємств,

пріоритетну

виступаючи

роль

ключовою

у

розвитку

передумовою

формування їх конкурентоспроможності. Потужні бренди дозволяють будувати
потужні франчайзингові мережі підприємств. Бренд – один з основних активів
франчайзингового підприємства і його розвиток має забезпечуватися на всіх
рівнях піраміди бренду.
Література:
1. Robert J. Kwortnik Jr Building and Managing Your Brand, 2011. – 17 p.
2. S. Rushmore, K. Fitzpatrick, and T. Lam.U.S. Hotel Franchise Fee Guide, 2009.- 19 p.
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ЕФЕКТ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ
КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Перед Україною постало стратегічне завдання формування конкурентних
переваг національної економіки. Евроінтеграційні процеси, що все більш
поглиблюються, попри всі позитивні ефекти, несуть загрозу для не
конкурентоспроможних економік, а серед європейських країн українська
економіка одна з останніх за своєю конкурентоспроможністю. У 2017-2018 році
Україна посіла 81 місце серед 137 країн світу за Індексом глобальної
конкурентоспроможності [1]. Гірші рейтинги в Європі має тільки Греція і Боснія
та Герцеговина. Звичайно, жодний індекс не дасть універсального рецепту для
вирішення економічних проблем, але цей комплексний показник вказує на
сильні та слабкі сторони країни. Доцільне використання наявних та стратегія
формування нових конкурентних переваг покладено на державну економічну
політику.
Конкурентні переваги

національної

економіки

-

це

ексклюзивні

властивості, унікальні ресурси та умови, що позитивно впливають на
ефективність діяльності суб’єктів господарювання в масштабах країни.
Економічна політика держави — це система соціально-економічних ідей та цілей
розвитку країни, основні завдання, засоби їх досягнення, а також діяльність
органів державної влади й управління щодо їх реалізації [2]. Важливою
складовою економічної політики держави є конкурентна політика, метою якої є
розробка заходів, які стосуються створення конкурентного середовища,
підтримки та захисту добросовісної конкуренції, боротьби з монополізмом в
економіці тощо. Однією з нагальних проблем, яку сьогодні має розв’язувати
економічна політика держави є забезпечення сприятливого середовища для
формування конкурентних переваг національної економіки.
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Конкурентну політику держави можна розглядати у вузькому та широкому
сенсі. Вузький підхід характеризує її як політику захисту конкуренції. Широкий
підхід базується на розумінні конкурентної політики як політики розвитку
конкуренції. Остання передбачає вирішення проблем економічного зростання,
розширення внутрішнього ринку країни. При цьому політика розвитку
конкуренції значно різноманітніша за набором інструментів, ніж політика
захисту конкуренції [3]. Політика розвитку конкуренції виражається ефектом
підвищення конкурентоспроможності національних виробників, формуванням
нових конкурентних переваг національної економіки.
Причиною втрати традиційних та неефективності формування новітніх
конкурентних переваг національної економіки є загальна неефективність
системи державного управління, відсутність довіри до державних інститутів,
слабка правова база, корупція, обмежений доступ до ресурсів. Про неналежне
здійснення економічної політики і конкурентної політики, зокрема, свідчить
несформованість в Україні конкурентного середовища.
Одним із найважливіших ефектів успішної конкурентної політики держави
є покращення конкурентного середовища, що є основою для формування
конкурентних переваг національної економіки. Конкуренція несе соціальноекономічний добробут тим країнам, де держава сприяла розвитку ринкових
інститутів і підвищенню ефективності внутрішнього ринку. В сучасних умовах
формуванню конкурентних переваг сприяє державна підтримка інноваційного
товарного виробництва,

інформаційних технологій,

високотехнологічних

галузей та сфери послуг.
Але в Україні гостро проявляються тенденції до монополістичної
деформації інституту конкурентоспроможності. Негативні ефекти реалізації
конкурентної політики обумовлюють відсутність належної конкуренції і
високий рівень монополізації, що прямо і безпосередньо позначається на
підприємницькому середовищі в Україні, для якого характерні: низька якість
продукції за її високої собівартості, низька продуктивність праці, проблеми
тінізації, недобросовісність у комерційних відносинах, масове порушення прав
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споживачів та інше [4]. Недосконалість конкурентного середовища та
відсутність стимулів для припинення антиконкурентних дій суб’єктами
господарювання підтверджують дані Антимонопольного комітету України про
накладені численні штрафи. Зокрема, штрафи, сплачені за порушення
антимонопольного законодавства, у 2017 році становили 2 561,1 млн грн, що у
1,8 раза більше, ніж у 2016 році [5].
За даними опитування, проведеного Центром комплексних досліджень
АМКУ в 2017 році, суб’єктами господарювання відзначено зниження
інтенсивності конкуренції на внутрішньому ринку у сфері машинобудування,
будівництва, агро-промисловому та гірничо-металургійному комплексах. Також
інтенсивність конкуренції зменшилась в усіх сферах з країнами СНД та у сфері
агро-промислового,

паливно-енергетичного

та

гірничо-металургійного

комплексів з країнами далекого зарубіжжя. Нажаль, в Україні дуже слабкі
ринкові механізми,
конкурентність

у

що забезпечують впровадження
багатьох

сегментах

внутрішнього

інновацій.
ринку

Низька

обумовлює

недостатню мотивацію суб’єктів господарювання до інноваційного розвитку,
технологічного оновлення. Конкурентні ринки можуть існувати й без
інноваційного розвитку, але інноваційний розвиток неможливий поза ринком і
конкуренцією [4].
Державна конкурентна політика має узгоджуватися з інвестиційною
політикою, що спрямована на стимулювання інвестицій і одночасно стимулює
також конкуренцію у тій сфері, де інвестиції є базою для прогресивної
реструктуризації. Якщо будуть створені прозорі та конкурентні умови для
залучення інвестицій в економіку, то перспективи економіки України мають
логічно розвиватися від панування конкуренції до конкурентного середовища і
через впровадження інновацій до формування конкурентних переваг.
Отже, ключовим макроекономічним чинником формування конкурентних
переваг національної економіки України має бути ефективна конкурентна
політика держави, спрямована на структурну перебудову економіки та
формування такої нормативно-правової бази господарювання, яка забезпечувала
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б формування конкурентних переваг національної економіки, підвищення
конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому й зовнішньому
ринках.
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК: НОВІ ВИКЛИКИ
ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОГЕНЕРАЦІЇ
Енергоефективність системи як її здатність до проактивного та
циркулярного

функціонування

є

беззаперечним

пріоритетом

розвитку

енергосектору як в межах країни чи окремих регіонів, так і в рамках підприємств.
Однак для представлення комплексної оцінки перспектив розвитку енергетики
України доцільно почати з аналізу сучасного стану та ключових передумов
переходу до енергоефективного споживання.
Кризова ситуація, що склалась в енергетичній галузі, обумовлена
декількома причинами, що мають комплексний характер впливу. По-перше,
наявні суттєві перебої у постачанні енергоресурсів на територію України, що
спричиняє постійний тиск на економіку держави. Зокрема, щороку зростає
фінансова та політична залежність від контрактів з Російською Федерацією на
постачання

енергоносіїв

для

забезпечення

функціонування

галузей

промисловості, а також задоволення потреб теплопостачання для населення.
Незважаючи на той факт, що з 2015 року Україна безпосередньо не купує газ у
Російської Федерації, ряд укладених домовленостей між двома країнами змушує
українську сторону дотримуватися укладених раніше угод щодо купівлі газу у
російської компанії «Газпром» до 2019 року (мінімум 4 млрд. м 3 на рік).
Стокгольмський арбітраж встановив вигідну ціну на газ для вертикальноінтегрованої нафтогазової компанії НАК «Нафтогаз України», що є нижчою за
формульний еквівалент, однак майбутні домовленості з Російською Федерацією
є нестабільними і знаходяться у площині задоволення національних інтересів
кожної зі сторін.

Варто уточнити, що ціна на газ прив’язана до формули

«Німецький хаб+», що виходить з принципу врахування імпортного паритету і
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передбачає можливість перегляду ціни у разі перевищення ліміту зростання
даного паритету у 10%.
Стратегічні перспективи підтримки відносин з Російською Федерацією
щодо постачання газу в Україну ускладнені й часовим лагом двосторонніх
домовленостей. Термін дії контракту на закупівлю газу завершується у
2019 році. Російська Федерація активно працює в напрямку будівництва власної
газотранспортної

інфраструктури,

насамперед,

вже

запущено

проекти

газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік», в той час як в Україні
відсутня чітка стратегія забезпечення енергоефективності та поступового
зменшення рівня залежності від імпорту енергоресурсів.
Складні політичні відносини з Російською Федерацією обумовлені також
транзитним статусом України як держави на геополітичній карті світу. В цілому,
системний підхід в реалізації транзитного потенціалу держави передбачає
дотримання трьох ключових напрямків співпраці:
− беззаперечне

визнання

міжнародних

норм,

принципів

та

стандартів, а також врахування особливостей національного
законодавства відповідних країн-партнерів;
− дотримання укладених домовленостей та забезпечення підтримки
процесів взаємодії країн-учасниць транзитних операцій для
оптимальності, ефективності та своєчасності та транзиту;
− якість транзитних послуг.
Оскільки

ефективність

функціонування

енергетичного

ринку

та

економіки України залежить від її транзитного статусу, актуальність підтримки
домовленостей з країнами Європейського Союзу не викликає сумнівів. Однак
порушення

російською

компанією

«Газпром»

визначених

договорами

зобов’язань з українською стороною спричиняє необхідність понесення
останньою додаткових втрат на судові процедури та вирішення геополітичного
конфлікту.
Ключовим пріоритетом розвитку енергетичної галузі є запуск ринку
електроенергії в Україні, що засвідчить революційний перехід від монопольного
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регулювання державою процесів купівлі-продажу електроенергії до створення
конкурентного середовища та вільного попиту і пропозиції.
В процесі поступової демонополізації ринку електроенергії в Україні
державний регулятор в особі відповідних органів може стикнутися з рядом
заходів опору підприємств електрогенерації новій реформі, що матиме негативні
наслідки для темпів та ефективності проведення дерегуляції:
− опір конкуренції з Європи (саботування техніко-технологічної
модернізації; штучна затримка процесів переходу на європейські
стандарти);
− опір залученню інвестицій;
У результаті проведеного аналізу було виявлено, що за сучасного стану
надвисокої концентрації гравців на ринку електроенергії дозволяє останнім
маніпулювати собівартістю генерації та штучно завищувати ціни для
споживачів.

Техніко-технологічна

модернізація

підприємств

генерації

електричної енергії є беззаперечною умовою приєднання підприємств
Об’єднаної енергетичної системи України до європейського об’єднання ENTSOE, що матиме ряд суттєвих переваг для українських споживачів та бізнесу:
− вихід вітчизняних учасників на міжнародні ринки експорту та
імпорту;
− посилення конкурентної боротьби за рахунок входження іноземних
конкурентів;
− підвищення якості генерації;
− оптимізація собівартості виробництва електроенергії;
− побудова системи «справедливого ціноутворення».
Варто уточнити, що процес інтеграції Об’єднаної енергетичної системи
України до загальноєвропейської енергосистеми ENTSO-E, який передбачений
Угодою про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, вже розпочато
із підписання відповідної угоди у травні 2017 році. Крім того, на сьогодні
синхронна співпраця із ENTSO-E відбувається лише через так званий
«Бурштинський острів», тобто умовну територію з Бурштинською ТЕС,
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Калуською ТЕЦ та Теребле-Ріцькою ГЕС (загалом – 2530 МВт), а також
інфраструктурою електромереж Укренерго (220-750 кВт) Укренерго та
розподільчими мережами обласних компаній з постачання електроенергії
карпатського регіону.
Однак, станом на третій квартал 2017 року «Укренерго» оцінювало
технологічну готовність Об’єднаної енергетичної системи України щодо
приєднання до ENTSO-E у 15%, а рівень імплементації та гармонізації
українського законодавства з європейськими нормами − в 5% за нинішнього
ступеня інтегрованості систем у 10%. Доведення цих умов до 99-100відсоткового рівня заплановане через п’ять років [2].
З огляду на сучасну ситуацію у розрізі енергоефективності варто
підкреслити два ключових шляхи виходу з енергокризи, пов’язаної з надмірним
споживанням електроенергії та процесами анбандлінгу енергосектору в цілому
та окремих підприємств-учасників ринку зокрема. По-перше, необхідно
максимально наблизити споживання електроенергії в країні до її генерації з
метою зменшення ризиків, обумовлених незбалансованістю системи. По-друге,
доцільно запровадити механізм розподіленої генерації за регіональним
принципом, що забезпечить ефективне використання природно-ресурсного
потенціалу країни та знизить тиск на окремі області України.
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ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Поширення інформаційних технологій та подальша діджиталізація
багатьох соціально-економічних процесів сприяє формуванню нової парадигми
конкурентоспроможності сучасного підприємства і відповідні зміни в соціальнотрудовій сфері досить швидко стануть реальністю для багатьох працівників та
підприємств у всьому світі. Резерви зростання економічної ефективності
діяльності персоналу на підприємстві нині знаходиться саме в площині
ефективного використання потенціалу нових технологій, впровадження
автоматизованих систем зі штучним інтелектом, переходу до якісно нових
робочих місць творчої, креативної праці, значного підвищення продуктивності
праці, зростання кількісних та якісних показників праці.
Діджиталізація нині є одним з важливих трендів в царині управління
персоналом, який вже не можна не враховувати у поточній діяльності та при
проведенні реінжинірингу бізнес-процесів. Фахівцями «Центру нової економіки
та суспільства» Всесвітнього економічного форуму [1-3], було проведене онлайн опитування компаній та визначені тенденції в сфері праці на 2018-2022 рр.,
більшість яких безпосередньо пов’язана з поширенням інформаційних
технологій: 1) драйверами змін, що позитивно впливають на зростання бізнесу,
є чотири технологічні досягнення: повсюдний високошвидкісний мобільний
Інтернет; штучний інтелект; широке застосування великих аналітичних даних; і
«хмарні» технології; 2) прискорене впровадження технологій: до 2022 р. згідно з
заявленими інвестиційними намірами опитаних компаній, 85% респондентів,
швидше за все, розширяють використання аналізу великих даних для
користувачів та організацій; 3) роботизація: значний бізнес-інтерес до
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впровадження привертають такі технологій робототехніки: стаціонарні роботи,
роботи для земельних робіт та повністю автоматизовані аеронавігаційні
пристрої, в додаток до алгоритмів машинного навчання та штучного інтелекту.
Рівень впровадження роботів значно відрізняється між галузями, ці інвестиції
планують від 23% до 37% компаній; 4) зміна географії виробничих, розподільних
та цільових ланцюгів: до 2022 р. 59% опитаних компаній очікують, що будуть
суттєво змінювати процеси виробництва та розповсюдження товарів; 5) зміна
типів зайнятості: майже 50% компаній очікують, що автоматизація призведе до
деякого скорочення їх штатного персоналу до 2022 р., проте 38% опитаних
підприємств розраховують розширити свій персонал за рахунок нових робіт, що
підвищують продуктивність, і більше 25% очікують, що автоматизація призведе
до створення нових робочих місць; 6) подальша автоматизація: якщо у 2018 р. в
середньому 71% від загальної кількості робочих годин виконуються людьми, то
до 2022 р. цей середній показник становитиме тільки 58% робочих годин.
Розширення частки машин у робочих задачах особливо відзначається у
прийнятті рішень, адмініструванні, пошуку інформації; 7) трансформація
зайнятості: до 2022 р., кількість нових робочих місць зросте з 16% до 27%
(+11%), тоді як частка робочих місць, що зникають зменшиться з 31% до 21%
(- 10%). Це свідчить про необхідність розробки адаптаційних стратегій, які
необхідно запровадити для полегшення переходу персоналу до нового світу
праці; 8) зростання попиту на професії, які передбачають посилене використання
технологій: до 2022 р. зростатиме попит на аналітиків даних та вчених,
розробників програмного забезпечення та додатків, а також спеціалістів з
електронної комерції та соціальних медіа. Також очікується зростання попиту на
персонал, який потребують спеціальних навичок: працівників служби підтримки
клієнтів, спеціалістів з продажу та маркетингу, навчання та розвитку,
спеціалістів з організаційного розвитку, а також менеджерів з питань інновацій.
Крім того, зростатиме попит на абсолютно нові професії, пов'язані з розумінням
та використанням новітніх технологій: спеціалістів з автоматизації навчання,
фахівців з аналізу великих даних, експертів з автоматизації процесів, аналітиків
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з безпеки інформації, користувацького досвіду та людських ресурсів –
конструкторів взаємодії з машинами, інженерів-робототехніків та спеціалістів з
блокчейну; 9) швидке застарівання навичок: з урахуванням хвилі нових
технологій та тенденцій, що руйнують бізнес-моделі та змінюють розподіл праці
між працівниками та машинами, трансформують поточні профілі праці,
переважна більшість компаній, очікують, що до 2022 р. потрібні навички,
необхідні для виконання більшості робіт значно зміняться. Очікувана
стабільність середньостатистичної навички – частка основних навичок,
необхідних для виконання роботи, яка залишиться незмінною – очікується
приблизно на рівні 58%, що означає середній зсув на 42% у необхідних навичках
персоналу протягом 2018-2022 рр.; 10) потреба в постійному підвищенні
кваліфікації: до 2022 р. не менше 54% всіх працівників потребуватимуть
значного підвищення кваліфікації. З них близько 35%, як очікується, потребують
додаткового навчання на термін до 6 місяців, 9% - від 6 до 12 місяців, а 10%
вимагатимуть додаткового навчання, тривалістю більше ніж рік; 11) розробка
стратегій усунення розривів у навичках: майже чверть компаній не визначилися
або навряд чи перейдуть на перепідготовку існуючих працівників, а дві третини
очікують, що працівники адаптуються та набиратимуть навички в процесі зміни
робочих завдань. Від половини та двох третин компаній, швидше за все,
звернеться до зовнішніх підрядників, тимчасових співробітників та фрілансерів,
щоб подолати розбіжності в навичках; 12) недостатнє навчання та підвищення
кваліфікації: 41% роботодавців налаштовані на те, щоб проводити навчання для
висококваліфікованих працівників, тоді як 33% заявили, що воно буде
пріоритетним для працівників, які мають найбільший ризик постраждати від
технологічних змін.
Імплементація різноманітних цифрових технологій, згідно з результатами
он-лайн опитування, проведеного «Центром нової економіки та суспільства»
Всесвітнього економічного форуму [2; 3], відбувається досить нерівномірно,
хоча компанії в цілому досить заінтересовані у їх впроваджені. Найбільш
перспективними для впровадження до 2022 р. компанії вважають цифрові
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технології, орієнтовані на моніторинг поведінки споживачів та Інтернетторгівлю (рис. 1).

Рис. 1. Частка компаній, які планують впроваджувати цифрові технології до 2022 р.
(прогноз), %
Джерело: [3, c. 7].

В

умовах

технологій,

стрімкого

система

впровадження

індикаторів

інформаційно-комунікаційних

оцінювання

економічної

ефективності

діяльності персоналу на підприємстві крім класичного набору індикаторів
повинна також мати вагому цифрову компоненту, блок показників, які
характеризують ефективність використання інформаційних технологій в
управлінні персоналом. Для оцінювання економічної ефективності діяльності
персоналу на підприємстві нами було запропоновано три блока індикаторів:
«Ефективність діяльності підприємства» (ефективність виробничої діяльності;
ефективність

трудової

діяльності;

ефективність

фінансової

діяльності),

«Ефективність праці» (виробіток продукції за одиницю часу; співвідношення
темпів росту продуктивності праці і заробітної плати; втрати робочого часу в
розрахунку на 1 працівника; коефіцієнт частоти виробничого травматизму) та
«Ефективність
персоналом»

використання
(рівень

інформаційних

інтеграції

IT-технологій
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технологій
в

в

управлінні

HR-процеси;

рівень

використання інформаційної системи працівниками; частка працівників, які
пройшли навчання в он-лайн системі; коефіцієнт економії витрат робочого часу
на реалізацію HR-процесів).
Таким чином, запропонована нами система індикаторів об’єднує
показники ефективності діяльності підприємства в цілому, ефективності праці та
використання інформаційних технологій в управлінні персоналом, що сприятиме
багатогранному врахуванню як сучасних тенденцій в сфері діджиталізації, так і
загальної ефективності бізнес-процесів сучасного підприємства. Впровадження
цифрових

технологій,

автоматизація

багатьох

бізнес-процесів

суттєво

розширюють класичне розуміння ефективності праці на мікрорівні; і в
найближчому майбутньому може постати питання як виокремити внесок
людської та цифрової праці для оцінювання ефективності діяльності персоналу.
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Акуленко К.В. ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Для того, щоб ефективно залучати інвестиційні ресурси будь-який
господарюючий суб'єкт повинен володіти інвестиційною привабливістю, це дає
йому можливість повною мірою реалізувати свій конкурентний потенціал,
розширювати та удосконалювати виробничу діяльність, впроваджувати в свою
діяльність інновації та результати НДДКР, чинити позитивний вплив на
зростання привабливості інвестиційного середовища країни.
Пропонуємо власну класифікацію концептуальних підходів до визначення
сутності інвестиційної привабливості підприємства: 1. концепція інтегральної
оцінки

показників

підприємства;

2.

концепція

економіко-психологічної

задоволеності інвестора; 3.концепція сукупності умов та характеристик
діяльності підприємства; 4. концепція перспективності розвитку підприємства;
5. концепція факторного аналізу ефективності інвестицій.
З метою більш ефективного вивчення особливостей та систематизації
існуючих підходів до поняття інвестиційної привабливості підприємства та
удосконалення даного визначення, згрупуємо досліджені трактування згідно
запропонованих нами концепцій. Результати групування представлено в таблиці
1.
Багатогранний
підприємства

характер

підтверджується

категорії

інвестиційної

привабливості

також

результатами

використання

запропонованої нами класифікації концепцій, яка дозволила виокремити, крім
вже

існуючих

характеристик,

характеристику

підприємства

з

позиції

перспективності його розвитку, як фінансового так і виробничого, ринкової
вартості, що дозволило пов'язати економічні інтереси інвесторів, підприємства, і
інших зацікавлених сторін в одне ціле.
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Таблиця 1
Удосконалення концептуальних підходів до визначення сутності інвестиційної
привабливості підприємства
№
п/п

Автор чи
джерело

Визначення поняття
1. Концепція інтегральної оцінки показників підприємства

1.5

Брюховецька
Н.Ю.

Збалансована система інтегральних та комплексних показників доцільності
вкладання капіталу інвестором в об’єкт інвестування, яка відображає
сукупність об’єктивних та суб’єктивних умов, що сприяють або
перешкоджають процесу інвестування

1.6

Крамаренко
К.М.

Інтегральний показник, об’єднуючий комплекс формалізованих і
неформалізованих критеріїв, що характеризує доцільність вкладення
капіталу в досліджуваний потенційний об’єкт інвестування

Сукупність показників фінансово-економічного стану підприємства, на
основі аналізу яких потенційний інвестор може прийняти управлінське
1.7 Черваньов А.І.
рішення щодо до цільності вкладення вільних засобів у розвиток цього
підприємства без значного ризику їх втрати або неотримання очікуваного
доходу на інвестований капітал
Покропивний
Інтегрована фінансово-економічна оцінка тієї чи іншої фірми як
1.9
С. Ф.
потенційного об’єкта інвестування
Це збалансована система інтегральних та комплексних показників
доцільності вкладання капіталу інвестором в об’єкт інвестування, яка
1.10 Євтушенко С.О.
відображає сукупність об’єктивних та суб’єктивних умов, що сприяють або
перешкоджають процесу інвестування
Це справедлива кількісна та якісна інтегральна оцінка внутрішніх і
зовнішніх можливостей об’єкта потенційного інвестування залучати й
1.11 Горяча О.Л.
використовувати інвестиційні ресурси для свого розвитку і забезпечувати
максимізацію економічного ефекту суб’єктам інвестування при
мінімальному інвестиційному ризику
2. Концепція економіко-психологічної задоволеності інвестора
2.1

Алексеєнко
Л. М.

Узагальнена характеристика переваг та недоліків окремого об'єкта
інвестування з точки зору конкретного інвестора згідно сформованим ним
критеріям

2.2

Бабушкін В. А.

Це стан організації, за якого у потенційного власника капіталу (інвестора,
кредитора, лізингодавця тощо) виникає бажання піти на певний ризик та
забезпечити притік інвестицій у монетарній та (або) немонетарній формі

2.4

Андраш О.А.

2.5

Момот Т.В.

2.6

Юр’єва О.Г.

2.10

Краснокутська
Н.С.

Відносне поняття, що відображає думку певної групи інвесторів відносно
співвідношення рівня ризику, рівня прибутковості і вартості фінансових
ресурсів в тій або іншій державі, регіоні, галузі, підприємстві
Рівень задоволення фінансових, виробничих, організаційних та інших вимог
чи інтересів інвестора щодо конкретного акціонерного товариства, що
оцінюється рівнем внутрішньо генерованого гудвілу
Досягнення компромісу інтересів між інвестором і реципієнтом інвестицій
Сукупність економіко психологічних характеристик діяльності
підприємства, які задовольняють вимоги інвестора, тобто, пов'язує
інвестиційну привабливість з психологічним кліматом, рівнем корпоративної
культури підприємства, рівнем розвитку управлінських якостей
менеджменту тощо.
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Продовження таблиці 1
3. Концепція сукупності умов та характеристик діяльності підприємства
3.2

Савчук В.П.,
Прилипко С.І.

Сукупність характеристик фінансово господарської та управлінської
діяльності підприємства, перспектив розвитку та можливості залучення
інвестиційних ресурсів

3.3

Макарій Н. П.

Справедлива кількісна та якісна характеристика зовнішнього та
внутрішнього середовища об'єкта потенційного можливого інвестування

3.4

Соболь В.А.,
Кошилєв І.В.

3.5

3.6

3.7

3.8
3.9

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

5.4

Загальна характеристика виробництва, що може забезпечити
найефективнішу реалізацію інвестиційної стратегії інвестора
Набір характеристик фінансової стійкості і економічної ефективності
Довбня С.Б.
підприємства
Це фінансово-майновий стан підприємства, ефективність використання його
Юхимчук С.В.,
ресурсів, а також якісні характеристики: професійні здібності керівництва,
Супрун С.Д.
галузева та регіональна приналежність підприємства, стадія життєвого
циклу, добросовісність підприємства як партнера
Це сукупність характеристик його виробничої, комерційної, фінансової і
Бондарь В.М.
управлінської діяльності та особливостей інвестиційного клімату, що
свідчать про доцільність здійснення інвестицій в нього
Сукупність характеристик, що дозволяє потенційному інвестору оцінити,
Гайдуцький А.П. наскільки той або інший об'єкт інвестицій привабливіше інших для
вкладення наявних коштів
Носова О. В.
Це узагальнена характеристика переваг і недоліків об’єкта інвестування
4. Концепція перспективності розвитку підприємства
Здатність підприємства до залучення відповідних обсягів та відповідної
якості інвестиційних ресурсів, здатність до простого та розширеного
Катан Л.І.
відтворення з метою забезпечення сталого розвитку виробництва в умовах
соціально орієнтованої ринкової економіки
Оцінка окремих підприємств як об’єктів майбутнього інвестування з позиції
перспективності розвитку виробництва й обсягів збуту продукції,
Пилитяк А.В.
ефективності використання активів, їх ліквідності, стану платоспроможності
та фінансової стійкості
Системна сукупність потенційних можливостей вкладання коштів з метою
отримання економічної ефективності у майбутньому, як наслідок результатів
Нападовська І.В.
минулої господарської діяльності потенційного об’єкта інвестування
суб’єктивно оцінювана інвестором
5. Концепція факторного аналізу ефективності інвестицій
Визначається на засадах системного підходу, що ґрунтується на єдності та
взаємодії його аспектів: технічного, географічного, трудового,
Мочерний С.В.
організаційного, екологічного, ресурсного, фінансово-економічного,
правового та комерційного
Сукупність виробничо-фінансових кількісних і якісних факторів та
Лайко Г.П.
критеріїв, які характеризують їхні потенційні можливості та економічні
переваги порівняно з іншими об’єктами інвестування
Сукупність природно-географічних, соціально-економічних політичних та
Гунько В. І.
інших факторів, які формують уявлення інвестора про ефективність
інвестування в об’єкти
Комплекс різноманітних факторів, перелік і вага яких може змінюватись в
залежності від: цілей інвесторів; виробничо-технічних особливостей
Задорожна Я. Є.,
підприємства, у яке інвестуються кошти; економічного розвитку
Дядечко Л.П.
підприємства у минулому, на теперішній час, а також очікуваного у
майбутньому економічного розвитку
Джерело: складено та розраховано автором за даними: [1-8]
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З іншої сторони, запропонована концепція економіко-психологічної
задоволеності

інвестора,

дозволяє

підкреслити

наявність

соціально-

психологічних факторів у процесі прийняття інвестиційних рішень, ігнорування
яких може призвести до значних прорахунків при оцінці інвестиційної
привабливості господарюючих суб’єктів.
Вивчивши і проаналізувавши існуючі в науці підходи, та розглянувши
поняття інвестиційної привабливості підприємства з точки зору урахування
особливостей, виявлених запропонованими нами концепціями, вважаємо, що
інвестиційну привабливість підприємства слід трактувати як комплексний
показник існуючого і потенційно можливого рівня розвитку підприємства, який
виражається у сукупності умов і характеристик діяльності підприємства та
системі інтегральних значень, що відображають фінансово-економічний,
виробничий, соціальний, інноваційний, екологічний і правовий аспекти
діяльності підприємства та забезпечують особистий інтерес інвестора до
здійснення вкладень з метою їх примноження або отримання соціального ефекту.
Перевагами запропонованого нами визначення є, по-перше, комплексність
даного поняття та врахування у його структурі всіх елементів концепцій,
починаючи від інтегральної оцінки та факторного аналізу, умов діяльності
підприємства,

і закінчуючи

перспективним

підходом

та

обов’язковим

включенням до визначення соціально-психологічної складової; по-друге, у
запропонованому нами визначенні враховуються не тільки економічні вигоди від
здійснення інвестицій, а й соціальна складова, досягнення високого рівня якої
іноді може в рази перевищувати комерційний ефект.
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Альошина І.В. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Зростаючі інтеграційні процеси банківського сектора змінили характер
конкуренції банків, змушуючи їх вести конкурентну боротьбу на національному
і на міжнародному ринках. За складних внутрішніх умов існує необхідність у
дослідженні особливостей прояву конкурентоспроможності банківської системи
України та їхнього впливу на її економічний розвиток в умовах європейської
інтеграції з метою виявлення загроз та можливостей.
Проаналізовано особливості прояву конкурентоспроможності банківської
системи Україна за допомогою наступних індикаторів:
1) Показники концентрації банківської системи України (показують
залежність конкурентоспроможності від рівня

концентрації ринку): за

результатами виміру банківської конкуренції за індексом ННІ можна виділити
наступні фази динаміки рівнів концентрації банківської системи України:
І до 2002р. – різке падіння ННІ до рівня 406 внаслідок пожвавлення
конкуренції через переформатування структури ринку (ліквідація, злиття і
поглинання, зростання частки приватних банків);
ІІ 2002-2008рр. – поступове зниження ННІ до рівня 374 внаслідок ще
більшого пожвавлення конкуренції завдяки розвитку роздрібного банкінгу та
приходу іноземного капіталу до банків, посилення ринкових позицій банків
(максимальна кількість банків за період 182);
ІІІ 2008-2013рр. – посилення концентрації ННІ до рівня 517 через хвилю
ліквідації банків та посилення позицій лідерів ринку в результаті кризи;
IV з 2014р. по сьогодні – прискорення темпів концентрації ринку внаслідок
трансформації та очищення банківської системи від неконкурентоспроможних
банків (закриття 96 банків). У результаті даних процесів станом на 01.01.2018
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показник ННІ досягнув свого максимального рівня 1188, проте незважаючи на
це ринок все одно вважається конкурентним адже HHI˂1500.
Аналогічні тренди зниження та посилення концентрації ринку до та після
2008р. підтверджують простіші показники концентрації 3, 5, 10 та 25 найбільших
банків ринку України. Більше того, до 2008р. спостерігається збільшення різниці
між CR25 та CR10, що вказує на посилення позицій «середніх» банків. А вже з
2008р. спостерігається зменшення різниці між CR25 та CR10, що вказує на
посилення позицій великих банків. Так, станом на 01.01.2018р. зафіксовані
максимальні значення CR3=54%, CR5=62,5%, CR10=77,8%, CR25=94,5%, що
говорить про те, що майже 95% ринку належить 25м банкам, більше того 62,5%

HHI

ринку

належить

5ом

великим

банкам.
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Рис. 1. Порівняння рівня концентрації банківських систем України та країн Європи за
показником ННІ та CR5 за 2016 р.
Джерело: складено автором за даними [8, с.81]

При порівнянні показників концентрації банківського сектору України та
країн ЄС видно, що підвищений рівень концентрації притаманний саме тим
країнам, де здійснюються процеси реструктуризації: Естонії, Греції, Литві,
Словаччині, Словенії, а показники України наближені саме до таких країн
(див.рис.1). А тому консолідація банківського ринку України останніми роками
внаслідок підвищення вимог до капіталізації не призвела до обмеження
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конкуренції на ньому, а стала альтернативою банкрутствам та є загальною
європейською тенденцією для збільшення фінансового потенціалу та зниження
індивідуальних ризиків банків.
2) Показники ефективності банківської системи (показують результати
ефективної діяльності – вияв конкурентоспроможності): аналіз показників
рентабельності показав, що можна виділити наступні фази розвитку, які
відрізняються спрямованістю і інтенсивністю розвитку:
І Докризовий період до 2009р.: висока рентабельність капіталу на рівні 7,712,2%, висока рентабельність активів на рівні 1,0-1,5% та високий коефіцієнт
доходності активів 6,0-10%;
ІІ Проміжний період між кризами 2009-2013рр.: різке зниження
прибутковості та виникнення значних сум збитків у банках з 2009р. та помірне
покращення показників рентабельності до 2013р. (капіталу на рівні 3,0-0,8%,
активів на рівні 0,4-0,1%);
ІІІ Кризовий період 2014-2017рр.: досягнення максимальних значень
збитковості внаслідок кризових явищ у країні (рентабельність капіталу -145,2%,
рентабельність активів -12,6%, коефіцієнт доходності активів -83,6%);
ІV Посткризовий період з 2017р.: вихід на прибуткову діяльність,
досягнення високої рентабельності капіталу 8,3% та доходності активів 16,4%,
помірної рентабельності активів 0,7%.
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Рис. 2. Порівняння показників рентабельності банківських систем України та країн ЄС
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Джерело: складено автором за даними [9]

Порівнюючи показники рентабельності банківських систем України та
країн ЄС, які вже пройшли шлях реструктуризації банківського сектору
(див.рис.2.), спостерігаються подібні Україні тенденції падіння показників
рентабельності активів та капіталу спостерігаються у Греції, Словенії, Естонії
кількома раками раніше. Проте, за даними І кварталу 2018р. Україні вдалося не
лише вийти із збитковості банківської системи, а й досягнути вищих показників
рентабельності ніж у розглянутих країнам, що говорить про високу
рентабельність однак і високу ризиковість її банківського бізнесу.
3) Показники фінансової стійкості та ліквідності банківської системи
(показують спроможність стабільно функціонувати та бороти фінансові
труднощі): спостерігається загальна негативна тенденція до спаду майже усіх
індикаторів фінансової стійкості банківської системи України з 2015р. та
покращення даних показників уже з 2017р.: - з 2015р. збільшився показник
достатності капіталу (співвідношення регулятивного капіталу до зважених за
ризиком активів) завдяки вливанням додаткових коштів власниками банків з
метою запобігання банкрутства; - з 2014р. погіршення показників якості активів,
збільшення частки недіючих кредитів; - з 2014р. показники рентабельності
активів та капіталу мають від’ємне значення, проте у 2017р. спостерігається
позитивна тенденція до зменшення збитків банків та позитивне значення у
2018р.; - позитивна тенденція спостерігається показників ліквідності (миттєвої,
поточної та короткострокової) та знаходиться у межах достатнього рівня.
Таким чином, системі України вдається підтримувати ліквідність на
належному рівні за рахунок ліквідних але неприбуткових резервів. Через
системну економічну кризу суттєво знизився обсяг прибуткових кредитних та
інвестиційних операцій банків. А тому державі потрібно використовувати
додаткові механізми стабілізації економіки в цілому та відновлення її росту.
Порівняно із країнами ЄС, в Україні найнижчий рівень капіталу 1-го рівня до
зважених на ризик активів, у той час як у країн ЄС цей рівень на 5-8% вище.
Також в Україні найбільша частка проблемних кредитів у кредитному портфелі
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56,0%, що навіть перебільшило максимальне значення Греції під час кризи
45,6%. Однак в Україні суттєво зросла частка ліквідних активів та є найвищою
серед порівнюваних країн, навіть вищою ніж у Німеччині. Також на високому
рівні

в

Україні

знаходиться

співвідношення

ліквідних

активів

до

короткострокових зобов’язань.
Таким чином, аналіз індикаторів, які характеризують внутрішній стан
банківської системи, показав, що внаслідок активних дій НБУ її ліквідність
підтримується на належному рівні, забезпечивши тим самим фінансову стійкість
у країні. Проте виходячи із зовнішніх і внутрішніх умов та ризиків, державі
потрібно використовувати додаткові механізми стабілізації економіки в цілому
та відновлення її росту на рівні НБУ, органів влади та банків.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РОБОЧОЇ СИЛИ В УМОВАХ
НЕОІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

В умовах становлення неоіндустріальної економіки та загострення
конкуренції на внутрішніх та зовнішніх ринках предметом особливої уваги
виступає ринок праці, що є одним із основних елементів національної економіки.
Нестабільна

економічна

ситуація

в

країні

негативно

впливає

на

конкурентоспроможність українців як на вітчизняному, так і на міжнародному
ринку праці.
Посилення тенденцій інформатизації та комп’ютеризації економіки
спричиняє якісні зміни на сучасному ринку праці, створюючи інноваційні види
діяльності та формування інноваційного сегменту, який виступає двигуном для
ефективного розвитку економіки країни. Відомо, що переваги від упровадження
новітніх технологій отримують країни, що здатні реалізувати свій інноваційний
потенціал та забезпечити збалансування попиту та пропозиції на інноваційному
ринку праці.
Конкурентоспроможність працівників на ринку праці – це відповідність
якості робочої сили потребам ринку, можливість перемагати в конкуренції на
ринку праці, тобто повніше порівняно з іншими кандидатами задовольняти
вимоги роботодавців за рівнем знань, вмінь, навичок, особистих рис [1, с. 3].
Конкурентоспроможність українського ринку праці характеризується, з
одного

боку

наявністю

конкурентного

середовища,

а

з

іншого

–

конкурентоспроможністю учасників ринкових процесів.
Від рівня конкурентоспроможності робочої сили залежить ефективність
економіки країни загалом. Відповідно до результатів досліджень Індексу
глобальної конкурентоспроможності 2016-2017 рр., який охоплює детермінанти
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довгострокового зростання, Україна займає всього лише 85 місце серед 140 країн
світу [2] (Табл.1).
Таблиця 1
Рейтинг України за Глобальним індексом конкурентоспроможності 2014-2017 рр.
Країна/Економіка

Місце

Оцінка
Місце
Оцінка
Місце Оцінка
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Швейцарія
1
5,7
1
5,76
1
5,81
Сінгапур
2
5,65
2
5,68
2
5,72
Сполучені штати
3
5,54
3
5,61
3
5,70
Нідерланди
8
5,45
5
5,50
4
5,57
Німеччина
5
5,49
4
5,53
5
5,57
Україна
76
4,14
79
4,03
85
4,00
Джерело: Складено за даними звіту Всесвітнього економічного форуму про глобальну
конкурентоспроможність [2]

Забезпечення конкурентоспроможності робочої сили можливе при
наявності сприятливих умов праці, стимулюванні до використання інноваційних
підходів у трудовому процесі, мотивації до генерування нових ідей та
ефективного їх впровадження. Відтак, в умовах сьогодення важливим завданням
ринку

праці

виступає

необхідність

запровадження

нових,

адекватних

інноваційній економіці методів забезпечення конкурентоспроможності робочої
сили, а також генерування нових ідей для всебічного розвитку працівників на
основі досвіду провідних країн світу та можливості адаптації їх на українському
ринку праці.
Так, І.Л. Петрова стверджує, що в епоху нової економіки від працівників
потребуються особливі якості – креативність, ініціатива, самокерованість, які
залежать не тільки від одержаної освіти [3, с. 93].
В

умовах

неоіндустріальної

інноваційній праці,

економіки

провідна

роль

належить

яка вимагає від працівників багатозадачності, високої

кваліфікації, професійної майстерності, можливості адаптації до мінливих умов,
інтелектуальності та здатності задовольняти постійнозростаючі суспільні
вимоги.
Під впливом якісних змін на ринку праці формується новий тренд smartробота – діяльність на основі досягнень науково-технологічного прогресу, що
спрямована на створення нових технологій, продуктів, послуг та робочих місць
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у тих сферах, де відбулась автоматизація виробничих процесів і які повністю
відповідають викликам інноваційної економіки.
Для того, щоб зберігати високі позиції на внутрішньому та міжнародних
ринках праці сучасна робоча сила повинна відповідати всім вимогам, які
висувають потенційні роботодавці та які необхідні для ефективного виконання
професійних обов'язків.
Відповідно до даних [4], прогнозується, що у майбутньому основними
визначальними навичками для забезпечення конкурентоспроможності робочої
сили будуть наступні (табл. 2):
Таблиця 2
Прогнозований рейтинг кращих навичок у 2020 році
Рейтинг
1
2
3
4
5

Навички
Аналітичні здібності
Когнітивні навички
Соціальні навички
Емоційний інтелект
Технічні навички

Таким

чином,

Рейтинг
6
7
8
9
10

Навички
Креативність
Інформаційно-комунікаційна грамотність
Міжкультурні навички
Критичне мислення
Міждисциплінарні навички

конкурентоспроможність

робочої

сили

в

умовах

неоіндустріальної економіки може бути підвищена шляхом забезпечення тісного
зв'язку між всіма учасниками ринку праці. Роботодавці повинні забезпечити
належні умови праці,

в яких працівник зможе повністю реалізувати свій

потенціал, проявити креативні та професійні здібності. З боку держави
необхідним є розроблення та впровадження системи всебічного розвитку
працівників,

через

організацію

професійного

навчання

та

підвищення

кваліфікації. Робоча сила повинна відповідати всім інноваційним трендам, що
виникають на ринку праці, зокрема, це стосується, smart-роботи, основні прояви
якої уже притаманні на вітчизняному ринку праці. Для підвищення
конкурентоспроможності працівники повинні постійно оновлювати свої
компетенції, які адекватні вимогам неоіндустріальної економіки.
Література:
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ІНСТИТУЦІЙНІ ЧИННИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
В ЕМЕРДЖЕНТНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Одним з основних чинників набуття або збереження компаніями своїх
конкурентних переваг в економіці емерджентного типу є постійне впровадження
інновацій. Безперервна робота в цьому напрямку стала невід'ємною частиною
діяльності організацій. Ефективність такої діяльності значною мірою залежить
від своєчасної інституціональної адаптації до зовнішніх умов. Активна
інноваційна діяльність за умов її інституціональної підтримки і стимулювання
сприяє розширенню ринків збуту, відкриває можливості освоєння нових
ринкових ніш, що є надзвичайно важливим для України в процесі конкурентної
інтеграції в європейський та світовий економічний простір. Крім того, вона
дозволяє більш ефективно використовувати обмежені і невідновлювані суспільні
ресурси, наявні в країні особливо в умовах подолання глибокої соціальноекономічної кризи і вирішення нагального ключового завдання для української
економіки - «…прийняти виклик кількаразового пришвидшення темпів
економічного росту»[1,c.903].
Від інтенсивності науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в
сучасних умовах багато в чому залежить рівень економічного розвитку країни в
цілому. З плином часу стає очевидним, що в глобальній економічній конкуренції
виграють країни, які забезпечують сприятливі умови для розвитку людини,
наукових досліджень і науково-технічного прогресу. Змістом інноваційної
діяльності в економічній сфері є створення і розподіл

нововведень у

виробництві. Інноваційна діяльність слугує не тільки опосередкованою ланкою
між наукою і виробничою сферою, вона стає своєрідною продуктивною силою,
що здійснює інтеграцію науки і виробництва і реалізує техніко-економічні
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потреби економічних агентів шляхом використання результатів наукової
діяльності. В умовах ринкової економіки здійснення інноваційної діяльності
опосередковується комерційною доцільністю.
Інновації передбачають зміни, які стосуються як виробництва, так і
людського потенціалу. Їх впровадження здатно навіть впливати на ринок. Дана
особливість інновацій заслуговує, на нашу думку, особливої уваги. Інновації є
одним з небагатьох конкурентних переваг організацій, що володіють фактичною
здатністю значно впливати на ринок, зробити її лідером ринку хоча б на короткий
період часу. У вузькому сенсі сутність управління інноваційним процесом
полягає в цілеспрямованому інституціональному впливі на процес досліджень,
проектно-конструкторських

розробок, освоєння нововведень. Мета такого

впливу полягає в скороченні витрат і термінів виконання, а в кінцевому рахунку
- підвищенні ефективності.
Цілями управління інноваційним процесом є:

безперервне оновлення

асортименту і номенклатури продукції, що випускається, а також застосовуваної
техніки, технології, методів організації виробництва;

подальший розвиток

наукового і науково-технічного потенціалу країни, створення наукового
доробку. Аналіз процесу управління інноваціями, його інституціоналізації в
емерджентній економіці України дозволяє зробити висновок про наявність
наступних недоліків і перешкод, які необхідно враховувати в практичній
діяльності, а саме:
• для процесу управління інноваціями характерна складність планування і
реалізації планів по створенню інновацій і появи принципово нових ідей, а також
складність втілення нових ідей в реальність в швидко змінюваних умовах
турбулентності кризового і посткризового розвитку;
• складність пошуку, вибору та відбору найбільш ефективних і
затребуваних ринком інновацій в умовах обмежених ресурсів може призвести до
помилок: недооцінки перспективних і затребуваних нововведень і впровадження
нововведень, малопривабливих для споживача на даний момент часу або що
володіють низьким інноваційним потенціалом;
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• недоліки управління процесом, пов'язані з витратами: дорожнеча процесу
розробок і впровадження нових товарів на ринку, значне перевищення витрат у
порівнянні із запланованими показниками;
• недоліки управління процесом, пов'язані з тимчасовими факторами,
такими як занадто тривалий процес розробки і впровадження, перевищення
запланованих термінів впровадження, збільшення термінів впровадження на
ринку, пов'язане з тривалою реакцією на нововведення з боку ринку;
• значний вплив на процес управління такого фактору, як опір змінам і
необхідність роботи щодо його подолання.
Опір змінам може бути явним, прихованим або відстроченим. Воно може
бути обумовлено структурною інерцією, при якій внесення змін гальмується
внаслідок роботи закладених в структуру організації механізмів, таких як
формалізація робіт і соціальних технологій (робочі інструкції, нормування праці,
адаптація і навчання співробітників). Опір змінам може бути наслідком групової
інерції, при якій вплив підвалин групи діє в якості обмежень, навіть якщо окремі
працівники прагнуть змін. Причиною опору можуть бути також особисті
інтереси конкретних співробітників, пов'язані з загрозами перерозподілу
обов'язків, змін в штаті, збільшення числа перевірок і посилення контролю;
несумісність функціональних можливостей попередніх і нових версій.
Наявність

зазначених

недоліків

визначає

специфіку

процесу

інституціонального забезпечення управління інноваціями. Через підвищену
невизначеність результатів підприємницької діяльності особлива роль в
управлінні подібними процесами належить, на нашу думку, інституту
планування. Особливості процесів управління інноваціями залежать від того, до
якого рівня вони відносяться. Виділяють стратегії макро-, мезо- і мікрорівня.
Методологічна постановка проблеми інституційного регулювання інноваційного
розвитку, а також фактичний перебіг технологічних процесів дозволяють
виділити три основні завдання, які вирішуються в рамках формування
макроінноваційних стратегій: забезпечення інноваційної безпеки країни,
виявлення і реалізація державних науково-технічних пріоритетів, створення
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умов інноваційної підприємницької активності. Макрорівень створює умови
функціонування підприємства в науково-технічних напрямках, що відповідають
світовим тенденціям розвитку. В цілому, економічний потенціал країни може
бути збільшений за рахунок нарощування кількості виробничих ресурсів,
підвищення їх якості, вдосконалення технологічних процесів.
Визначення пріоритетів у розвитку науки і техніки, ефективний розподіл
ресурсів, узгодження інтересів представників держави, науки і бізнесу,
вирішення всіх цих та багатьох інших глобальних і складних питань може бути
полегшено шляхом застосування нових сучасних методів управління, таких як
«Форсайт», різні форми «передбачення». Особливої актуальності також
починають набувати нові форми партнерства, що передбачає спільні дії держави
і бізнесу. Загалом ступінь державного втручання в інноваційний розвиток
зростає в усіх провідних країнах світу. На сьогодні 2/3 всіх інновацій
створюються при безпосередній участі держави. Найбільшим інститутом
фінансової підтримки інновацій у США є незалежна федеральна агенція уряду –
Адміністрація малого бізнесу (Small Business Administration – SBA). Державні
контракти складають приблизно 200 млрд. дол на рік. Близько 23% федерального
бюджету припадає на малий бізнес. Напрямками інноваційної політики є активна
підтримка наукових досліджень, що здійснюються як в університетах, так і в
національних прикладних лабораторіях; мотивація комерціалізації інноваційних
технологій у сформованих кластерах[2]. Як зазначається в доповіді «Глобальний
інноваційний індекс» 2017 р., незаперечною перевагою США є високий рівень
розвитку інноваційних кластерів, до складу яких входять університети, компанії,
що проводять розробки у глобальних масштабах [3].
З

метою

створення

сприятливих

для

впровадження

інновацій

інституціональних умов держава здатна здійснити низку конкретних дій:
створення програм, спрямованих на взаємодію і співпрацю наукових і
виробничих

підприємств,

підвищення

інноваційної

активності

бізнесу,

поширення інновацій; розвиток науки і підготовка наукових кадрів як основного
джерела генерування інноваційних ідей; державні замовлення на проведення
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НДДКР з метою створення початкового попиту на нововведення, які в
подальшому можуть бути затребувані

суспільством в цілому;

створення

податкового режиму, сприятливого для інноваційної діяльності;

своєчасне

вдосконалення законодавчої бази з метою розвитку інноваційного середовища,
створення справедливих умов як для авторів ідей, так і для споживачів
нововведень (авторські права, патенти, інтелектуальна власність).
З огляду на те, що рівень інноваційної активності підприємств в сучасний
період безпосередньо позначається на рівні розвитку економіки всієї держави,
саме вона, насамперед, і має бути зацікавлена у вдосконаленні інноваційної
політики, брати на себе функцію координації цієї діяльності через формування
ефективної

національної

інноваційної

системи

та

її

відповідного

інституціонального оздоблення шляхом розробки крос-урядової стратегії
взаємодії бізнесу і науки [1,c.961].
Література:
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України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України в 2018 році».- К.: НІСД, 2018.- 1289 с.
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Вікторов Б.В. РОЗВИТОК ГЛОБАЛЬНИХ ВИРОБНИЧИХ МЕРЕЖ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ

РОЗВИТОК ГЛОБАЛЬНИХ ВИРОБНИЧИХ МЕРЕЖ ЯК ФАКТОР
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ

Основою формування глобальних виробничих мереж є процес включення
місцевих фірм до глобальних ланцюжків вартості, глобальних виробничих
мереж або глобальних товарних ланцюгів провідних транснаціональних
корпорацій, адже саме в рамках цих процесів відбувається модернізація галузей
обробки

сировини

та

проміжних

товарів,

виробляються

найкраще

диференційовані товари, а найважливіші речі трансформуються в інші
соціально-економічні одиниці. [1, c. 42]
Створюючи більшу додану вартість (і тим самим розширюючи податкову
базу), глобальні виробничі мережі можуть більш ефективно сприяти
економічному розвитку своїх країн (економічних регіонів) та створювати основи
для процвітання та скорочення бідності.
Глобальні

товарні

ланцюжки

-

це

між

організаційні

мережі,

які

перетворюються на кластер навколо певного продукту чи товару, об'єднуючи
фірми, домашні господарства, наукові та освітні структури, а також державні
інститути в рамках світової економіки. Ці мережі є ситуативними, соціальнопобудованими та локально інтегрованими.". [2]
Дж. Джереффі виділив два типи глобальних товарних ланцюгів:
- глобальні ланцюги з домінуючим виробником - глобальні ланцюги
виробництва, де компанії, що знаходяться на початку чи в середині ланцюга
та виконують найбільш складні (капіталомісткі та високотехнологічні)
функціїє найбільш вагомими;
- ланцюги від домінуючого дистрибутора - глобальних ланцюгів, що
керуються покупцями, де компанії, що знаходяться в кінці ланцюга і
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виконують функцію продажу товарів кінцевому покупцю (споживачу)
мають найбільший вплив.
Географічна структура активно реагує на зміни параметрів створюваних
моделей, оскільки географічне розташування регіонів спеціалізації обмежується
взаємозалежністю рішень фірм щодо територіального розміщення. Проте
стримуюча структура залишається незмінною до певного моменту, після чого
відбуваються різкі коливання параметрів географічного розподілу виробництва,
що сприяє одночасній зміні спеціалізації багатьох регіонів. У практичній роботі
міжнародних компаній ці зміни сприймаються, аналізуються та призводять до дії
внаслідок функціонування ланцюгів витрат. Традиційно терміни «ланцюжки
вартості», «цінові мережі» та «виробничі мережі» є методом економічного
аналізу, який враховує сукупність ланцюгів виробничої діяльності та
характеризує подібні та багато в чому взаємопов'язані процеси. [3]
Слід зазначити, що виробничі мережі відрізняються за характером діяльності,
а також економічними, географічними та соціальними характеристиками.
Таблиця 1
Характеристики, переваги та недоліки основних видів виробничих мереж
Ключові характеристики

Переваги

Недоліки

Мережі, які формуються на основі відносин власності
На основі домінуючих
підприємств, які
контролюють різні рівні
залежних постачальників.
Основні фірми можуть
інвестувати в виробничі
операції постачальників і
вимагати впровадження
певних технологій
виробництва та контролю
якості

Висока ефективність, яка
базується на модернізації
технологічної бази
постачальника; координація
пакетів "точно в часі";
гнучкість і здатність
адаптуватися до коливань
ринку

Мережі засновані на взаємовідносинах між постійними підрядниками
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Взаємна залежність
компаній ускладнює
формування та припинення
відносин з
постачальниками; Складно
встановити зв'язки з
компаніями поза мережею;
існує географічна інерція та
дублювання виробничих
систем

Вони формуються на основі
соціальної спільноти,
географічного положення та
стабільності довгострокових
відносин між фірмами.

Швидка адаптація до змін, що
базуються на довірі між
фірмами; гнучкість системи на
основі географічної
концентрації
вузькоспеціалізованих фірм,
яка може бути згрупована
відповідно до мінливого
попиту споживачів
(можливість швидкої поставки
невеликих обсягів)

Високі бар'єри для виходу
на ринок та географічно
обмеженої діяльності;
створення мережі вимагає
значних витрат часу;
соціальна основа мережі
обмежує гнучкість
зовнішньої периметричної
мережі та фіксує
географічні обмеження

Клієнти та постачальники
швидко реагують, адаптуючись
до технічних та географічних
характеристик проекту. В
межах мережі відбувається
швидке розширення нових
технологічних досягнень та
існують можливості для
активного використання
масштабів економії за участю
економічних агентів за межами
мережі

З розвитком постачальників
існує ризик їх виходу з
мережі та створення
конкуруючих продуктів.
Постачальники, що
працюють на конкуруючих
клієнтів, можуть сприяти
порушенню
інтелектуальної власності.
Клієнти можуть втратити
контроль над процесом
розробки продукту

Мережі "під ключ"
Постачальники в мережі
надають широкий спектр
послуг, пов'язаних з
виробництвом, включаючи
придбання компонентів,
складання, розподіл, післяпродажне обслуговування,
упаковку.
Постачальники працюють
для великої кількості
клієнтів.

Джерело:складено автором за матеріалами [4]

Таким чином, можна виділити три основних типи сучасних виробничих
мереж: мережі, сформовані на основі відносин власності; мережі, засновані на
взаємовідносинах між постійними підрядниками; мережа "під ключ". Кожен тип
мережі визначається різним складом учасників, які працюють у відповідних
культурних контекстах, надаючи компаніям певні переваги та недоліки, що
дозволить їм вибирати найкраще рішення для тієї чи іншої компанії. Зважаючи
на перспективність глобальних виробничих мереж, перспективним напрямком
подальших досліджень вважаємо визначення підходів до управління ними, а
також питання підвищення ефективності їх функціонування.
Місце, яке займає країна у глобальній виробничій системі визначає її
конкурентоспроможність у міжнародному поділі праці. Насамперед країни
мають визначитись з реальним потенціалом розвитку конкурентних переваг, які
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наддадуть

їм

можливість

стратегічного

позиціонування

у

глобальних

виробничих системах. Для отримання доступу до ГВС, одержання вигоди з
участі у ГВС і реалізації наданих ГВС можливостей модернізації потрібен
структурований підхід, що передбачає: визначення конкретного місця ГВС у
загальних стратегіях розвитку й політиці промислового розвитку, створення
умов для зростання ГВС у результаті формування й підтримання сприятливого
середовища для інвестицій і торгівлі та створення допоміжної інфраструктури та
нарощування виробничого потенціалу місцевих фірм. Для зменшення ризиків,
пов'язаних з участю у ГВС, необхідна надійна екологічна, соціальна й
управлінська основа. [5]
Джерелом конкурентних переваг для ТНК є оптимальна конфігурація
глобальної

виробничої

системи.

Створення

виробництв

за

кордоном

здійснюється ТНК шляхом прямих іноземних інвестицій, масштаби яких за ці
роки радикально зросли.
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ХНАУ ім. В.В. Докучаєва
Малюкіна Д.І. ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ, ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ, ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Процеси євроінтеграції України в останні роки, постають одним із
найважливіших завдань країни на міжнародній арені. Агропромисловий
комплекс – один з найбільших секторів економіки України. Підвищення його
ефективності та збалансованого (сталого) розвитку є однією із важливих
складових економічної і продовольчої безпеки держави. Для підвищення
конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств України потрібно
визначити основні складові їх економічної безпеки, віднайти нові стратегічні
напрямки розвитку галузі з врахуванням умов євроінтеграції, та підтримати
більшість розвинених держави щодо переходу на так звану «зелену економіку».
Забезпечення

економічної

безпеки

та

конкурентоспроможності

сільськогосподарських підприємств України у довгостроковій перспективі стає
неможливим без поєднання економічного розвитку з врахуванням екологічного
фактору.
Теоретичною основою екологізації економіки служить вчення В.І.
Вернадського про перехід біосфери в ноосферу, воно визначає стратегію
майбутнього розвитку планети і суспільства [1]. У сучасних умовах перед
людством постала складна і відповідальна проблема – перебороти, зупинити
глобальну системну кризу, що охопила соціально-економічні, демографічні та
екологічні сфери. Вчені наголошують, що людство наближається до критичної
межі, настання якої не можна допустити, оскільки це може спричинити загибель
як природи, так і людини [2].
В Європейському Союзі
економічній

системі

відзначає

термін «економічна безпека» у світовій
важливість
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європейської

інтеграції

в

конкурентному процесі глобалізації світової економіки. Розглянемо, що є
економічною безпекою для сільськогосподарських підприємств. З першого
погляду,

це

є

отримання

сталого

рівня

прибутковості

та

незмінна

конкурентоспроможність підприємств.
Результат діяльності сільськогосподарського виробництва неминуче
визначається природними циклами, насамперед природно-кліматичними. В
даному випадку можна згадати посушливий 2003 рік [3]. Землеробство в Україні
знаходиться у незадовільному економічному стані, обумовленому сукупністю
наступних чинників: виснаження ґрунтів, повсюдне порушення сівозмін або
повна

їх

відсутність,

незадовільне

матеріально-технічне

забезпечення

сільгоспвиробників, занепад меліорації, безвідповідальність на всіх владних і
господарських рівнях за ефективне використання земель, деформована система
управління сільськогосподарським виробництвом, тому прогнозується, що
екстремальні умови, природні і рукотворні, будуть посилюватися, а 2003 рік у
цьому плані може бути не останнім [3].
Звідси,

для

забезпечення

конкурентоспроможності

та

безпеки

сільськогосподарських підприємств України, постає необхідність екологізації
економіки.
Нині людство зіткнулося зі складними екологічними і економічними
проблемами, які вимагають системного вирішення і мають глобальний характер.
Сільське господарство при цьому фактично опинилось на передовому рубежі
цих проблем. Це пов’язано в першу чергу з тим, само виробництво в даній галузі
ведеться безпосередньо в прямій взаємодії з природою. Відтак, земля та водні
ресурси використовуються безпосередньо як обов’язкові фактори виробництва.
Виходячи з цього проблеми екологізації землекористування в сільському
господарстві в сучасних умовах є одними з найбільш важливих.
Орієнтація більшості сільськогосподарських підприємств на швидкий
результат та на отримання прибутків у певному виробничому циклі часто дає
негативні результати у довгостроковій перспективі. Це виникає внаслідок
виснаження головного засобу сільськогосподарського виробництва – землі.
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Земельні ресурси можуть відтворюватись і зберігатись у постійній
кількості, але їх кількість обмежена. Їх якісний склад залежить від природних
процесів, щорічного споживання та відтворення.
Завдяки тісного зв’язку і взаємодії екологічних і економічних чинників
сільськогосподарського виробництва, їх визначають як еколого-економічна
система (ЕЕС): глобальна та регіональна. Перша – це екологічно орієнтована
соціально - економічна формація із сталим розвитком у просторі й часі, для
конкретного регіону, АПК, або підприємства ЕЕС – обмежена певною
територією частина техносфери, в якій природні, соціальні і виробничі структури
і процеси пов’язані взаємо підтримуючими потоками речовин, енергії та
інформації [4]. Виходячи з цього, еколого-економічні чинники – це чинники, які
впливають

на

інтеграцію

економіки

і

природи,

як

взаємозалежне

і

взаємозумовлене функціонування суспільного виробництва і протікання
природних процесів [5].
В сільському господарстві проблеми екології мають свої особливості
пов’язані в першу чергу з використання землі в якості головного засобу
виробництва. Відповідну найбільш гострі екологічні проблеми пов’язанні саме з
питаннями землекористування. Так чи інакше це проблеми національної безпеки
нашої держави, її стратегічного інтересів, всього суспільства.
Екологізація економіки ведення сільськогосподарського виробництва
ставить одним з головних завдань - організація ефективного землекористування
у довгостроковій перспективі. Це включає комплексну систему заходів і
забезпечує

вирішення

правових,

соціально-економічних,

технологічних,

організаційно-територіальних і екологічних завдань у системі земельних
відносин має складатись із наступних заходів:
− впровадження

нормативів

і

стандартів

екологічно

безпечного

сільськогосподарського землекористування державою;
− раціональне використання і захист ґрунтів, збереження та підвищення
їхньої родючості сільгоспвиробниками;
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− нормування зрошувальної води, добрив та засобів захисту рослин, що
має враховувати біологічні потреби рослин та не порушувати екологічну
рівновагу;
− застосування науково-обґрунтованих сівозмін;
− обробіток ґрунту з врахуванням збереження якості земель;
− впровадження досягнень НТП, альтернативних ресурсозберігаючих і
безпечних технологій у системі землеробства;
− впровадження у практику страхування земель від зниження їх якісного
стану за форс-мажорних обставин;
− мотивація сільгоспвиробників до збереження земельних ресурсів;
− аудит сільськогосподарського землекористування.
Екологічність

та

економічність

є

найважливішими

показниками

господарської діяльності агропромислових комплексів. Забезпечення екологоекономічної безпеки аграрних підприємств у довгостроковій перспективі
вимагає від сільгоспвиробників дбайливого землекористування із збереженням
якості та родючості ґрунтів та підтримки з боку держави.
Виходячи з проведеного аналізу, маємо визначення «еколого-економічної
безпеки» на рівні сільськогосподарського підприємства, як ведення діяльності
при якому забезпечується стратегічна підтримка конкурентоспроможності
підприємства в водночас з забезпеченням стану використання природних
ресурсів на рівні який непогрішує їх природних властивості.
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Піменов С.А. РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ БІЗНЕС-МОДЕЛЮВАННЯ

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
БІЗНЕС-МОДЕЛЮВАННЯ
В науковій літературі моделювання розглядається як дослідження будьяких явищ, процесів або систем шляхом побудови та дослідження цих моделей.
Натомість самі моделі використовуються з метою виявлення поведінки та
характеристик систем. Поняття “Модель” походить від латинського modulus, що
означає копія або аналіз процесу, що досліджується, предмета або явища, які
відображають основні властивості предмета, що моделюється, з точки зори мети
дослідження [1, с. 405].
Бізнес-модель – спрощена система, концепт, який відображає яким чином
і наскільки ефективно підприємство взаємодіє з зовнішнім середовищем, зі
своїми клієнтами, партнерами, яким чином створює додаткову цінність та
заробляє прибуток.
Перші теоретичні праці щодо питань бізнес-моделювання з’являються в
кінці

1940-х

роках,

а

вже

в

1950-1960рр.

поняття

“бізнес-моделі”

використовується в контексті ділових ігор для керівників підприємств. Проте, на
нашу думку, перші згадки про раціональну модель організації господарства
з’являються ще в 430 рр. до н.е. Так, давньогрецький мислитель Ксенофонт у
своєму трактаті «Ойкономія» показав своє уявлення щодо моделі ведення
господарства. Ойкономія – це наука про організацію та збагачення господарства,
а господарство, на його думку – це все без винятку майно [71, с. 298]. На нашу
думку,

мислитель

обґрунтував

засади

раціональної

моделі

організації

господарства.
Марк Катон (234 – 149 рр. до н. е) у своєму трактаті «Землеробство»
розкрив як модель зразкового натурального господарства спрямованого на
задоволення власних потреб так і модель ринково орієнтованого господарства,
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діяльність якого передбачала збут надлишків виробленої продукції в
господарстві, а також закупівлю всього необхідного, що не виробляється в
господарстві. Особливу роль мислитель відводив такому напрямку сільського
господарства, як землеробство, яке вважав найблагороднішою справою. В своїй
моделі господарства особливу роль приділяв

власнику, як організатору

господарства, який має ефективно використовувати та організовувати рабів –
“знаряддя праці”.
М.Т. Варрон (116 – 27 рр. до н. е) в трактаті «Про сільське господарство»
розкриває модель раціоналізації та інтенсифікації сільського господарства,
обґрунтовуючи

думку

про

необхідність

поєднання

землеробства

з

тваринництвом, а також впровадження інтенсивної агрокультури. Мислитель
піддав сумніву ефективність латифундистської моделі організації господарства,
оскільки власники великого господарства, проживаючи у великих містах,
перекладають на найманих управлінців функції організації та управління
господарством. Варрон висловив думку про те, що використання найманої праці
в господарстві є більш ефективним ніж “підневільної”. Такої ж думки
дотримуються Коумелла (І ст. н.е.) “Про сільське господарство” і пізніше Гай
Пліній Старший (123 – 79 рр. д.н.е.) “Природна історія ” наголошуючи на тому,
що модель дрібного землеволодіння з використанням “найманої праці” є більш
ефективною [57, с.18].
Історико-економічний аналіз показує, що мислителі Давньої Греції та
Давнього Риму, намагалися сформувати теоретичну модель раціонального
ведення господарства, наголошуючи на особливої ролі власника господарства,
який з метою ефективного ведення господарства має виконувати функції як
управління так і організації сільськогосподарського виробництва. Тому
подрібнене

землеволодіння

латифундистське.

розглядалось

як

більш

ефективне

ніж

Окрема увага приділялась управлінню рабами, а також

використанню праці. З цією метою пропонувалось використовувати саме
найману працю, яка є ефективнішою за “підневільну”.
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Як бачимо, підходи щодо виявлення найбільш раціональної моделі
управління господарством були закладені ще в Давній Греції та в Давньому Римі,
натомість бізнес-моделювання, як окремий напрямок, спрямований на
оптимізацію роботи підприємства та ефективне управління ним став розвиватись
з кінця 70-х років XX століття (табл.1).
Таблиця 1
Етапи
1 етап

Період розвитку
70-ті років XX
століття

2 етап

80-ті роки XX
століття

3 етап

90-ті роки XX
століття

Етапи розвитку бізнес-моделювання
Характеристика
Разом із реалізацією масштабних проектів в таких
напрямках як: озброєння, польоти в космос, атомні
електростанції, транспортні мережі, відбувається серйозна
зміна умов функціонування як комерційних так і
виробничих компаній, що призводить до необхідності опису
основних елементів організації у структурованому вигляді.
Основні вимоги які ставились до опису – це простота,
однозначність, легкість сприйняття інформації фахівцями
різних галузей економіки, компактність. На цій підставі
з’являються перші методології опису організації як
організаційно-технічних систем. Серед найвідоміших
можна виділити методологію структурного аналізу і
проектування систем SADT (Structured Analysis and Design
Technique – структурний аналіз і техніка проектування), яка
була розроблена американцем Дугласом Россом в 1973 році.
Найбільш широке застосування отримала одна з підмножин
SADT методологія функціонального моделювання IDEF0
(Integration Definition for Function Modeling), яка часто
використовувалась для опису бізнес-процесів організацій.
Через широке впровадження персональних комп'ютерів, а
також розвиток інформаційних систем виникає потреба в
автоматизації бізнес-процесів, їх опису та формалізації. На
цій підставі виникають різні методології, зокрема:
-функціональне моделювання з використанням діаграм
потоків даних різних нотацій (Йордана / Де Марко, ГейнеСарсона);
-інформаційне моделювання з використанням діаграм
«сутність-зв'язок» різних нотацій (Чена, Баркера);
-моделювання бізнес-процесів у вигляді ланцюжка подій
(нотація EPC);
-динамічний функціональний аналіз на основі мереж Петрі
різного виду.
Особливо значення набуває розвиток CASE-технологій, які
передбачають можливість графічного опису бізнес-процесів
за допомогою тієї чи іншої методології, забезпечують
зручне середовище для групової роботи фахівців на всіх
етапах аналізу, проектування, розробки і супроводу систем
програмного забезпечення.
Виникають програми з управління або бізнес-моделювання
“Business Modeling Software”. До ключові переваги цих
програм:
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-широкі можливості візуального моделювання бізнеспроцесів компанії;
-забезпечення можливості однакового розуміння бізнеспроцесів компанії співробітниками з різним рівнем
кваліфікації, різних підрозділів;
-наявність єдиного інформаційного простору для опису всіх
суттєвих аспектів її функціонування;
-отримання різних звітів з моделі.
Ці програми обов’язково включали в себе систему (дерево)
цілей
компанії,
модель
бізнес-процесів,
модель
організаційної структури, довідник використовуваних
документів.
4 етап
00-ві та 10-ті роки Розвиток бізнес-інжинірингу, ідея якого полягає в аналізі та
XXI століття
вдосконаленні діяльності компанії за допомогою широкого
застосування різних форм моделювання, створених із
застосуванням процесного підходу, зокрема бізнесмоделювання.
Поява теоретичних і наукових підходів щодо застосування
комплексної системи бізнес-моделей в інноваційному
менеджменті.
Праці
таких
відомих
теоретиків,
консультантів та науковців як О. Остервальдер, Ів Піньє, Г.
Чесбро,
Джоан
Магретта
та
інших
широко
використовуються в бізнес-середовищі.
Джерело: складено автором

Інтерес до бізнес-моделювання в бізнес-середовищі за останні два
десятиліття

постійно

зростає.

Підприємства

намагаються

створити

та

впровадити найбільш ефективну бізнес-модель відповідно до свого напрямку
бізнесу. Наявна динаміка змін зовнішнього бізнес-середовища висуває нові
вимоги до проведення відповідних їм внутрішніх змін. Швидкість проведення
змін, поліпшень багато в чому визначається можливостями аналізу того чи
іншого аспекту діяльності підприємства, будь-то бізнес-процес, організаційна
структура або підходи до створення та реалізації додаткових цінностей,
конкурентних переваг.

Література:
1. Новый экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилиана. – 3-е изд. – М.: Институт новой
экономики, 2009. – 1088 с.
2. Базилевич В. Д. Философия экономики. История: монография / В. Д. Базилевич, В. В.
Ильин. – К.: Знання; М.: Рыбари, 2011. – 927 с.
3. Александр Остельвальдер и Ив Пинье. Построение бизнес-моделей – М.: Столково, 2013
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Проданик В. М., здобувач,
Верховна Рада України
Проданик В.М. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Мале і середнє підприємництво сприяє створенню нових робочих місць,
зростання валового внутрішнього продукту, а також стимулюванню розвитку
конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу національної економіки.
Стратегія розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на
період до 2020 року (далі Стратегія) розроблена на виконання Указу Президента
України від 12 січня 2015 р. та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р.
№ 275.
Стратегія розроблена з урахуванням основних положень майже всіх
основних стратегічних документів в державі. Стратегія охоплює всі ключові
сфери суспільного життя та відповідно має відображення в основних
стратегічних і програмних документах, що прямо чи опосередковано впливають
на розвиток малого та середнього підприємництва. Таким чином, Стратегія дає
можливість скоординувати діяльність інших органів державної влади для
реалізації

виваженої

та

всеохоплюючої

політики

у

сфері

розвитку

підприємництва відповідно до вимог сучасності [1].
Стратегія узгоджується з програмними та стратегічними документами,
зокрема Стратегією розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року,
Експортною стратегією України, Дорожньою картою стратегічного розвитку
торгівлі на період 2017-2021 роки, Стратегією розвитку промислового
комплексу, Енергетичною стратегією України на період до 2035 року, Цілями
сталого розвитку (2015-2030 роки), програмами реформування системи
державного нагляду (контролю).
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Невід’ємною складовою частиною розвитку підприємництва є створення
сприятливих умов для провадження його діяльності. З метою реалізації
означених цілей в Україні постійно проводиться робота з удосконалення
регуляторного середовища (дерегуляція). Ще у 2016 році Кабінетом Міністрів
України затверджено план заходів щодо дерегуляції господарської діяльності
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 615),
виконання якого дає можливість розв’язати нагальні проблеми у сферах надання
адміністративних послуг, державного нагляду, інформаційних технологій,
аграрній, харчовій, будівельній, транспортній сферах, а також у сферах митного,
валютного та податкового регулювання. Крім того, з метою підвищення
ефективності регулювання Кабінетом Міністрів України проводиться робота із
системного

перегляду

регуляторних

актів,

що

сприятиме

скасуванню

неефективних і необґрунтованих регуляторних актів, внесенню змін відповідно
до кращої світової практики, зокрема у сфері сільського господарства та безпеки
харчових продуктів, будівництва, енергетики, транспорту та інфраструктури,
інформаційних технологій і телекомунікацій.
Відзначимо, що заходи щодо підвищення позиції України в рейтингу
“Ведення бізнесу” здійснюються в рамках виконання плану дій щодо
імплементації

кращих

практик

якісного

та

ефективного

регулювання,

відображених Групою Світового банку у методології рейтингу “Ведення
бізнесу” (розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. №
1406), з метою входження України до провідної двадцятки країн світу.
Означена Стратегія спрямована на забезпечення поступового розвитку
малого і середнього підприємництва, враховуючи тимчасово обмежені
можливості фінансової підтримки та значні виклики, що постали перед країною.
Реалізувати Стратегію можливо шляхом: скоординованої взаємодії органів
державної влади, органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих
сторін; системного підходу до формування та реалізації державної політики у
сфері розвитку підприємництва; визначення очікуваних результатів її реалізації;
виконання плану заходів з реалізації Стратегії; ефективної співпраці органів
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державної влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого і
середнього підприємництва, їх об’єднань; максимального залучення всіх
можливих ресурсів.
Ефективність і результативність реалізації Стратегії та виконання плану
заходів з її реалізації залежить від ефективної координації зусиль відповідних
ключових сторін. На сьогодні інституційне середовище малого і середнього
підприємництва в Україні складається з:
- Кабінету Міністрів України як вищого органу в системі органів
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики, має право
законодавчої ініціативи, в тому числі щодо розвитку малого і середнього
підприємництва;
- Мінекономрозвитку, яке відповідно до пункту 1 Положення про
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459, є головним
органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізацію політики у сфері підприємництва. На сьогодні з
державного бюджету на підтримку та розвиток малого і середнього
підприємництва виділяється недостатній обсяг фінансових ресурсів, тому
необхідно вдосконалити підходи до формування та реалізації політики, зокрема
шляхом підвищення інституційної спроможності;
- Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України як постійно діючого
консультативно-дорадчого органу, що, зокрема, готує пропозиції щодо
створення правових, економічних та організаційних умов для подальшого
розвитку підприємницької діяльності;
- інших центральних органів виконавчої влади, які в межах повноважень
прямо чи опосередковано впливають на розвиток малого і середнього
підприємництва,

зокрема

Мінфіну,

МОН,

Мінсоцполітики,

Мінрегіону,

Мін’юсту, МЗС, Міненерговугілля, Мінінфраструктури, МІП, Мінмолодьспорту,
Мінагрополітики,

МТОТ,

Держстату,

електронного урядування, ДРС;
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Державного

агентства

з

питань

- місцевих органів виконавчої влади, що забезпечують виконання
державних і регіональних програм соціально-економічного розвитку, в тому
числі (у разі прийняття відповідного рішення) програм розвитку малого і
середнього підприємництва, що фінансуються за рахунок коштів відповідних
бюджетів або інших не заборонених законодавством джерел;
- органів місцевого самоврядування, що затверджують програми
соціально-економічного розвитку відповідних адміністративно-територіальних
одиниць, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів або інших не
заборонених законодавством джерел, та контролюють їх виконання;
- Ради бізнес-омбудсмена як постійно діючого консультативно-дорадчого
органу Кабінету Міністрів України, що сприяє прозорості діяльності органів
державної влади, суб’єктів господарювання, які належать до сфери їх
управління, запобіганню корупційним діянням та/або іншим порушенням
законних інтересів суб’єктів підприємництва;
- інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, що
включає

об’єднання

суб’єктів

господарювання,

наукові

установи,

консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, що створені при центральних
органах виконавчої влади та місцевих держадміністраціях, Торгово-промислову
палату України, 25 регіональних торгово-промислових палат, громадські
об’єднання підприємців та роботодавців та інші. Визначити точну кількість
об’єктів інфраструктури не є можливим, оскільки критерії віднесення до
організацій, що провадять діяльність, спрямовану на розвиток і підтримку
малого і середнього підприємництва, не визначені. Водночас, за попередніми
даними, станом на 1 січня 2017 р. в Україні функціонували 310 бізнес-центрів, 2
660 інформаційно-консультативних установ, 55 бізнес-інкубаторів, 161 фонд
підтримки підприємництва, 17 індустріальних парків;
- рамкового законодавства.
Метою Стратегії є сприяння розвитку підприємництва в Україні, створення
сприятливих умов для відкриття, ведення і зростання малого і середнього
підприємництва шляхом консолідації зусиль усіх заінтересованих сторін, що
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забезпечить соціально-економічний розвиток країни та підвищить рівень життя
населення.
Реалізація Стратегії здійснюється за такими напрямами, які базуються на
результатах проведеного аналізу розвитку сфери підприємництва в Україні з
урахуванням міжнародної практики та опосередковано враховують принципи,
визначені в Акті з питань малого бізнесу для Європи, та рекомендації Індексу
економічної політики в сфері малого і середнього підприємництва.
Таким

чином,

важливе

місце

займає

законодавство,

інформація,

стратегічні та програмні документи, інституційне середовище, співпраця між
заінтересованими сторонами, державно-приватний діалог, а також охоплює
питання сприятливого бізнес-клімату, можливості оцінки впливу зміни
законодавства на провадження підприємницької діяльності, спрощений порядок
реєстрації та закриття підприємств, отримання ліцензій та дозволів, розширення
доступу малого і середнього підприємництва до публічних закупівель.
Література:
1. Воротін В.Є. та ін. Питання правового забезпечення модернізації державного управління
та місцевого самоврядування в Україні. За ред. Т.В. Мотренка,, В.Є. Воротіна. – Інститут
законодавства ВРУ, 2017. – 197 с.
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THE INTELLECTUAL CAPITAL AND ITS ELEMENTS IN THE
STRATEGIC DECISION-MAKING PROCESS

Today, intellectual capital is one of the main factors influencing the success of
an organization's business development and its competitiveness. The success of a
company depends on the level of its intellectual capacity, which is determined by the
efficient usage of intellectual capital as one of the main resources of modern
enterprises (Miroshnychenko 2013). In the scientific research can be seen that the
concept of Intellectual Capital (IC) is the subject of various disciplines such as
management, human resources management, finance, marketing, law, information
technology, accounting, entity. Such a broad interest in IC and the development of
various aspects of its research reveals not only the importance of IC, but also the
diversity of attitudes posed by different areas of science and practice.
Organizational IC strategic dimension highlights the potential for renewal, the
potential for increasing the competitive edge due to environmental change.
Organizations must be able to analyze, anticipate, timely responses to pressure and
initiation of external and internal environments to exchange and to make their
innovations a routine of daily practice (Diska, Marčinskas, 2013). In the context of
environmental change, the decision-making process plays an important role. Decision
making is an integral part of each organization's activities. Strategic business
development decisions are made important in intensive business development, they are
taken into account in the environment in which they are developed and implemented
from a perspective.
According to M. Gloet (2006) it is very important to use human capital to
increase the efficiency of an organization' and creating the organization's strategy, it
would be important to evaluate the importance of managing human resources and
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knowledge management. Employees' competences and abilities, experience, which are
acquired and continuously accumulated through learning can also make a significant
influence on the organization's strategic decisions (Kučinskienė, Broniukaitis, 2017).
Competence-based theory of strategic management explains how organizations can
develop their competitive advantage systematically.
The analysis of scientific publications confirms the traditionally well-structured
modeling of IC dividing it into three main components: human capital, structural
capital, capital of relationships.
N. Bontis (1998) emphasized the multivariate aspect of IC definition that it is
not only separate components but it is important to see the interrelationship between
them and the final result, noting the importance of the component of human capital,
when knowledge, skills, experience, using social and structural capital is transformed
into products and services. The human, structural and client capital assessment is
strongly influenced by the interconnections and interactions of the components and
elements of the IC. Structural and customer capital can not function significantly
regardless of human capital. The interfaces of all IK components are dynamic and
focused on the result - the development of innovation, the strategic goals of the
organization, strategic development and competitive advantage (Rastogi, 2002, 2003).
In this interaction, it is important to understand and evaluate the importance of each IC
component and its elements for the strategic decision-making process.
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1. Miroshnychenko O. (2013). The intellectual capital of an enterprise: the innovative aspect.
Informacijos mokslai Nr.63, p.31-42.
2. Černe K., Etinger D. (2016). IT as a part of intellectual capital and its impact on the performance
of business entities. Croatian Operational Research Review 389 CRORR No 7, p. 389–408.
3. 3.Diska V., Marčinskas A. (2013). Aukščiausio lygio vadovų komandų vaidmuo ir poveikis
organizacijų veiklai žiniomis grindžiamos visuomenės iššūkių kontekste. Informacijos mokslai, Nr.
66, p. 64–77.
4. Gloet M. 2006. Knowledge management and the links to HRM. Management Research News, no.
29 (7), p. 402–413.
5. Kučinskienė M., Broniukaitis R. (2017).Intelektinis kapitalas ir strateginiai sprendimai:integralus
požiūris. Informacijos mokslai Nr.78, p.53-65.
6. Bontis N. (1998). Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models.
Management Decision, Vol. 36(2), p. 63-76.
7. Rastogi P. (2002). Knowledge management and intellectual capital as a paradigm of value
creation. Human Systems Management, No 21, 229-240.
8. Rastogi P. (2003). The nature adn role of IC: Rethinking the process of value and sustained
enterprise growth. Journal of Intellectual capital. Vol. 4. No. 2, p. 227 – 24
281

Сахарук Б.С., аспірант,
КНУ імені Тараса Шевченка
Сахарук Б.С. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРУКТУРУВАННЯ АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
СТРУКТУРУВАННЯ АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ
АВТОМОБІЛЕБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Аналіз досвіду функціонування механізму забезпечення структурування
акціонерного капіталу підприємств у зарубіжних країнах показав, що у світі
склалися три основні системи розподілу акціонерного капіталу, на основі яких
формуються механізми забезпечення структурування акціонерного капіталу
підприємств: американська, європейська та японська.
Американська система розподілу акціонерного капіталу орієнтована на
отримання максимального прибутку в найкоротші терміни, виділяючи в якості
основної тактичної задачі прискорення обороту інвестованих коштів і
збільшення вартості акцій. Раніше спостерігалась тенденція фінансування
діяльності компаній США за рахунок боргових зобов'язань, а не акціонерного
капіталу, оскільки виплачені дивіденди не підлягають вирахуванню з
оподатковуваного прибутку, на відміну від відсоткових платежів. Але після
подолання світової фінансової кризи 2008 року, структурування акціонерного
капіталу стало більш регульованим, як з боку держави, так і акціонерів.
Американська система розподілу капіталовкладень має багато сильних сторін:
ефективність, гнучкість, реактивність і високі показники корпоративної
прибутковості, однак вона породжує розбіжність інтересів акціонерів,
корпорацій і їх менеджерів.
Для європейської системи характерне включення в корпорацію всіх
основних заінтересованих груп: приватних осіб, банків, держави, профспілок, які
також можуть впливати на прийняття стратегічних рішень за рахунок участі в
наглядових радах. Наприклад, акціонерні компанії і великі німецькі банки, тісно
взаємопов'язані з державою, при збереженні юридичної незалежності фактично
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зростаються в потужні фінансові групи, ядро яких формується навколо банку, як
фінансового центру і центру контролю. Французькі компанії навпаки, самі
створюють і контролюють банки. Підконтрольні банки мають автомобільні
компанії «Рено» і «Пежо».
Для японських компаній характерним є перехресне володіння акціями.
Найбільші корпорації Японії є акціонерами один одного, і керівництво компаній
зацікавлене в успішній діяльності інших підприємств, оскільки від цього
залежить добробут їх власної компанії. Перехресне володіння акціями дозволяє
підвищити ефективність роботи компаній, роблячи можливим здійснення
дорогих проектів і вкладення коштів у розробку принципово нових продуктів, а
іноді, в разі складної фінансової ситуації для однієї з корпорацій, і переміщення
фінансових коштів між компаніями. Відповідно до цього японські компанії, як
правило, задовольняються меншою нормою прибутку і більше націлені на
довгостроковий розвиток.
Д.О. Баюра, проаналізувавши системи розподілу та структурування
акціонерного капіталу на прикладі різних моделей корпоративного управління,
прийшов до висновків, що «виходячи із порівняльного аналізу моделей
корпоративного управління, які еволюційним шляхом розвивалися протягом
тривалого

періоду,

слід

констатувати,

що

англо-американська

модель

корпоративного управління більшою мірою тяжіє до аутсайдерської, а німецька
(континентальна) та японська більше проявляють усі ознаки інсайдерської
моделі корпоративного управління» [1., C. 61]. Це підтверджується й нашим
подальшим

науковим

дослідженням

проблематики

структурування

акціонерного капіталу.
В Україні наразі жодна із зазначених вище систем не функціонує у чистому
вигляді, оскільки різні акціонерні компанії на свій розсуд використовують як
елементи європейської, так і елементи японської та американської систем, тобто
для даних країн характерна змішана система розподілу капіталовкладень.
Таким чином, слід зазначити, що типовий механізм, який здатен
забезпечити ефективне структурування акціонерного капіталу, залежно від
283

інституційних умов, та який може бути адаптивним до економіко-правових умов
та містити ряд сталих показників для кожного акціонерного товариства, з
економічної точки зору не має сенсу. Щоб зрозуміти механізм забезпечення
структурування акціонерного капіталу зарубіжних країн в дії та перенести їх
досвід

на

вітчизняні

підприємства,

пропонуємо

застосувати

метод

поелементного економічного аналізу.
Запропонований метод поелементного економічного аналізу механізму
структурування акціонерного капіталу коротко може бути охарактеризований
так: 1) аналізований механізм ділиться на окремі елементи; 2) здійснюється
різнобічний аналіз та оцінка елементів, визначаються функції, виконувані цими
елементами механізму; 3) елементи механізму діляться на дві групи: основні і
допоміжні; 4) кожен елемент опрацьовується з метою максимально якісного
виконання

покладених

на

(максимальному прибутку,

нього

функцій,

при

мінімальних

затратах

найкращому значенні фінансово-економічних

показників тощо); 5) після опрацювання всіх основних і допоміжних елементів,
проводиться аналіз отриманих результатів і синтез нового механізму.
Схему групування елементів механізму забезпечення ефективності
структурування акціонерного капіталу на основні та допоміжні з метою
застосування методу поелементного економічного аналізу запропоновано на
рис. 1.
На основі результатів проведеного нами дослідження та з метою
удосконалення процесу функціонування механізму забезпечення ефективності
структурування акціонерного капіталу вітчизняних підприємств з урахуванням
досвіду зарубіжних компаній, застосування запропонованого у роботі алгоритму
поелементного економічного аналізу механізму структурування акціонерного
капіталу є найбільш раціональним, оскільки дає можливість врахувати вплив
галузевих, правових та інших внутрішніх і зовнішніх умов діяльності компанії
на

структуру акціонерного

капіталу

та

одночасний

вплив

структури

акціонерного капіталу на ринкову позицію, інвестиційну привабливість,
фінансовий стан і фінансові результати підприємства.
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Групи елементів механізму структурування акціонерного капіталу
для застосування методу поелементного економічного аналізу

Основні елементи

Допоміжні елементи

1. Дослідження системи
розподілу акціонерного капіталу
(американська, європейська,
японська)

1. Нормативна та законодавча
підтримка дії механізму,
наявність контролюючих та
регулюючих органів, ступінь
державного впливу

2. Структурування статутного
капіталу, дивідендна політика,
політика управління
номінальною вартістю акцій:
дроблення, консолідація, викуп
)цій)

2. Транспарентність (прозорість)
структури власності акціонерних
товариств

3. Визначення цінності
акціонерної компанії на ринку за
допомогою системи
мультиплікаторів

1. Корпоративна репутація та
інвестиційна привабливість
компанії;
2. Корпоративна політика
компанії;
3. Інвестиційний клімат

4. Визначення економічної
ефективності діяльності компанії
на основі розрахунку комплексу
фінансових коефіцієнтів

1. Соціальна та екологічна
ефективність

5. Аналіз перспективної політики
підприємства на основі
розрахунку показників структури
капіталу та визначення
залежності від позикових коштів

1. Роль держави та кредитних
установ у фінансуванні
акціонерних товариств

Рис. 1. Групування елементів механізму структурування акціонерного капіталу для
застосування методу поелементного економічного аналізу
Примітка. Побудовано автором на основі власних досліджень
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МІЖСЕКТОРАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ОРГАНІВ ВЛАДИ,
ГРОМАДЯН ТА ЇХ ОБ`ЄДНАНЬ В УКРАЇНІ
Міжсекторальне партнерство – це не є щось задане раз і назавжди, це –
живий процес, зокрема за часів децентралізації всієї системи управління в
Україні. Як умова діяльності партнерство означає об`єднання зусиль заради
спільно визначених цілей, тобто згоду на співпрацю. Як процес, партнерство
передбачає низку спільних дій, спільний пошук шляхів розв`язання наявних
проблем чи нових можливостей та їх реалізацію. У партнерстві немає
другорядного. Важливим є як процес налагодження партнерства, розвитку
стосунків та узвичаєння діалогу, так і спільна діяльність, що є результатом цього
процесу. Партнерство може бути і метою діяльності, і механізмом досягнення
цілей. Особливо це стає очевидним, коли завдання полягає у налагодженні
порозуміння, наближенні сторін, створенні умов для змін [1].
Налагодження партнерства вимагає спільності, взаємної зацікавленості,
внеску кожного у спільну справу. Партнерство передбачає прагнення об'єднання
зусиль і ресурсів, енергії, знань, досвіду різних груп, кожна з яких приносить у
партнерство щось своє, цінне і неповторне. Це певні мережі, але не лише просто
скоординованих дій різних сторін, це насамперед спільна відповідальність. Як
правило, говорять про партнерство як той спосіб взаємодії, який найбільше
враховує рівність сторін − як в плані участі у процесі, так і в плані користі, яку
отримують сторони.
Відзначимо, що сьогодні все частіше говорять про міжсекторальне
партнерство – партнерство органів влади, громадян та їх об`єднань, бізнес
сектору, ЗМІ, й особливо на місцях. Як і сам термін "партнерство",
міжсекторальне партнерство має різні визначення. Згідно з однією з версій
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міжсекторальне партнерство − це спільна дія "трьох або більше організацій, що
представляють державний, приватний і волонтерський сектори, які надають свої
різноманітні ресурси для просування спільного бачення, що має чітко визначені
цілі і задачі... В ідеальному світі метою партнерства мало б бути створення
ініціативи, у рамках якої партнери співпрацювали б у досягненні спільних цілей
і задач, і відтак − створювали б більше, ніж просту суму своїх зусиль. У
реальному житті часто трапляється так, що партнерство − це просто ініціатива,
яка існує як формальна структура, що збирає разом різні групи інтересів". Форум
лідерів бізнесу імені Принца Уельського (Велика Британія), який займався
розвитком стратегічного партнерства в Центральній та Східній Європі, дає таке
визначення: "Міжсекторальне партнерство − це формалізовані міжсекторальні
стосунки між окремими особами і групами, у яких очікування і зобов'язання
узгоджуються заздалегідь, і в основі яких лежить елемент спільного здобутку
(ризику). Це − стосунки, побудовані на виконанні зобов'язання чи завдання".
Якщо умови цього визначення не виконуються, то, на думку його авторів, така
взаємодія не є партнерством.
Дедалі частіше в Європі говорять саме про партнерство як механізм
розвитку соціальної єдності та вирішення соціальних проблем, залучення груп,
які раніше потерпали від вимушеної маргінальності, недостатньої уваги, а іноді −
і відверто ворожого ставлення з боку решти суспільства. Метою партнерства
виступає "об`єднання енергії, навичок та ресурсів ключових акторів: організацій
публічного сектора, профспілок, волонтерських організацій, груп представників
місцевих громад, − у розвитку та реалізації місцевих стратегій для подолання
безробіття, бідності та соціального виключення. Таке партнерство має різні
форми і покриває широкий спектр соціальних, економічних проблем, проблем
охорони навколишнього середовища".
Відносини

взаємовпливу

сторін

є

динамічними

та

відкритими,

зумовленими наявними ціннісними орієнтаціями, політичною культурою
суспільства як цілого. Спільна робота дозволяє дійти згоди про спільні цінності
і принципи, виробити спільні цілі і задачі, заходи та програми діяльності. Вона
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допомагає долати бар'єри між владою і людьми, ізоляцію окремих груп і більш
прозоро і відповідально розподіляти ресурси задля більш ефективного
вирішення проблем. Партнерство виникає, коли беруться за справу, яку
самотужки вирішити неможливо. Часто один сектор − чи то влада, чи неурядові
об'єднання (далі ‒ НУО), чи бізнес − не можуть дати відповіді, які задовольнили
б усіх. Відтак, міжсекторальне партнерство не просто гасло, а необхідна умова
сталого розвитку. Нові можливості для діалогу між різними "зацікавленими
сторонами" суспільства дозволяють розглянути різні підходи, залучити свіжі ідеї
і нові людські ресурси. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку,
максимальне врахування усіх законних інтересів і створення умов для
постійного зростання не можливе без партнерства між усіма секторами
суспільства. Завдяки відмінностям між ними, кожен із секторів має унікальні
знання, досвід і ресурси, які мають бути використані для розвитку громади. Тож,
на зміну протистоянню та конкуренції секторів приходить взаємодоповнення і
партнерство. Органи влади мають відповідні повноваження щодо прийняття
рішень і ресурси для втілення цих рішень у життя. Організації громадянського
суспільства мають досвід, активістів, тісні стосунки з людьми, які потребують
вирішення нагальних проблем.
Саме це громадські організації приносять у партнерство з владою. Голос
кожного члена громади має право бути почутим − і у цьому допомагають
громадські організації.
Міжсекторальне партнерство – це насамперед механізм створення нових
можливостей і порозуміння, руйнація стереотипів, зміна ставлення, відхід від
акцентування стосунків залежності й підпорядкування, розвиток навичок
спільної діяльності та об`єднання заради змін на краще. Міжсекторальне
партнерство це демократія в дії.
Люди, організації не існують в ізоляції та часто вступають у контакт і
взаємодіють з іншими. Але рівень цієї взаємодії може суттєво відрізнятися.
Навіть те, що сторони називають партнерством, часто не є ним. Так, можна
виділити принаймні кілька рівнів взаємодії:
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- "Згода на публіці" – такі стосунки добре виглядають зовні, і партнери не
сперечаються відкрито і не з'ясовують стосунки на людях, однак кожен з
партнерів працює ніби сам по собі.
- "Паралельні дії" – партнери працюють у рамках певної узгодженої
програми, однак при цьому мають різні уявлення про те, навіщо вони працюють
і чого прагнуть досягти. Їм бракує спільної мети і відчуття спільної
відповідальності за процес і результат того, що вони роблять.
- "Співпраця" – партнери працюють на досягнення спільної мети і взаємно
доповнюють один одного.
Партнерство передбачає визначення умов та обсягів співпраці, цілей та
завдань спільної діяльності, очікуваних результатів тощо. Можемо говорити про
"різне" партнерство і з точки зору формалізації стосунків. Так, виділяють м`яке і
жорстке партнерство (табл. 1)
Таблиця 1
Сутність партнерства

Джерело: складено автором

Партнерські стосунки можуть відрізнятися і з точки зору часу – як
короткотермінові, так і довготривалі, стратегічні. Коли мова про міжсекторальне
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партнерство, певна річ, ця взаємодія, цей діалог мають бути сталими й
орієнтованими на дотримання належного процесу як в теперішньому, так і в
майбутньому.
Партнерство як і будь-яка спільна діяльність має певні ризики і залежить
від низки факторів. На характер взаємодії впливають загальний контекст та
специфічні умови, норми та процедури взаємодії. Чимало залежить від
готовності та бажання сторін до співпраці.
Незалежність сторін у партнерстві є принциповою. Вибір на користь
партнерства може зробити лише незалежна людина чи організація. Йдеться про
те, що умовою партнерства є визнання незалежності саме у значенні
непідпорядкованості однієї сторони іншій і водночас визнання взаємної потреби
та взаємного впливу − взаємозалежності сторін.
Таким чином необхідно вміти та вчитися працювати разом, брати участь у
діяльності на рівних. Тож, робота у партнерстві − непроста справа, особливо
коли йдеться про партнерство між секторами, підтримувати яке найскладніше.
Чи не найважче визнати рівноправність партнерів: кожен сектор має визнати
чесноти інших секторів і використовувати їх сильні сторони, а не змагатися з
ними і самостверджуватися, усім своїм виглядом показуючи: "без мене ви –
ніщо!".

"Рівноправність"

не

означає

однаковий

вплив,

або

ресурси.

Рівноправність є визнанням рівно важливих ролей та можливостей сторін на всіх
етапах співпраці.
Література:
1. Воротін В.Є. Макроеконмічне регулювання в умовах глобальних трансформацій. –
К., НАДУ, 2003. – 357 с.
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Шмалій Н.А., аспірант,
КНУ імені Тараса Шевченка
Шмалій Н.А. ПРОБЛЕМИ ВИХОДУ ВІТЧИЗНЯНИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ

ПРОБЛЕМИ ВИХОДУ ВІТЧИЗНЯНИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
НА ЗОВНІШНІ РИНКИ
АПК України на державному рівні відноситься до стратегічно-важливих
галузей вітчизняної економіки. Так, за даними Державного комітету статистики
України,

галузь

створює

12 %

ВВП,

а

продовольчі

товари

та

сільськогосподарська продукція займають понад 40 % у структурі експорту.
Наша держава постачає аграрну продукцію в понад 190 країн світу.
Конкурентоспроможність аграрної продукції на світових ринках, особливо з
високою часткою доданої вартості, може сприяти розвитку вітчизняної
економіки, забезпечити реалізацію національних інтересів нашої країни. Тому
вивчення експортного потенціалу, виявлення проблем, з якими зіштовхуються
вітчизняні аграрні підприємства при виході на зовнішні ринки, пошук шляхів
підвищення експортної конкурентоспроможності українських агровиробників є
важливою й актуальною проблемою.
Експортний потенціал можна визначити як спроможність аграрного
сектору та його галузей виробляти конкурентоздатні на світовому ринку товари
шляхом використання як порівняльних національних переваг, так і нових
конкурентних переваг, заснованих на досягненні науково-технічного прогресу
[1].
Слід відзначити, що Україна має величезний природний та ресурсний
потенціал для розвитку і збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської
продукції. Передусім, це обумовлено її географічним розташування. Наша країна
знаходиться в центральній частині Східної Європи, має можливість розвитку як
європейського ринку, так і ринку країн Близького Сходу, Північної Африки та
країн пострадянського простору. Помірно континентальний клімат з достатньою
кількістю опадів сприятливо впливає на урожайність сільськогосподарської
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продукції. За оцінками експертів, українські чорноземи є найкращими в світі за
своїми фізичними, агрохімічними та мінералогічними властивостями. На
території

України

зосереджено

60,4

млн. га

чорноземів,

з

яких

на

сільськогосподарські угіддя припадає 69 %. За даними Міністерства аграрної
політики і продовольства України, фактичні обсяги виробництва аграрної
продукції в 2,5 рази перевищують обсяги внутрішнього споживання [2], що, в
свою чергу, створює перспективи до збільшення і розширення її експорту.
Експортний потенціал вітчизняного АПК посилюється також неминучим і
поступовим інтеграційним процесом, який ми спостерігаємо з 2008 року зі
вступом України в СОТ та підписанням у 2014 р. Угоди про асоціацію з ЄС, що
набрала повної чинності у 2017 році і передбачає створення зони вільної торгівлі
між Україною та Європейським союзом. Дана угода забезпечує скасування
митних тарифів по більшості товарних груп з обох сторін.
Проте, незважаючи на всі вагомі і позитивні фактори до розвитку й
накопичення

експортного

потенціалу,

більшість

вітчизняних

аграрних

підприємств виявилися не готовими до конкурентної боротьби на зовнішніх
ринках, то ж вітчизняний аграрний сектор недостатньою мірою інтегрований у
зовнішній

торгівельний

простір.

Це

зумовлено

такими

невирішеними

проблемами:
1)

нестабільність

конкурентних

позицій

вітчизняної

сільськогосподарської продукції на зовнішніх ринках внаслідок незавершеності
процесів адаптації до європейських вимог щодо якості та безпечності харчових
продуктів, значних коливань цін на сировинні товари, нестійкості торговельних
відносин з країнами-імпортерами на фоні значного посилення вимог споживачів
до споживчих і екологічних характеристик продукції;
2)

недосконала державна політика у сфері експорту. В Україні майже

відсутні державні механізми стимулювання зовнішньо-торгівельних відносин.
Це обумовлено застосуванням обмежуючих чинників: мита та податків,
експортних квот, заборони продажу за кордон певних груп товарів. Через наявне
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в нашій країні потужне лоббі інтересів монополістів, існують істотні перешкоди
для виходу на міжнародні ринки малих і середніх підприємств;
3)

нерозвинутість логістичної аграрної інфраструктури. Незважаючи на

те, що за даними Світового банку щодо логістичної ефективності, Україна
піднялася у 2018 році в рейтингу Logistics Performance Index (LPI) на 14 позицій
і посіла 66 місце зі 160 країн, розвиток аграрної логістики все ще істотно відстає
від потреб ринку. Недостатній рівень забезпечення сільгоспвиробників
сховищами для зберігання зернової та плодоовочевої продукції, нестача у
сховищах для зберігання зернових, регулярне зростання цін на залізничні
перевезення, низька якість послуг через зношений парк залізничних вагонів,
дефіцит спеціалізованого автотранспорту тощо є причиною того, що індекс
ефективності логістики в Україні на 40 % є нижчим, ніж у країнах-лідерах.
Внаслідок цього втрати продукції АПК в Україні сягають до 1/3 річного обсягу
її виробництва [3]. Наприклад, у зерновому секторі України логістичні витрати в
розрахунку на 1 тонну зерна в півтора рази вищі, ніж у США, Франції чи
Німеччині [4];
4)

орієнтація вітчизняних підприємців на виготовлення та збут

сировини з низькою доданою вартістю. Серед причин можна назвати відсутність
приміщень для зберігання сировини, а також бажання підприємців отримати
прибуток у найкоротший термін;
5)

різкі, часті й непередбачувані зміни курсу національної валюти.

Девальвація національної валюти провокує невизначеність економічної ситуації.
Так, з одного боку, вона стимулює збільшення обсягів експорту, а, з іншого –
нестабільність національної валюти спричиняє відтік інвестицій за кордон. На
думку

експертів,

подальша

конкурентоспроможність

девальвація

українських

товарів

негативно
через

вплине

високі

на

показники

імпортоємності. Це може призвести до скорочення обсягів валютних надходжень
у країну та до втрати деяких зовнішніх ринків.
Цей перелік проблем можна доповнити недостатністю кваліфікованих
кадрів у сфері зовнішньо-економічних відносин, небажанням багатьох
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вітчизняних підприємств до впровадження інноваційних технологій, підвищення
ефективності виробництва, недосконалістю координації на зовнішніх ринках.
Для підвищення ефективності розвитку аграрного сектору економіки
України, розширення його експортного потенціалу необхідною є нагальна
реалізація таких завдань:
− налагодження системи сертифікації та стандартизації продукції відповідно
до міжнародних норм;
− удосконалення законодавчої бази для стимулювання і підтримки суб’єктів
господарювання, які здійснюють експортно-імпортні операції у сфері АПК;
− уніфікація й удосконалення митно-тарифної політики; створення
інформаційної підтримки для моніторингу зовнішнього і внутрішнього ринків,
інформаційне стимулювання участі вітчизняних підприємств у міжнародних
виставках аграрної продукції;
− розвиток і покращення транспортної інфраструктури для збільшення
частки готової продукції у структурі експорту;
− об’єднання і кооперація експортерів, особливо це стосується малих
фермерських господарств, які поодинці не можуть вступати в конкурентну
боротьбу на зовнішніх ринках;
− зміцнення курсу національної валют;
− розробка навчальних програм для підвищення кваліфікації підприємців і
працівників галузі тощо.
Література:
1. Бойко С.М. Експортний потенціал ринку насіння соняшнику та продуктів його переробки.//
Автореферат дис.на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук [Електронний ресурс] – Джерело
доступу: www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?...
2. Міністерство аграрної політики і продовольства України: Офіційний сайт [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://minagro.gov.ua
3. Проблеми розвитку аграрного виробництва в Україні і перспективні напрями використання
аграрного потенціалу держави для підвищення рівня продовольчої безпеки [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: // http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/agrarne_vurobnustvo07e8a.pdf
4. 5 головних перешкод на шляху українського експортера / [Електронний ресурс] – Джерело
доступу: https://agropolit.com/spetsproekty/297-5-golovnih-pereshkod-na-shlyahu-ukrayinskogoeksportera
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ
B2B-МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Розвиток та глобалізація економіки вимагають застосування інноваційних
методів та інструментів для забезпечення конкурентоспроможності підприємств
та країни в цілому. Для втримання конкурентних позицій на ринку керівникам
вже не достатньо просто впроваджувати існуючі маркетингові технології. Зміна
поколінь, способів купівлі-продажу та методів просування товару потребує
адаптації маркетингових технологій до вимог ринку. B2B-маркетинг (англ. B2B
marketing або business-to-business marketing) або промисловий маркетинг (англ.
industrial marketing) визначено Філіпом Котлером як маркетингові відносини
між двома сторонами (юридичними особами) – промисловими підприємствами.
Під поняттям «В2В-маркетинг» прийнято розуміти число бізнес-моделей,
які постійно збільшуються і спрямовані на продаж послуг або товарів
юридичним особам або на побудову дилерської мережі, що визначає особливості
даного ринку (табл. 1).
Таблиця 1
Особливості маркетингу В2В
Особливість
Висока ступінь функціональної
взаємопов’язаності

Пояснення
В2В - маркетинг найбільш щільно взаємодіє з
виробництвом, службами управління запасами та
інжинірингом.
Близкість до свого клієнта
Є можливість зустрічатись зі своїми клієнтами і
напряму виявляти його потреби. Оскільки
споживачами у такому випадку є інші компанії, а
їх кількість невелика.
Індивідуалізація ринкової пропозиції Формування унікальної пропозиції цінності для
кожного клієнта.
Складність процесу закупівель
Оскільки в ухваленні рішення про закупівлю того
чи іншого продукту а В2В-ринку бере участь
група фахівців. Саме їх спільне рішення вирішує
успішність позитивного результату трансакції
для продавця.
Джерело: складено автором за даними [4]
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Маркетолог компанії, яка працює на ринку В2В, крім свого ринку, повинен
стежити ще й за ринком тих, хто купує продукцію даного підприємства. Це дуже
важлива функція, яка дозволяє передбачити майбутні потреби партнера і
запропонувати йому потрібний товар раніше, ніж це зроблять конкуренти.
Модель роботи з клієнтами на B2B-ринку можна представити трьома
рівнями.
На першому рівні компанія повинна налагодити зв’язок з клієнтом, тобто
покращити якість першого контакту з клієнтами, розробити програму з
управління зворотним зв’язком з клієнтами, проаналізувати попит та ключові
потреби клієнтів, розробити план удосконалення продукту компанії.
На другому рівні компанія повинна переконати клієнта в тому, що саме
вона – найкращий вибір з усіх альтернатив.
На третьому рівні компанія повинна проявити максимальний рівень
співпраці з клієнтом.
Використовуючи цю модель, підприємство зможе підвищити ефективність
роботи і, як наслідок, збільшити кількість клієнтів.
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Рис. 1. Модель взаємодії з клієнтами на B2B-ринку
Джерело: складено авторами за даними [5]

Особливістю В2В маркетингу є те, що клієнти оцінюють товар за ціною та
можливістю отримати прибуток, а не керуючись емоціями як звичайні
споживачі. В сучасних умовах ефективність В2В маркетингу можна забезпечити
за умови впровадження наступних принципів.
1. Маркетинг орієнтований на клієнта: персоналізація та автоматизація.
2. Безперервний моніторинг цільової аудиторії.
3. Інтерактивний контент: інфографіка, тести, квести, відео.
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4. Партнерський маркетинг: спільні акції, посилання або переадресація на
бренд, згадування бренду партнера.
5. Гнучкий маркетинг.
6. Випереджаючий маркетинг: реклама товару до появи на ринку.
Таким чином, можна констатувати, що маркетинг на ринку B2B має свої
характерні особливості. Сучасний ринок вимагає більшої диференціації
маркетингових технологій. Підприємствам в Україні варто випробовувати
методики, моделі, підходи у формуванні стратегій розвитку, брендингу,
управлінні зв’язками з клієнтами, враховуючи при цьому основні сучасні
тенденції на ринку.
Література:
4. Кравченко
Т.В.
Відповідальний
маркетинг
як
напрям
підвищення
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / Т.В. Кравченко // Теоретичні та
прикладні питання економіки. – 2015. — №1(30). — С.371-378;
5. Котлер Ф. Маркетинг 3.0. От продуктов к потребителям и далее – к человеческой душе //
[Ф. Котлер, Х. Картаджайя, А. Сетиаван] ; пер с англ. под ред. A. Заякина. – М. : ЭКСМО,
2011. – 240 с;
6. Блейхман О.И. В-2-b-бренд: тенденции эпохи инноваций / О.И. Блейхман //
Промышленный и b2b-маркетинг. – 2014. – № 4. – С. 56–60;
7. Чухрай Н.І. Промисловий маркетинг у сучасних умовах господарювання / Н.І. Чухрай //
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 754. – С. 92–98
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23413;
8. Пісна О. Особливості маркетингу на ринках товарів промислового призначення / О. Пісн
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ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК НОВА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ МАЛОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА
В сучасних складних умовах кризи та тривалих воєнних дій, коли постійно
зростає безробіття та все більше підприємств банкрутує, продовжується спад
виробництва, знижується інвестиційна активність, підвищується соціальне
напруження, гальмується розвиток малого і середнього бізнесу, все гостріше
постає питання пошуку нових форм організації бізнесу, що дозволили б подолати
дану ситуацію та стати на шлях стабільного розвитку підприємництва.
Однією з найперспективніших новітніх форм розвитку малого та
середнього підприємництва, на мою думку, є франчайзинг — форма співпраці
між юридично та фінансово незалежними сторонами (компаніями та/або
фізичними особами), в рамках якої одна сторона (франчайзер), що володіє
успішним бізнесом, відомою торговою маркою, ноу-хау, комерційними
таємницями, репутацією та іншими нематеріальними активами, дозволяє іншій
стороні (франчайзі) користуватися цією системою на певних умовах [1, с. 170].
Секрет успіху франчайзингової системи полягає, перш за все, у
високій ефективності взаємодії сфер великого і малого бізнесу (франчайзера і
франчайзі). Франчайзер, зазвичай, прагне одержати доступ до нових ринків,
підвищити впізнаваність бренду та лояльність цільової аудиторії, одержати
конкурентні переваги над іншими гравцями ринку за рахунок ефекту мережі і
т.д. Загалом, саме франчайзинг нині вважається одним із найефективніших
способів масштабування бізнесу.
Франчайзі ж зацікавлені у доступі до ресурсів, використанні вже відомого
бренду, мінімізації ризиків ведення підприємницької діяльності (за рахунок
підтримки досвідченого бізнес-партнера) тощо.
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економіки,
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запровадження

франчайзингової системи сьогодні є:
− понад 85% підприємств, відкритих за системою франчайзингу
успішно працюють та приносять прибуток своїм власникам;
− франчайзинг ефективно застосовується у більш як 80 сферах
бізнесу;
− потенціал розвитку ринку франчайзингу, за різними даними,
оцінюється в трильйони доларів США;
− в середньому, темп зростання ринку франчайзингу складає 30%.
Однак, варто відмітити, що Україна тільки стала на шлях розвитку за
даною системою.
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Рис. 1. Частка традиційного та франчайзингового бізнесу на ринках США, Європи,
Росії, СНГ та України в 2018 році, %
Джерело: складено авторами за основі [2]

Як бачимо, в США частка франчайзингового бізнесу є найвищою.
Фактично, лише один з десяти підприємств створюється власними силами
засновника. В Україні ж тільки четверть компаній зі ста розвиваються за
допомогою даної системи (відповідно до результатів експертної оцінки Асоціації
франчайзингу України).
Варто також наголосити на тому, що франчайзинг забезпечує молодим
компаніям, перш за все — високу стійкість до різноманітних впливів, що
надзвичайно важливо як на етапі зростання підприємства, так і протягом всього
періоду його функціонування.
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За даними фірми Mr.Doors Home Inc., у США через 5 років діяльності
виживають 23% приватних підприємств, а після десяти років їх залишається
лише 18%, тоді як серед підприємств що працюють за системою франчайзингу,
через 5 років розпадається лише 8 підприємств зі 100 (рис. 2.).
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Рис. 2. Порівняльні дані функціонування фірм, які діють на умовах франчайзингу,
та тих, які працюють без нього, %
Джерело: складено авторами за основі [3]

Світовий досвід показує, що франчайзинг забезпечує стабільний розвиток
підприємств практично в будь-якій із нині відомих галузей економіки. Однак,
найбільшу популярність він здобув у сфері громадського харчування, готельноресторанного бізнесу та сфері послуг.
За даними The Top 100 Global Franchises, в 10-ку світових компаній-лідерів
у сфері франчайзингу станом на початок 2018 року входять такі американські
підприємства як: McDonalёd’s, KFC, Burger King, Pizza Hut, 7 Eleven, Marriott
International, RE/MAX, Dunkin’ Donuts, InterContinental Hotels and Resorts, SUBWAY [4].
Варто зазначити, що з-поміж ста найбільш популярних франчайзингових
компаній світу, в Україні представлені McDonalds, KFC, Hertz, Groupe Auchan та
Domino’s Pizza та інші. Це свідчить про те, що український ринок дійсно має
великий потенціал для подальшого розвитку.
Зазвичай, найбільш прибутковими є дійсно саме ті компанії, що
впроваджують на український ринок іноземні франшизи. Причина цьому —
висока

впізнаваність

товарної

марки,
301

розкручений

бренд,

ефективна

маркетингова політика тощо. Аналіз літературних джерел свідчить, що середня
рентабельність інвестицій за перші 10 років роботи для незалежних підприємств
становить близько 300%, а для підприємств – одержувачів франшиз – більше
600% [2].
Проте, однією з головних особливостей українського ринку франчайзингу
є те, що на ньому переважають мережі вітчизняного походження (відповідно до
результатів експертної оцінки Асоціації франчайзингу України). Насамперед, це
пов’язано з тим, що вітчизняним підприємствам необхідна мінімальна адаптація
до умов ринку, що значно спрощує вхід на нього. Ще однією особливістю
вітчизняного ринку франчайзингу є те, що на відміну від країн Європи, в Україні
франчайзинг значного поширення набув у сфері торгівлі .
Якщо розглядати структуру ринку франчайзингу України, то громадське
харчування займає 30%, роздрібна торгівля – 35%, сегмент послуг — складає
22% та 13% – інші галузі. У 2016 р. кількість франшиз сягла понад 600, з яких
близько 100 відповідають

міжнародним

стандартам. Ринок українських

франшиз представлений такими відомими брендами, як «Піца Челентано»,
«Картопляна Хата», «Нью-Йорк Стріт Піца», «Два Гуся», «Наша Ряба», «Чудо
Піч», «Наминайко», «Наш Край» тощо.
Всього в Україні, за даними компанії «Франч», станом на 2018 рік,
зафіксовано 1 186 франчайзингових пропозицій. Найбільша кількість франшиз
— в сегменті роздрібної торгівлі (423 франшизи), на другому місці – громадське
харчування (210) та послуги для бізнесу (151), непогані показники також у сфері
краси і здоров’я (75) і дитячих брендів (71 франшиза) [5].
Незважаючи на домінуючу роль в Україні вітчизняних франчайзерів, на
території нашої держави представлені також франчайзингові мережі з Росії,
Польщі, Нідерландів, Франції, США, Німеччини, Великої Британії та інших
країн. Більшу частину іноземних франчайзерів (25% від загальної кількості)
складають російські компанії.
Присутність в Україні іноземних компаній як франчайзерів має певні
позитивні

наслідки.

Функціонування
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іноземних

франчайзерів

дозволяє

вітчизняним підприємствам з часом перейняти успішний досвід ведення
діяльності в умовах франчайзингових відносин, достатній для більш широкого
розвитку договірної системи внутрішнього франчайзингу в Україні. Крім того,
діяльність іноземних франчайзерів сприяє постачанню на вітчизняний ринок
нових товарів і послуг. Франчайзинг надає суттєві переваги для споживачів і
суспільства в цілому за рахунок сприяння росту конкуренції на ринках збуту та
серед товарних знаків, підтримки різноманітності вибору та отримання товарів і
послуг,

що

інвестицій,

відповідають
які

сучасному

забезпечують

рівню; надходження

ефективне

впровадження

іноземних
найновіших

технологій; створення нових робочих місць; поповнення бюджету держави ; за
рахунок надходжень коштів від оподаткування та здійснення сприятливого
впливу на розвиток тієї ж та суміжних галузей тощо.
Література:
1. Вдовічена О.Г. Роль франчайзингу у формуванні вітчизняного бізнес-середовища\\
Маркетинг і реклама.- Випуск ІV (56), 2014.-с.169-177Сайт Асоціації франчайзингу (України)
[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.franchising.org.ua/ Назва з екрану
2. Асоціація франчайзингу України: [Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://franchising.org.ua/ Назва з екрану
3. Сайт компанії Mr.Doors Home Inc. [Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://www.mrdoorsinc.net/ Назва з екрану
4. The Top 100 Global Franchises: [Електронний ресурс] - Режим доступу:
https://www.franchisedirect.com/top100globalfranchises/rankings/ Назва з екрану
5. Сайт компанії Franch.biz [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://franch.biz/ Назва з
екрану
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AGILE – МЕТОДОЛОГІЯ В УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМИ
ПРОЕКТАМИ
Сучасні умови господарювання – це час стрімкого розвитку інформаційних
та наукоємних технологій, комунікацій, розробки та впровадження інноваційних
ідей та рішень. Все більше компаній, організацій застосовують технологічні та
програмні новинки (електронні пристрої, цифровий HR) задля забезпечення
ефективності

та

конкурентоспроможності

своєї

діяльності.

Управління

проектами – теж не виняток.
На сьогоднішній день, існує багато методичних підходів до управління
проектами. Проте останнім часом при розробці нових продуктів або програмних
рішень провідні компанії звертаються до гнучких методологій. Зокрема, до таких
й належить Agile (Agile software development) – підхід до управління, в якому
вимоги до продукту чи сервісу змінюються з наростаючою швидкістю. Дана
методологія

до управління

особливо ефективна

у застосуванні щодо

інноваційних проектів й таких, що є принципово новими для виконавця та
замовника. Зараз Agile асоціюється зі своєрідною філософією та культурою
сучасних

компаній,

орієнтованих

на

постійний

розвиток,

ефективне

використання людського потенціалу й створення якісних інноваційних розробок
у найкоротші строки.
Варто зазначити, що до середини 90-х років XX століття популярністю
користувалась каскадна (Waterfall) модель, згідно з якою процес розробки
полягає в послідовному проходженні фаз: аналізу вимог, проектування,
реалізації, тестування, інтегрування та підтримки. При цьому перехід до
наступної стадії здійснюється тільки у разі успішного завершення попередньої у
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строго визначеній послідовності. Однією з найпопулярніших реалізацій
парадигми була PMBOK (Body Management Body of Knowledge).
У останньому десятиріччі XX століття ринкова структура кардинально
змінилась: великі проекти поступились місцем малим і середнім проектам. Це
вимагало перегляду, модернізації та створення нових підходів до управління.
Тож, у лютому 2001 року на зустрічі 17 представників нових методологій було
укладено Agile Manifesto – основний документ, що містить опис 4 основних
цінностей й 12 принципів гнучкої розробки [1].
Цінності «гнучкої методології»:
1)

Люди та взаємодія важливіші за процеси й інструменти – підтримка

взаємодії в колективі;
2)

Результативність проекту – робочий продукт важливіший ніж

документація;
3)

Партнерство з клієнтом важливіше за угоду та умови контракту;

4)

Готовність до змін.

Серед головних принципів варто відзначити наступні:
4.

Зміна вимог замовника можлива навіть на пізніх етапах проекту;

5.

Тісна взаємодія розробників продукту та замовників – кожен учасник

проекту повинен бути задіяний в процес;
6.

Робочий продукт – основний показник продукту (менша увага

приділяється документації, більша – виготовленню та випуску якісних розробок);
7.

Мінімізація зайвих зусиль;

8.

Самоорганізованість команди;

9.

Саморегуляція; постійне вдосконалення результатів виконання

роботи і методів взаємодії з клієнтом, що забезпечується зворотнім зв’язком [1].
Є також деякі цікаві особливості:
➢

Короткі щоденні збори, під час яких кожен учасник проекту

розповідає про те, що він зробив учора; з якими проблемами зіткнувся; що
планує виконати цього дня. Основна мета – досягти чіткого розуміння, що і як
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потрібно зробити, та переконатись, що плани кожного працівника скоординовані
в єдиному напрямку розробки продукту;
➢

Процес складається з робочих циклів тривалістю від одного до

чотирьох тижнів («спринти», «сесії»). Результат кожного такого спринту –
готовий продукт;
➢

Збори в кінці кожного спринту – ретроспективи; основна їх задача –

зробити висновки про те, що потрібно змінювати і робити далі [1,4];
Сам по собі Agile – це не метод, а культура й набір принципів управління
проектами. І вже на цій основі розроблені «гнучкі» фреймворки, такі як Scrum,
Kanban, Lean, Crystal та багато інших. Така методологія уособлює в собі культуру
взаємодії та розвитку.
Яскравим
методології

прикладом

Agile

є

ефективного

компанія

впровадження

«Toyota».

До кінця

й

використання

2000-х років

тут

використовували каскадну модель. Зараз компанія активно використовує
принципи Lean/Kanban, причому настільки успішно, що навіть стала класичним
прикладом у менеджменті (кожен підлеглий міг зупинити на заводі конвеєр й
внести зміни) [6].
Незважаючи на те, що дана методологія довгий час була поширена
переважно в IT індустрії, зараз її активно впроваджують в різних компаніях.
Прикладами можуть бути такі компанії, як МТС, Bosch, Sundance Institute
(глобальна

платформа

для

підтримки

незалежного

авторського

кіно);

різноманітні сервісні, консалтингові, інноваційні організації, стартапи. Також ця
культура отримала розповсюдження у сфері маркетингу та освіті [3,7,8].
Слід зазначити, що не всім компаніям варто впроваджувати методологію
Agile. Наприклад, це недоцільно в державних установах, для котрих важлива
надійність і стійкість, на відміну від інноваційних проектів.
Таким

чином,

впровадження

Agile-підходів

дозволяє

розширити

можливості управління, зокрема, через реструктуризацію бізнес-процесів,
створюючи й випускаючи актуальні й конкурентоспроможні проекти й
продукти, та досягати при цьому високих показників діяльності. В сучасних
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умовах доцільно було б поєднувати Agile з DevOps – підходом (Development
Operations), котрий поєднує в собі культурні принципи та засоби, здатні
вирішити проблеми взаємозв’язку між командами розробки й експлуатації
продукту чи послуги. Як наслідок, з DevOps розробка й оптимізація продукції
відбувається значно швидше за рахунок безперервної інтеграції. Завдяки такій
швидкості компанії можуть підвищити рівень обслуговування клієнтів та більш
ефективно конкурувати на ринку.
Література:
1. Agile Manifesto. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://agilemanifesto.org/
2. James Shore, Shane Warden. The Art of Agile Development. – O’Reilly Media, Inc., 2008. –
Режим доступу: https://poetiosity.files.wordpress.com/2011/04/art_of_agile_development.pdf
3. Синди Альварес. Как создать продукт, который купят. Метод Lean Customer Development.
— М.: Альпина Паблишер, 2017. – 248 с.
4. Jeff Sutherland. Scrum. The art of doing twice the work in half the time. [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://www.scruminc.com/wp-content/uploads/2014/10/CSMjsv18a1.pdf
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МІЖНАРОДНА СЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
В епоху глобалізації, критичного обмеження природних ресурсів та
поступового збільшення кількості населення, виникає питання пошуку
альтернативних способів розвитку для країн, які перебувають в критичному
стані, але мають всі необхідні можливості для досягнення успіху і потребують
негайного втручання у сформовану систему існування.
Одним із можливих виходів може стати міжнародна спеціалізація
економіки,

тобто

зростання

концентрації

однорідного

виробництва

і

усуспільнення праці, що відбувається на основі процесу диференціації
національного виробництва, виокремлення самостійних технологічних процесів,
галузей і підгалузей виготовлення однорідних продуктів понад внутрішні
потреби, що викликає все більше взаємне доповнення диференційованих
національних комплексів.
За сучасних умов розвиток стійких економічних зв’язків між країнами, а
також окремими підприємствами на основі міжнародного поділу праці набув
глобального характеру. Для прикладу експорт товарів України за підсумками I
кварталу 2018 року проти I кварталу 2017 року збільшився на 10,3% (або на 1,1
млрд дол.) і склав 11,4 млрд дол.. Інформацію про галузі, за якими закріплена
найбільша частка експорту подано у табл. 1.
Таблиця 1
Галузеве розмежування експорту України станом на І квартал 2018 року
Галузь
АПК та харчова промисловість
Металургія
Машинобудування
Мінеральні продукти

Питома вага
38%
26,1%
11,6%
9%
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Джерело: складено автором за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України

Щодо експорту товарів до країн ЄС, то протягом I кварталу 2018 року,
становив 5,07 млрд дол., питома вага складає 44,4% у загальному експорті
товарів з України. А це може означати тільки підтвердження необхідності
співпраці і подальшої спеціалізації економіки України, шляхом зміцнення
інституційного забезпечення сфери сертифікації, стандартизації, оцінки
відповідності,

шляхом

продовження

перегляду

існуючих

стандартів,

забезпечуючи їх повну відповідність європейським стандартам, надання
державної підтримки підприємствам у придбанні іноземних ліцензій та новітніх
технологій,

що

дасть

можливість

швидше

модернізувати

національне

виробництво, шляхом спрямування митно-тарифної політики на лібералізацію
зовнішньої торгівлі. Для міжнародної спеціалізації економіки України варто
акцентувати увагу на перспективних галузях виробництва товарів для експорту.
Відомо, що збільшення обсягів відбулось майже за всіма товарними групами,
зокрема експорт продукції металургійного комплексу зріс на 558,8 млн дол. (на
23,0%), продукції машинобудування – на 240,4 млн дол. (на 22,2%), деревини,
паперової маси та виробів з неї – на 140,4 млн дол. (на 39,6%), продукції хімічної
та пов’язаної з нею галузей промисловості – на 134,4 млн дол. (на 29,6%),
мінеральних продуктів – на 74,3 млн дол. (на 7,8%), продукції легкої
промисловості – на 58,7 млн дол. (на 23,4%).
Також, варто звернути увагу на внутрішні проблеми національної
економіки, такі як недорозвиненість базових ринкових інститутів, висока
вартість кредитів, високий рівень ризику створення нових підприємств в Україні
та відплив інтелектуального капіталу за кордон.
Остання проблема досить сильно насторожує і становить неабияку загрозу
для майбутнього України. Висококваліфіковані працівники, наукові діячі,
професійні лікарі, творці і винахідники їдуть через недостатню вмотивованість
працювати в межах країни. Низькі заробітні плати, недостатнє фінансування
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дослідних робіт, незадовільні умови праці просто не залишають їм іншого
вибору.

Таблиця 2
Трудові мігранти за країнами перебування та правовим статусом, 2015–2017 рр.
Усього
у тому числі за правовим статусом, %
, тис.
дозвіл на дозвіл тимча- туристи- без офіцій- статус
осіб проживансова
не
на
чна віза ного статусу
ня та на робот реєстравизначе
роботу
ція
-но
у
Кількість
1303,3
38,1
трудових
мігрантів
у тому числі за країнами перебування

19,9

13,8

5,5

17,9

4,8

Польща

29,4

6,0

4,9

14,5

9,7

506,5

35,5

Російська
342,4
32,5
4,4
32,0
–
29,8
Федерація
Італія
146,7
43,8
12,0
14,7
16,0
10,6
Чеська
122,5
60,6
14,7
5,0
7,5
12,2
Республіка
Сполучені
23,5
20,4
57,0
22,6
–
–
Штати Америки
Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики України

1,3
2,9
–
–

Варто зазначити, що геополітичне розміщення України, та її високий
земельно-ресурсний потенціал обумовлюють провідну роль земельного фонду
як одного з найважливіших ресурсів держави, адже характеризується високою
вагою ґрунтів чорноземного типу, що створює сприятливі умови для
продуктивного землеробства. Варто повною мірою використовувати наявний
потенціал, шляхом виробництва більшого обсягу сільськогосподарської
продукції необхідної якості

для підвищення рівня обсягів експорту та

диверсифікації каналів продажу, що сприятиме подальшій спеціалізації
економіки України. Також, варто звернути увагу на застосування стратегії
запозичення існуючих інновацій за кордоном для впровадження у вітчизняну
економіку з метою модернізації та покращення інвестиційного клімату.
Загалом, ситуація, що склалася в країні, потребує формування нової
експортно-інноваційної моделі, яка забезпечувала б стабільне зростання обсягів
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виробництва та валового внутрішнього прибутку, створення додаткових робочих
місць, яка поповнювала б бюджет більше від обсягів реалізації товарів і послуг,
ніж від податкових стягнень, була орієнтована на внутрішні чинники та
механізми господарського розвитку, які в сукупності

забезпечили б

саморозвиток і самовідтворення цілісних економічних систем.
Література:
1. Грущинська Н. М. Міжнародна спеціалізація національної економіки в умовах глобальної
конкуренції / Н. М. Грущинська. – Київ: ФОП Береза А.Е., 2013. – 460 с.
2. Офіційний веб-сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний
ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA.
3. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] – Режим
доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
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Данильченко О.С. ІРО УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ
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ІРО УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Сьогодні значна частина українських підприємств різних сфер економічної
діяльності мають складнощі із накопиченням необхідних внутрішніх фінансових
ресурсів для забезпечення високої технологічної конкурентоспроможності, яка є
запорукою прибутковості підприємства. Загострює ситуацію обмеженість
зовнішніх джерел залучення фінансових ресурсів, що сформувалася внаслідок
високої

вартості

банківських

кредитів

та

недоцільності

використання

облігаційних позик.
Таким чином, в умовах, що склалися, одним з прийнятних шляхів залучення
фінансових ресурсів для розвитку підприємства є продаж частини капіталу через
публічне розміщення акцій (Initial Public Offering). Успішно проведене IPO
надасть можливість компанії реалізувати її стратегічні плани, а також
слугуватиме надійною базою для подальшого розвитку і підвищення
ефективності функціонування [1, C.18]. Актуальність обраної теми підсилюється
й тим, що серед усіх IPO, проведених українськими підприємствами, лише
декілька були дійсно ефективними та результативними.
Метою дослідження є аналіз ринку IPO українських компаній у розрізі
кількості угод IPO по галузях, біржових майданчиках та юрисдикції емітентів;
порівняння досвіду здійснення IPO різними вітчизняними підприємствами та
визначення специфіки української практики виходу на IPO.
У традиційному розумінні під IPO слід вважати первинний публічний
продаж акцій компанії та лістинг цих акцій на фондовій біржі. Головні цілі IPO
– це залучення довгострокових фінансових ресурсів і підвищення ліквідності
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акціонерного капіталу. Результатом трансформації підприємства при підготовці
до IPO має стати зростання його інвестиційної привабливості [2].
Однак реалізація IPO є доволі складним і тривалим процесом, під час якого
підприємства стикаються зі значною кількістю труднощів. Так, прийнявши
рішення про IPO, підприємство повинно бути готовим до дотримання безлічі
бюрократичних процедур і не менш численних правил. Що стосується
проведення IPO в Україні, то необхідно зазначити початковий рівень його
розвитку, так як число українських компаній, що використовують цей
інструмент залучення фінансових ресурсів, є досить незначним [3, C.107]. За
результатами звіту Price Waterhouse Coopers, з 2005 р. по 2017 р. на міжнародних
біржах уперше розмістили свої акції до 35 українських компаній. Загальний
обсяг залучених коштів українськими підприємствами за 2005–2017 рр. від IPO
становить майже 2 850 млн дол США.
Проаналізуємо динаміку кількості угод IPO на біржових майданчиках та
відповідні обсяги залучених коштів з 2005 по 2017 рр. Дані рис. 1. свідчать, що
зміна обсягів IPO не має чіткої тенденції. Протягом 2005-2017 рр.
спостерігаються дві чіткі хвилі: перша – 2006-2009 рр., а друга – 2009-2017 рр.
Вибух IPO в Україні 2007 року був невід'ємно пов'язаний зі зростанням
економіки країни на тлі зростання світової економіки, про що свідчить приплив
інвестицій у країну. Обсяг залучених коштів через IPO у 2007 році становив 1 123
млн дол США, досягши свого максимального значення за весь досліджуваний
період. Однак світова криза 2008 року спричинила різке зменшення обсягів
публічного розміщення до 168 млн дол США (на 73%) у 2009 році.
Стабілізація світової економіки 2010 року сприяла поверненню обсягів IPO
до позначки 396 млн дол США. Однак до кінця досліджуваного періоду обсяги
залучених

коштів

через

IPO

постійно

зменшувалися,

досягши

свого

мінімального значення 2,25 млн дол США станом на 2013 рік.
Стійкий спад активності на ринку IPO продовжувався до 2017 року.
Причиною цьому стало загострення світової фінансово-економічної кризи та
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воєнного конфлікту на території України. Тому більшість українських
підприємств відмовилися від здійснення IPO у 2013–2017 рр.
Розглянемо дану динаміку через призму підприємницької діяльності. Отже,
першою українською компанією, яка здійснила IPO на західному ринку ще в
2005 р., стала Ukrproduct Group – компанія, яка займається випуском і торгівлею
молочною продукцією. Слідом за нею у 2005 р. нафтогазовидобувна компанія
Cardinal Resources залучила 10 600 000 фунтів стерлінгів на АІМ, спрямованих
на збільшення обсягів видобутку нафти і газу. Наступною була інвестиційна
компанія «ХХІ століття», яка залучила 139 млн дол на АІМ [5].
Як показує практика, мінімум у половини випадків українські емітенти
зазнають невдачі в цьому діянні. Так, із 33 українських компаній, які проводили
IPO в 2005-2013 роках, менше десяти принесли прибуток інвесторам. Серед них
агропромисловий холдинг «Астарта», також компанія з агропромислового
сектора – «Кернел»; підприємство з гірничо-металургійного сектора компанія
«Ferrexpo plc.». Акції інших компаній-емітентів продемонстрували обвальне
падіння, що було пов'язано з погіршенням ставлення інвесторів до певних
галузей економіки [3, C.106].
Роками найбільшої активності на первинному ринку акцій стали 2007, 2010
та 2011. Так, у 2010 році на ІРО вийшло 4 компанії: «Авангард», «Агротон»,
«Мілкіленд» та «Садова Груп», а у 2011 році – 8: «Coal Energy», «Continental
Farmers Group», «Industrial Milk Company», «Агроліга», «KSG Agro», «Ovostar
Union», «Westa ISIC S.A.» та «Black Iron» [4]. Аналіз засвідчив, що лідером за
кількістю угод у 2010-2011 рр. був агропромисловий сектор. Це пояснюється
тим, що привабливість акцій вітчизняних аграрних компаній пов'язана з
прогнозами про майбутнє подорожчання продовольства у світі.
Остання активність українських підприємств на ринку IPO спостерігалася у
2013 році, коли на ринок вийшла група компаній Cereal Planet. 2011-2013 рр.
відзначилися світовою тенденцією скасування або перенесення процедури IPO.
Не минув даний тренд і Україну: у 2011 році було відмінено IPO виробника
соняшникової олії ViOil. Розмірковували над розміщенням акцій і такі компанії
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як «UkrLandFarming», «Сварог Вест Груп», «Укрзернопром» та «Яблуневий
дар», однак згодом скасували свої наміри.
5

Обсяг залучених коштів через IPO
(млн дол США)
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Рис. 1. Кількість угод IPO на біржових майданчиках та відповідні обсяги залучених
коштів з 2005 по 2017 рр.
Джерело: розроблено автором на основі [4].

Практика свідчить, що скасування або перенесення процедури IPO
відбувається через несприятливу або мінливу кон'юнктуру фондового ринку. На
жаль, 2016 рік не приніс світовому ринку ріст IPO. Протягом останніх років
сповіщень про наміри вийти на IPO від українських компаній не було [7].
Зважаючи на хвилеподібну поведінку українських підприємств на ринку
IPO найближче покращення ситуації очікується не раніше 2019 року.
Багато в чому успіх IPO компанії залежить від біржі, на якій він здійснений.
Українські емітенти акцій найчастіше виходять з ІРО на Лондонську (LSE) і її
альтернативний

майданчик

(AIM

LSE),

Варшавську

(WSE),

а

також

Франкфуртську (FWB) фондові біржі [5, C.69]. Також особливо важливим є вибір
організаторів лістингу. Серед українських компаній попитом користуються такі
компанії: Baker&McKenzie, White&Case; ING Bank, Libertas Capital Corporate
Finance, UBS [8, C.53]. Найбільш перспективними галузями для використання
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IPO сьогодні є аграрний сектор, ринок нерухомості, газова і нафтова
промисловість, гірничо-металургійний комплекс та машинобудування [3, C.56].
Варто зазначити, що жоден первинний випуск акцій не був прямим, що
означає, що юрисдикція емітентів акцій ніколи не зазначалась як Україна.
Українські компанії виходили на IPO від таких країн: Кіпр, Люксембург,
Великобританія, Нідерланди, острів Мен, Канада, Нормандські о-ви [1, C.18].
Повільний та поступовий розвиток ринку IPO в Україні пов'язаний з
необхідністю компаній, що проводять його, виконувати певні вимоги:
дотримання прозорості, посилення контролю за оперативною діяльністю,
дотримання прав міноритарних акціонерів, готовність витратити не малі кошти
на організацію IPO, підготовка звітності згідно з міжнародними тощо. Кожен
етап підготовки, проведення та контролю IPO потребує значних фінансових
витрат. Щодо частоти проведення IPO в Україні, то необхідно зазначити
початковий рівень його розвитку, так як число українських компаній, що
використовують цей інструмент залучення фінансових ресурсів, є незначним.
Отже, вихід підприємства на ІРО, як один із дієвих та перспективних
способів залучення іноземного капіталу, залишається відносно новим для
вітчизняної практики.
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ПРОЗОРІСТЬ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЯК НАПРЯМ
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ
В нинішніх умовах розвитку світової економіки, для якої характерні
поглиблення міжнародної інтеграції та глобалізація, особливого значення
набуває прозорість і розкриття інформації підприємством, що є важливим
елементом підвищення довіри з боку інвесторів, збільшення його вартості та
покращення репутації на внутрішньому та зовнішніх ринках.
В Україні дослідженням питання інформаційної прозорості вітчизняних
підприємств займаються відомі науковці, зокрема, Кузіна Р. В., Нусінова О. В.
та ін. [1; 4; 6], проте недостатньо приділено уваги аналізу й оцінці рівня
прозорості та розкриття інформації на підприємствах реального сектору
економіки. Таким чином, значущість та недостатня опрацьованість вказаної
проблеми обумовили актуальність даного дослідження.
Мета даної роботи – дослідити ступень розкриття та прозорості інформації
на ПАТ «НАК «Нафтогаз України» в порівнянні з однією із провідних у
нафтогазовій галузі підприємств світу British Petroleum (BP, British Petroleum
Corp.) та надати рекомендації щодо формування конкурентних переваг за
рахунок підвищення рівня прозорості та розкриття інформації підприємства.
В даному дослідженні засобами контент-аналізу проаналізовано «Політику
прозорості та розкриття інформації» ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та
регламентовані положення British Petroleum відносно дотримання норм
розкриття та прозорості інформації.
Проведений аналіз (табл.1) свідчить про орієнтованість політики
прозорості корпорації British Petroleum на сталий розвиток, оскільки робиться
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акцент на таких його характеристиках, як «відповідальність», «безпека»,
«стабільність», які у політиці прозорості ПАТ «НАК «Нафтогаз України» взагалі
не вживаються. Також наяві терміни, як «корупція» та «конфлікт», що свідчить
бажання компанії займатися бізнесом відкрито і доброчесно, і звести до
мінімуму ризик корупційних зв’язків.
Таблиця 1
Конент-аналіз основних положень політики прозорості підприємств
№
з/п

Основні терміни,
Нафтогаз України
British Petroleum (BP)
що
Кількість
Місце в
Кількість
Місце в
використовуються використаних рейтингу використаних рейтингу
слів, шт.
слів, шт.
1 Транспарентність/
12
4
11
3
прозорість
2
Інформація
42
1
9
5
3
Розкриття
18
3
12
2
4
Компанія
39
2
10
4
5
Держава
3
6
6
7
6
ОЕСР
5
5
3
10
7
Стабільність
5
8
8
Відповідальність
25
1
9
Безпека
8
6
10
Вдосконалення
4
9
11
Корупція
2
11
12
Конфлікт
2
11
Джерело: сформовано автором на підставі аналізу змісту офіційних сайтів
досліджуваних компаній [5, 8]

Серед значної кількості методологічних підходів до оцінки прозорості
діяльності підприємств, обрано побудову індексу на основі бальної оцінки
показників прозорості та розкриття інформації. Ґрунтуючись на п’ятому
принципу ОЕСР [7], публікаціях [3, 4], а також враховуючи мету дослідження та
специфіку об’єктів аналізу, обґрунтовано 50 критеріїв для оцінки якості
розкриття інформації досліджуваними підприємствами. Інформаційною базою
виступали публікації підприємства на своїх офіційних інтернет-сторінках.
Оцінка обраних показників здійснюється за шкалою: 0 – інформація відсутня; 1
– виконані мінімальні вимоги та 2 – відповідає міжнародним стандартам.
Як свідчить аналіз прозорості та розкриття інформації за запропонованою
методикою, ПАТ «Нафтогаз Україна» набрав 60 балів із 100 можливих (табл. 2).

318

Це говорить про те, що його діяльність є на 36% більш закритою у порівнянні з
компанією ВР, яка набрала 94 бали.
Таблиця 2
Індекс прозорості та розкриття інформації компаніями «Нафтогаз України» та ВР
Критерій

Максимум

Нафтогаз
України
49

ВР

А. Важлива інформація, що підлягає
90
83
розкриттю:
1.Результати фінансової та операційної
16
9
16
діяльності товариства
2. Завдання товариства
4
4
4
3. Володіння значними пакетами акцій
16
9
14
та права голосу
4. Структуру і політику управління
16
11
15
товариством
5. Членів ради та правління, а також
16
6
13
розмір їхньої винагороди
6. Важливі питання, які пов’язані з
16
9
16
працівниками
та
іншими
зацікавленими сторонами
7. Значущі фактори ризику, що можна
6
2
6
спрогнозувати
Б-В. Інформація про аудиторів
6
6
6
Г. Канали розповсюдження інформації
4
4
4
Всього
100
60
94
Джерело: сформовано автором на підставі аналізу змісту офіційних сайтів
досліджуваних компаній [5, 8].

Рівень транспарентності ПАТ «Нафтогаз Україна» був нижчим, оскільки,
по-перше, неоприлюднена бізнес-модель компанії; по-друге, компанія не
розкриває свої плани щодо інвестування на наступні роки, а також напрямки
наступних великих проектів; по-третє розкриття інформації відповідно до
п’ятого принципу ОЕСР виконується не в повній мірі; по-четверте, в інформації,
що розкривається компанією, часто використовуються загальні й шаблонні
формулювання та не аналізуються істотні ризики; по-п’яте, відсутня актуальна
інформації в деяких розділах.
Проведене дослідження прозорості та розкриття інформації НАК
«Нафтогаз України» засвідчило недостатню прозорість компанії порівняно з
British Petroleum, однією із провідних компаній світу в нафтогазовій галузі, та
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допомогло визначити слабкі сторони діяльності компанії та розкриття
інформації.
Тому пропонуємо ПАТ «НАК «Нафтогаз України» розширити обсяг і
оновити зміст інформації за такими напрямами: корпоративне управління; якість
здійснення фінансової та операційної діяльності товариства; ризики, які
стосуються компанії, цінних паперів або потенційного гаранта. А також
рекомендуємо проведення щорічного аналізу Індексу прозорості та розкриття
інформації компанією задля визначення пріоритетності, слабких й сильних
сторін своєї діяльності та розміщення інформації.
У кінцевому підсумку підвищення рівня прозорості та доступ до суттєвої і
повної інформації допоможе акціонерам захистити свої права і покращить
можливість прийняття учасниками ринку зважених рішень. Розкриття також піде
на користь акціонерного товариства, оскільки воно свідчитиме про підзвітність
менеджерів акціонерам, прозорість для учасників ринку цінних паперів і
сприятиме підтримці довіри до суспільства [6]. Крім того, інформація, що
розкривається, буде також корисною для інших зацікавлених осіб.
Підводячи підсумки, можна зазначити, що постійне і організоване
розкриття інформації дасть можливість підприємству сформувати ряд переваг,
що підвищать його конкурентоспроможність на внутрішньому та зовнішніх
ринках.
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ВПЛИВ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА РОЗРОБКУ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ
Кожне підприємство в процесі ведення господарської діяльності, так, чи
інакше матиме необхідність залучення інвестицій. Адже івестиції, за своєю
економічною природою, обумовлені закономірностями процесу розширеного
відтворення та спрямовані на розвиток факторів виробництва і фонду
відшкодування, що використовується для поновлення зношених засобів
виробництва у вигляді амортизаційних відрахувань. Інвестування, як і будь-який
процес підпорядкований плануванню, за відсутності якого наявний потенційний
ризик втрати вкладеного капіталу та неотримання бажаного результату.
Отже, перед залученням інвестицій слід побудувати чіткий план залучення
інвестицій.
Інвестиційне планування в компанії - безперервний процес, що представляє
собою комплекс заходів, які необхідно виконати для ефективного та
довгострокового розвитку. Іншими словами, інвестиційний процес (або
діяльність), який розглядається з більш близької точки зору, можна розглядати
як процес реалізації інвестиційних проектів, реалізованих компанією. Зокрема,
це фактично процес придбання нового матеріального та нематеріального майна,
його модернізація, реконструкція, інновації та розширення.
Аби реалізувати цілі інвестиційної діяльності, підприємству слід детально
охарактеризувати план дій, попередньо формуючи інвестиційні проекти. Саме
вони характеризують визначення потреби в інвестиційних ресурсах, взаємодії з
інвесторами, пошук надійних довгострокових джерел фінансування, оцінка
плати за це джерело, спроможність підприємства щодо повернення позикових
коштів.
Під інвестиційним проектом розуміють системно обмежений і закінчений
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комплекс заходів, документів і робіт, фінансовим результатом якого є прибуток
(дохід), матеріально-речовим результатом - нові або реконструйовані основні
фонди (комплекси об'єктів), або придбання та використання фінансових
інструментів чи нематеріальних активів з подальшим отриманням доходу чи
соціального ефекту. Інвестиційний проект визначає чіткі цілі компанії, які мають
бути підпорядкованими її стратегії, а також відповідати встановленим технічним
і економічним вимогам для повної реалізації інвестиційного потенціалу. Також,
в процесі розробки інвестиційного проекту передбачаються ризики обмеженості
ресурсів, неминучість певних конфліктів, терміни реалізації, умови здійснення,
взаємозв’язки операцій, координація процесу виробництва та удосконалення
менеджменту.
Виходячи з вище наведених тез, виникає питання: “Чи варто витрачати час
на підготовку інвестиційного проекту, оскільки, на практиці цілком можливо
інтерпретувати перелік поставлених цілей підприємства й без певного плану?”.
Аргументом “за” слугуватимуть сутнісні ознаки інвестиційного проекту, а
саме, системність та організованість. Даний комплекс заходів є планом дій в
обраному напрямку для інвестора та, водночас, стимулом для досягнення
результатів, адже за відсутності проекту інвестування наявна ймовірність
неструктурованого підходу до залучення івестицій і, як наслідок, ризик
несвоєчасного повернення вкладених коштів у вигляді чистого грошового
потоку (передбаченого інвестиційного прибутку).
Після обгрунтування плану, керівникові проеку необхідно вести постійний
контроль за відповідністю поточного стану реалізації інвестиційного проекту,
попередньо запланованих показників кошторису витрат, бюджетних обмежень,
а також, за розгалуженням етапів життєвого циклу проекту. Обгрунтування
даного переліку здійснюється під час оцінки ефективності інвестиційного
проекту.
Оцінка ефективності інвестиційних проектів повинна здійснюватися на
основі зіставлення об'єму інвестиційних витрат, а також сум планованого
прибутку

і

термінів

окупності

інвестованого
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капіталу.

Ефективність

інвестованого капіталу, оцінюється шляхом порівняння грошового потоку (cash
flow), який формується в процесі експлуатації інвестиційного проекту і
початкової інвестиції. Проект визнають прибутковим, якщо забезпечується
повернення всіх інвестицій при прийнятній для всіх інвесторів нормі
прибутковості.
Обов'язковим є приведення до справжньої вартості, як інвестованого
капіталу,

так

і

суми

грошового

потоку.

Приведення

здійснюється

диференційовано по кожному етапу подальшого інвестування.
З більш широкої точки зору, інвестиційна діяльність передбачає також
процес прийняття рішень щодо інвестицій, процесу пошуку та впровадження
загальної

оптимізації

витрат

компанії,

що

характеризується

найбільш

ефективною експлуатацією інвестованих джерел.
Враховуючи сруктуру інвестицій в основний капітал за джерелами
фінансування, сформовону Н. Г. Георгіаді та О. Є. Федорчак, підприємства для
реалізації інвестиційних проектів найчастіше використовують власні кошти.
Однак, орієнтація лише на власні ресурси обмежує можливості підприємства
щодо вдосконалення своєї діяльності.
Альтернативними джерелами залучення інвестицій слугує державний
бюджет, позики банків та інших фінансових установ. Найменшу частку
складають іноземні інвестиції, системність яких є надто сумнівною.
Аналізуючи щоквартальний графік надходження прямих іноземних
інвестицій в економіку України за останні 10 років (рис.1), виникає логічний
підсумок спостережень про те, що значного припливу іноземного капіталу
очікувати не варто, беручи до увагу спадну тенденцію відповідно до статистики
останніх періодів.
Інвестиційне планування в компанії є специфічним напрямком всієї своєї
діяльності, спрямованої на відновлення та розширення матеріального та
нематеріального майна та інвестування в фінансовий стан, постійне збільшення
оборотних активів, рекламу та навчання співробітників.
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Рис. 1 Щоквартальний графік надходження прямих іноземних
інвестицій в економіку України за останні 10 років

Одним із основних джерел фінансових ресурсів для малого та середнього
підприємництва є інвестиції в основний капітал.
У дослідженні сучасного стану та умов кредитування малого та середнього
бізнесу в Україні, яке було проведено Сичем О. А. та Волосом І. І. можна зробити
висновок, що протягом 2012-2016 рр. основним джерелом фінансування
інвестицій в основний капітал, як завжди, залишаються власні кошти
підприємств та організацій, за рахунок яких здійснено більш як половину всіх
капіталовкладень; 2016 р. їхня частка в загальному обсязі становила 69,4% і
збільшилася, порівняно з 2012 р., на 9,7%.
За даними Держстату у 2016 році в економіку України іноземними
інвесторами вкладено 4405,8 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного
капіталу) проти 3763,7 млн.дол.США у 2015 році.

Рис. 2 Обсяг прямих іноземних інвестицій, млрд. дол. США

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій
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(акціонерного капіталу) в економіку України на 31.12. 2016 року становив
37 655, 5 млн. дол. США.
Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери економічної діяльності.
Станом на 31.12. 2016 найвагоміші обсяги надходжень прямих інвестицій були
спрямовані до установ та організацій, що здійснюють фінансову та страхову
діяльність – 10 324, 4 млн. дол. США та підприємств промисловості – 9 550,
2 млн. дол. США.
До основних країн-інвесторів належать Кіпр – 9691,6 млн. дол. США,
Нідерланди – 5753,9 млн.дол. США, Російська Федерація – 4349,8 млн. дол.
США, Велика Британія – 2046,3 млн. дол. США, Віргінські Острови (Брит.) –
1766,5 млн. дол. США, Німеччина – 1606,6 млн. дол. США і Швейцарія –
1467,3 млн. дол. США.
Обсяги

освоєння

капітальних

інвестицій

підприємств

України

у

січні-грудні 2016 року складають 326, 2 млрд. грн.

Рис. 3. Капітальні інвестиції, млрд. дол. США

З метою забезпечення узгодженості взаємопов’язаних показників про прямі
інвестиції НБУ та Держстату, статистичні дані про прямі інвестиції, які
узагальнювалися по номінальній вартості на підставі інформації підприємств
(організацій, установ) у рамках державного статистичного спостереження
"Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності", були переглянуті з урахуванням
адміністративних даних НБУ про ринкову вартість підприємств та установ.
Провідними сферами економічної діяльності, за обсягами залучення
капітальних інвестицій, у січні-грудні 2016 року залишаються:
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- промисловість – 33,3%, будівництво – 12,6%, сільське, лісове та рибне
господарство – 13,8%, інформація та телекомунікації – 4,8%, оптова та роздрібна
торгівля;
- ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,7%, транспорт, складське
господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 7,6%, державне управління й
оборона;
- обов`язкове соціальне

Розподіл освоєних капітальних інвестицій
за сферами
економічної діяльності
страхування
– 5,9%.
(у % до загального обсягу)
Державне управління
й оборона;
обов`язкове
соціальне
страхування
5,9

Операції з
нерухомим майном
5,3
Фінансова та
страхова діяльність
2,3
Інформація та
телекомунікації
4,8
Т ранспорт, складське
господарство,
поштова та
кур'єрська діяльність
7,6

Інше
6,7
Сільське, лісове та
рибне господарство
13,8

Промисловість
33,3

Оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних
засобів і мотоциклів
7,7

Будівництво
12,6

Рис. 4 Розподіл освоєних капітальних інвестицій за сферами економічної діяьності (у %
до загального обсягу)

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше,
залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких у січнігрудні 2016 року освоєно 69,4 відсотка капіталовкладень.
Частка кредитів банків та інших позик у загальних обсягах капіталовкладень
становила 7,1 відсотка.
За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 9,4 відсотка
капітальних інвестицій. Частка коштів іноземних інвесторів становила 2,9
відсотка усіх капіталовкладень, частка коштів населення на будівництво житла –
8,9 відсотка. Інші джерела фінансування становлять 2,3 відсотка.
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Розподіл капітальних інвестицій за джерелами
фінансування, %
Інші джерела
фінансування
2,3%
Кошти населення на
будівництво житла
8,9%

Кошти іноземних
Кошти державного
інвесторів
бюджету;
2,9%
2,3%

Кредити банків та
інші позики
7,1%

Кошти місцевих
бюджетів
7,1%

Власні кошти
підприємств та
організацій
69,4%

Рис. 5 Розподіл капітальних інвестицій за джерелами фінансування, %

Отже, Україна залишається привабливою для інвестицій, водночас вона не
знаходиться осторонь світових процесів, є достатньо інтегрованою у світове
господарство і порушення макростабільності на зовнішніх ринках має свій
відголос в Україні.
У рейтингу “Doing Business” 2017 за результатами 2016 року Україна
піднялась на +1 пункт і посіла 80 позицію. У порівнянні із 2016 роком, Україна
покращила свої позиції за такими показниками, як:
- створення підприємств - 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 – з 93 до
81 місця.
Для подальшого покращення інвестиційного клімату України актуальним
на сьогодні є питання удосконалення правової та організаційної бази для
підвищення дієздатності механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного
клімату

й

формування

основи

збереження

конкурентоспроможності вітчизняної економіки.
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КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ УКРАЇНИ
Успішна

ринкова

трансформація

економіки та

соціального життя

українського суспільства не може здійснюватися на тлі повільних інвестиційних
процесів. На макрорівні приріст інвестицій впливає на збільшення валового
внутрішнього продукту (ВВП). Одночасно це означає ріст доданої вартості,
створеної в країні, а отже і заробітних плат, що постають джерелом для нових
інвестицій.

Для

корпорацій

зовнішні

інвестиції

виступають

джерелом

формування капіталу та основою для стабільного розвитку [1].
Одним із шляхів залучення інвестицій є емісія акцій, яку здійснюють
акціонерні товариства. Для емітента привабливим є те, що для залучення коштів
на основі збільшення статутного капіталу не потрібні ні застава майна, ні гарантії
третіх осіб, а ресурси, вкладені у власний капітал суб’єкта підприємництва
залишаються в його розпорядженні протягом довгострокового періоду. У свою
чергу, інвестори, купуючи прості акції, отримують дохід у вигляді дивідендів та
можливість приймати участь у керуванні підприємством [3].
Ефективність взаємодії емітентів та інвесторів визначається рівнем розвитку
фондового ринку. Фондовий ринок або ринок цінних паперів – це сукупність
учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу
та обліку цінних паперів і та їх похідних [3]. Високий рівень розвитку фондового
ринку забезпечує ефективне залучення та використання капіталу, розподіл
капіталу між галузями, сферами економіки та корпораціями зокрема. [5].
Важливість методу залучення інвестицій шляхом акцій підтверджується
збільшення кількості акціонерних товариств по всьому світу. Зокрема, ще у
1980 році на біржах котирувались акції близько 17,3 тис. компаній по всьому
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світу, а вже у 2017 році їх кількість сягнула 43,0 тис. [2]. Загальна вартість акцій,
що котирувались на всіх біржах світу склала 77,6 трлн. дол. США [2]. Сьогодні
акціонерні товариства все частіше вдаються до первинного публічного
розміщення акцій (IPO), оскільки влучне розміщення може принести компанії
мільярди доларів. Найуспішнішими прикладами в історії є The Agricultural Bank
of China, якому вдалося залучити 19,2 млрд. дол. США, японський виробник
бездротових телефонів NTT Mobile Communications із сумою залучень 18,4 млрд.
дол. США, всесвітньовідома Visa, яка отримала 17,9 млрд. дол. США та багато
інших [6].
В Україні, порівняно з розвинутими країнами світу, кількість акціонерних
товариств, що котируються на біржі лишається досить низькою (рис. 1). У 2017
році до їх числа входило лише 94 компанії.

4336
3485

2114
861
483
94
США

Китай

Пд. Корея

Польща

Сінгапур

Україна

Рис.1. Порівняння кількості вітчизняних ПАТ акції яких котируються на біржах у
2017 р.
Джерело: складено автором на основі [2]

При цьому кількість таких компаній та обсяги торгів на фондових біржах в
Україні продовжують зменшуватись. Порівнюючи з 2016 роком, обсяг біржових
контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі у 2017 році зменшився
на 12,58% – до 205,79 млрд грн, що еквівалентне 6,9% ВВП України [7]. Торги
проводили сім бірж, проте 99% контрактів припадало на три фондові біржі
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“Перспектива”, “ПФТС” та “Українська біржа”. Важливим є також те, що 92,1%
біржових контрактів припадали на державні облігації (рис. 2).

1%0%
2%
3%
3%

Державні облігації
Облігації підприємств

Акції
Деривативи
Інвестиційні сертифікати
Інші

91%

Рис. 2 Структура обсягу біржових контрактів з цінними паперами в Україні у 2017 р., %
Джерело: складено автором на основі [7]

Відповідно, на даний момент біржі виступають інструментом фінансування
дефіциту державного бюджету України, а не діяльності корпорацій. На
контракти по акціям припадає всього 3%, що підкреслює непопулярність
українських бірж серед компаній, які натомість мають досвід успішного
розміщення акцій на іноземних біржах. Одне з найбільших українських IPO було
проведене ПАТ «Миронівський хлібопродукт» в 2008 р, на суму $322 млн на
Main market of London Stock Exchange. В ході IPO компанія була оцінена в $1,7
млрд і стала першою українською аграрною компанією, що проводила
розміщення акцій на основному майданчику Лондонської біржі [8]. Подібні
кейси підтверджують перспективність українських підприємств, які через
недостатність розвитку внутрішнього ринку цінних паперів, змушені виходити
на іноземні біржі.
Така практика зумовлена цілою низкою проблем ринку цінних паперів
України:
- подвійне оподаткування, за якого податок сплачується з прибутку
акціонерного товариства та дивідендів після їхнього розподілу;
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- недосконала система розкриття інформації про вартість цінних паперів та
об’єкти інвестування через інструменти фондового ринку;
- поширена практика вибору українськими підприємствами дивідендів
«нульових виплат»;
- недосконалість нормативно-правового забезпечення діяльності фондового
ринку, зокрема щодо захисту інвесторів при вкладенні ними коштів у цінні
папери, та багато інших проблем.
У розвитку фондового ринку зацікавлені як і держава, яка отримуватиме
додаткові надходження у вигляді податків, так і підприємства, для яких
полегшиться процедура лістингу. Відповідно задля забезпечення реалізації цих
інтересів у країні має бути проведений цілий комплекс заходів та процедур:
- програма розвитку інвестиційної освіченості українців. Заощадження
населення є потенційними інвестиціями, але для того, щоб вкладати кошти у
цінні папери, люди повинні розуміти правила функціонування фондового ринку
та вміти оцінювати зиски, від різних видів інвестицій.
- підвищення прозорості діяльності підприємств. Наявність усієї інформації є
одним із найважливіших аспектів вибору суб`єкта інвестицій. Інвестор повинен
знати, чим займається компанія, які вона має потужності, фінансові результати
та як просувається продукція на ринок. Найпростіше отримувати таку
інформацію через інтернет, тому важливим є створення баз даних, які б
освітлювали діяльність підприємств на основі загальноприйнятих принципів,
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку й аудиту тощо.
- стимулювання розвитку інвестиційних фондів і недержавних пенсійних
фондів шляхом перегляду чинного законодавства та здійснення реформ з метою
вдосконалення інфраструктури ринку, розробки регуляторної бази для
здійснення нагляду за корпоративним управлінням [4]. Зокрема, важливим є
врегулювання законодавства щодо подвійного оподаткування.
-

підвищення

іміджу

українських

підприємств,

шляхом

реалізації

маркетингових стратегій. Рекламування продукції як на внутрішньому, так і на
зовнішньому ринках.
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- стабілізація політичної та економічної ситуації країни, що призведе до
підвищення інвестиційного клімату України в цілому.
Реалізація вищенаведених пропозицій принесе користь усім учасникам
ринкових відносин. Акціонерні товариства зможуть залучити додатковий
капітал, вкласти його у власний розвиток та посилити власну позицію на ринку.
Збільшення вкладень у діяльність компаній призведе до збільшення обсягів
виробництва, що забезпечить додаткові податкові надходження до держави.
Населення, у свою чергу, зможе інвестувати вільні кошти та отримати від них
прибуток у майбутньому. До того ж ріст підприємств означатиме відповідний
ріст робочих місць, що зменшуватиме соціальну напругу в суспільстві та
підвищить купівельну спроможність населення. Тому, так як діяльність
корпорацій є опорою для економіки будь-якої країни, в сумі розвиток фондового
ринку України призведе до підвищення її конкурентоспроможності на світовій
арені.
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Січкар М.М. АНАЛІЗ РИЗИКІВ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ

АНАЛІЗ РИЗИКІВ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
На сьогодні підвищення енергоефективності виробництва - одне з
основних завдань щодо підвищення результативності та зниження собівартості.
Адже зниження собівартості–це одна з конкурентних переваг будь-якої
продукції, особливо зараз, коли ринок збуту стає все більш розбірливим.
Сьогодні сучасним промисловим підприємствам необхідно докорінно змінити
свій підхід до використання енергетичних ресурсів. Першочерговим завданням
є економне витрачання енергетичних ресурсів і підвищення ефективності їх
використання на всіх стадіях виробництва і споживання.
На відміну від розвинених країн, де політика енергоефективності є
елементом економічно та екологічно раціонального використання ресурсів, для
України

це

–

питання

виживання,

оскільки

пов’язане

з

проблемою

збалансованого платоспроможного споживання ПЕР і має гостро негативні
соціальні наслідки.
Незважаючи на те, що прийнята Енергетична стратегія України передбачає
впровадження та проведення заходів з енергоефективності підприємств, в цілому
не ставиться завдання, щоб зупинити динамічне зростання попиту на енергію і
потужність з боку як економіки країни в цілому, так і з боку її окремих регіонів,
галузей, підприємств. Так до 2030 року планується збільшення попиту на
енергію на 37%.
Кризові явища, що спостерігаються в світовій економіці, призводять до
підвищення ризику господарської діяльності. Набуває ще більшої актуальності
необхідність удосконалення методів економічного аналізу та прогнозування
загалом, та методів оцінки інвестиційного ризику зокрема. Аналіз інвестиційних
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ризиків є важливим етапом процесу оцінки привабливості та доцільності
реалізації інвестиційного проекту.
Методи оцінки економічних ризиків можна умовно поділити на якісні та
кількісні (хоча на рівні окремих методів можливі варіанти їх поділу), тобто
виділити якісний та кількісний підходи до оцінки ризику. Існує безліч методів
оцінки економічного ризику та інвестиційного ризику, як його складової
частини. На нашу думку, необхідно приділити більшу увагу кількісній оцінці
інвестиційного ризику [2, с. 35].
Основною задачею кількісного підходу є кількісне вимірювання
взаємозалежності чинників ризику та критеріїв ефективності інвестиційного
проекту. Кількісні методи дозволяють обчислити загальний рівень ризику
інвестиційного проекту, дати вартісну оцінку можливих збитків/прибутків,
зумовлених дією ризиків. Вони потребують більшої кількості вхідної інформації,
але зазвичай забезпечують більш точний результат оцінки ризику.
Серед кількісних методів найбільш поширеними є:
− статистичний метод;
− аналіз чутливості (метод варіації параметрів);
− метод перевірки стійкості (обчислення критичних точок);
− метод коригування ставки дисконтування;
− метод сценаріїв (метод формалізованого опису невизначеності);
− імітаційне моделювання (метод монте-карло) [4].
Тому при аналізі необхідно взяти до уваги якість продукції підприємства,
її необхідність на споживчому ринку, та обов’язково враховувати життєвий цикл
товару. Оскільки дані складові є невід’ємною частиною один одного. При
вкладенні інвестицій в певний вид продукції інвестор планує отримати якомога
більший прибуток від її реалізації. При умові, якщо дана продукція не
користуватиметься попитом на ринку, то витрати понесені інвестором не будуть
покриті.
Окрім ризиків, які виникають при інвестуванні, велике значення
відіграють ризики, які притаманні окремому виду діяльності. Для кожної галузі
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можна виділити окремі групи ризиків, окрім загальноприйнятих ризиків. Адже
ризиків є досить різноманітна кількість, і вони притаманні кожній галузі
діяльності.
Ефект від інвестиційної діяльності визначається через певний проміжок
часу, тому досить імовірним є те, що підприємство, в яке було інвестовано
кошти, може зазнати змін. Тобто понести витрати за ризиками, які притаманні
даному виду діяльності. Наприклад, у області науково-технічного прогресу
допустима вірогідність отримання результату на стадії фундаментальних
досліджень складає90-95%; прикладних наукових розробок–10-20%; військовоконструкторських виникає необхідність при проведенні аналізу інвестиційної
діяльності приділити належну увагу аналізу властивого ризику галузі, до якої
відноситься підприємство.
Також підприємство може потерпати від ряду якісних чинників, що
призводить до втрати прибутку інвестором. Дані чинники можуть бути
обумовленими такими факторами, як:
– некваліфікований менеджмент підприємства;
– неефективна структура активів;
– надмірна прихильністю керівництва до ризикових операцій;
– неправильна оцінка фінансово-економічного стану партнерів;
– нестабільне фінансове становище підприємства;
– нечесність керівництва підприємства та інше [4].
Отже, методика аналізу інвестиційної привабливості підприємства
потребує внесення коректив та нових підходів.
Галузева специфіка суб’єктів господарювання обумовлює індивідуальний
підхід до аналізу діяльності кожного підприємства. А тому необхідно розробити
загальну методику для аналізу підприємств за видами діяльності, з урахуванням
притаманних їм ризиків, витрат на основну діяльність та структуру формування
прибутку.
Важливо при аналізі інвестиційної привабливості підприємств проводити
аналіз

не

лише

за

методикою

інтегральної оцінки,
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затвердженої на

законодавчому рівні, але і корегувати основні показники відповідно до сфери
діяльності підприємства (визначати, які є необхідні показники для аграрних
підприємств, а які слід використати при аналізі промислових підприємств тощо).
При аналізі корпорацій необхідно враховувати як різносторонність
діяльності так і прибутковість. Тому потрібно в першу чергу провести аналіз за
підпорядкованими відділеннями в розрізі якісних та кількісних показників.
Визначити найприбутковіші ділянки, а також ділянки які потребують коректив
та внесення змін в саму діяльність, облікову політику тощо. Визначити можливі
варіанти

для

виправлення

ситуації

(авансування

коштів

за

рахунок

інвестиційних вкладів чи за рахунок кредитування). Тільки після проведення
такого виду аналізу можна узагальнювати та зводити показники по корпорації в
цілому.
Кількісні методи оцінки інвестиційного ризику дають можливість
отримати більш точне кількісне значення як ймовірності настання ризикових
подій, так й можливих втрат(прибутків) зумовлених дією ризику ніж якісні
методи, проте потребують більшої кількості вхідних даних. Кінцевий результат
розрахунків суттєво залежить від якості вхідних даних, особливо від тих, що
з`ясовуються експертним методом. Оскільки кожний з існуючих методів має
недоліки, то на практиці доцільно використовувати декілька методів,
комбінуючи кількісні та якісні методи [5].
Результати, що отримані різними методами будуть різнитися, та аналіз
розходжень між ними надасть змогу дослідити, які чинники ризику враховані в
тому чи іншому методі. Аналізуючи дані розходження, можна більш точно
проаналізувати існуючі тенденції розвитку майбутніх подій з погляду того чи
іншого підходу в оцінці ризику та підвищити точність даної оцінки.
Аналіз

інвестиційного

ризику є

частиною

комплексного

аналізу

інвестиційного проекту. Він є важливою складовою для прийняття рішень щодо
вибору найбільш прийнятного з ряду альтернативних інвестиційних проектів та
рішень щодо уникнення, зниження чи компенсації ризику (можливих втрат від
впливу чинників ризику) окремого проекту. Тому для побудови ефективної
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системи дій з нейтралізації або зниження ризиків необхідно виявити об`єктивні
та суб`єктивні чинники окремого ризику, ступінь їх впливу на рівень ризику.
Проблема енергозбереження на підприємствах є дуже актуальною,
особливо в сучасних умовах, тому що, по-перше, в Україні існує сталий дефіцит
енергоресурсів, особливо з урахуванням сучасної ситуації. По-друге, у більшої
частини підприємств спостерігається значне перевищення питомих енерговитрат
у розрахунку на одиницю продукції у порівнянні із світовим рівнем. Тобто,
значна

кількість

підприємств

має

неефективне

виробництво

з

боку

енергоспоживання порівняно з передовим виробництвом. Тому на сучасному
етапі впровадження проектів енергозберігаючих технологій та аналіз ризиків
даних проектів на підприємсві є ключовим фактором для підвищення
енергоефективності.
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ПРОБЛЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Ефективність підприємства є одним з ключових орієнтирів розвитку його
діяльності. За своєю сутністю ефективність відображає відношення певного
ефекту як значення результатів діяльності до відповідних їм ресурсних
показників витрат. Ці показники визначаються вимогами, потребами та
обмеженнями, встановлюваними на досягнення заданого рівня результативності.
Оцінювання ефективності діяльності підприємства є комплексним
багатогранним поняттям, яке стосується всіх, без винятку, процесів та операцій,
що здійснюються в межах підприємства, та визначає широке коло різноманітних
методичних підходів щодо його здійснення.
Економічна наука та господарська практика оцінюють різні види
ефективності діяльності підприємства: економічну, технічну, соціальну,
екологічну, управлінську, організаційну ефективність, тощо [3, c. 23]. Ці види
ефективності

тісно

взаємопов’язані,

тому

комплексна

характеристика

ефективності діяльності підприємства в цілому неможлива без врахування якоїсь
із них. Водночас, тільки економічна ефективність може виражати загальний
рівень ефективності діяльності підприємства, таким чином визначаючи
орієнтовний рівень інших напрямів ефективності.
Оцінювання

економічної

ефективності

діяльності

підприємства

передбачає формування чи використання вже наявного методичного підходу, з
відповідними йому показниками аналізу результатів виробничо-господарської
чи фінансово-господарської діяльності підприємства [5, с.233].
Доводиться констатувати, що досі не існує єдиного загальноприйнятного
універсального підходу до комплексного оцінювання ефективності діяльності
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підприємства. Існуюча проблема залишається невирішеною, оскільки на
формування

такого

підходу

накладається

обмеження

стосовно

багатоваріантності здійснення оцінки ефективності, який не тільки б відображав
загальний стан справ діяльності підприємства, але й надав би деталізовану,
релевантну для подальшого прийняття управлінських рішень інформацію.
Виходячи з цього, слід зауважити, що оптимальне оцінювання ефективності
діяльності підприємства передбачає врахування специфіки його діяльності.
Це визначає іншу проблему, яка полягає в здійсненні порівняння
ефективності діяльності підприємств з їх конкурентами в ринковому середовищі.
Таким чином, обумовлюється необхідність формування порівняльної бази, на
основі якої можна проводити достовірне та адекватне дослідження. Щоправда,
варто зазначити, що формування таких порівняльних баз може мати істотні
відмінності для різних галузей промисловості.
Пропонуємо розглянути цю проблему на прикладі електроенергетичної
галузі промисловості України як типового прикладу наявності підприємств з
відмінними специфічними характеристиками їх діяльності. Як відомо, в галузі
функціонують такі учасники – ДП «НАЕК «Енергоатом»», холдинг «ДТЕК» та
ПРАТ «Укргідроенерго», які, фактично, разом займають монопольне становище
на ньому. Сукупна частка виробленої електроенергії цими учасниками становить
понад 90% від загального обсягу її виробництва в Україні [7]. Обмеження
проведення оцінювання ефективності діяльності кожного з цих підприємств при
їх порівняльному аналізі проявляється

в неприйнятності застосування

показників виробничих програм цих підприємств. Це обумовлено істотними
відмінностями

в

характері

використовуваних

у

виробництві

ресурсів.

Вищезазначене обмеження показників для аналізу засвідчує, що оцінювання
економічної ефективності діяльності підприємства слід проводити шляхом
аналізу результатів його фінансово-господарської діяльності.
Нагадаємо, що ДП «НАЕК «Енергоатом»» та ПрАТ «Укргідроенерго»
належать до підприємств державної форми власності [2], тому обираючи підхід
щодо оцінювання ефективності діяльності цих підприємств, слід звернути увагу
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на існуючу методику такого оцінювання для державних підприємств. Проте,
враховуючи, що електроенергетична галузь України представлена не тільки
підприємствами державної форми власності, слід виокремити показники, за
якими можна здійснювати адекватний порівняльний аналіз конкуруючих у ній
підприємств. Виходячи з цього, доцільно поєднати законодавчо затверджені
показники ефективності фінансово-господарської діяльності (коефіцієнти
рентабельності активів, рентабельності діяльності, оновлення основних засобів
та загальної ліквідності) [4], з показниками, які є істотними для будь-яких
підприємств електроенергетичної галузі (коефіцієнт рентабельності інвестицій,
капіталовіддача, коефіцієнт концентрації позикового капіталу, питома вага
незавершених капітальних інвестицій в обсязі активів).
Таким чином, доцільно розподілити усі вищезазначені показники в наступні
групи: 1) показники рентабельності; 2) показники ефективності інвестиційної
діяльності; 3) показники фінансового стану та ділової активності.
Виходячи з викладених міркувань та використовуючи існуючі методики для
розрахунку різних форм ефективності нами здійснене оцінювання ефективності
діяльності вітчизняних енергогенеруючих підприємств. Узагальнені результати
оцінювання представлені в табл. 1:
Таблиця 1
Порівняльний аналіз показників ефективності діяльності найбільших вітчизняних
енергогенеруючих підприємств протягом 2015-2017 рр.
ДП «НАЕК»
холдинг «ДТЕК»
ПрАТ «Укргідроенерго»
Період/
«Енергоатом»
Показник
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
ROA
0.58% 0.11% -0.63% -34.98% -0.86% 3.03% 4.70% 8.81%
5.49%
Rд
3.55% 0.65% -3.43% -43.92% -0.92% 3.19% 24.40% 36.84% 25.64%
Кв
0.20
0.22
0.24
1.10
1.41
1.43
0.26
0.31
0.27
KПК
0.23
0.23
0.25
0.90
0.86
0.86
0.22
0.20
0.22
Лзаг
0.65
0.81
0.83
0.24
0.39
0.39
0.23
0.48
0.35
KОЗ
1.02
1.02
1.01
0.93
1.00
0.93
0.99
0.91
1.00
АНК
2.55% 3.69% 4.58%
4.19%
5.07% 6.81% 20.00% 6.34% 11.05%
Джерело: складено автором за даними [6,8,9].
Умовні позначення: ROA – коефіцієнт рентабельності активів; Rд – коефіцієнт рентабельності
діяльності. KОЗ – коефіцієнт оновлення основних засобів; АНК – показник питомої ваги
незавершених капітальних інвестицій в обсязі активів. К в – капіталовіддача; Кв – коефіцієнт
концентрації позикового катпілау; Лзаг – коефіцієнт загальної ліквідності.

Результати оцінювання дають підстави для таких висновків:
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− значення

розрахованих

показників

рентабельності

свідчать

про

ефективне управління капіталом підприємства в межах ПрАТ «Укргідроенерго»,
що забезпечує вищу прибутковість його діяльності, порівняно з конкурентами;
− протягом останніх 3 років спостерігається зниження прибутковості
діяльності на ДП «НАЕК «Енергоатом», що негативно впливає на фінансове
становище підприємства в цілому;
− значення показників рентабельності холдингу «ДТЕК» свідчать про
стрімке зростання прибутковості його діяльності, що уможливлюється за
рахунок ефективного управління активами;
− розраховані коефіцієнти оновлення основних засобів свідчать, що на
ДП «НАЕК «Енергоатом»» відбувається поступове щорічне збільшення парку
обладнання та устаткування, на відміну від конкурентів, що сприятиме
зростанню ефективності його діяльності в довгостроковій перспективі;
− найбільша питома вага незавершених капітальних інвестицій в обсязі
активів належить ПрАТ «Укргідроенерго». Значення цього показника визначає
орієнтацію підприємства на реалізацію вагомих за джерелами фінансування
інвестиційних проектів. Окрім цього, ці значення засвідчують потенційні ризики
реалізації таких проектів, ймовірність виникнення яких буде значно меншою на
його конкурентів.
− динаміка значень показників капіталовіддачі свідчить про найбільшу
ефективність використання засобів праці на «ДТЕК»;
− показники концентрації позичкового

капіталу холдингу «ДТЕК»

засвідчують вищі ризики, що пов’язані з ймовірністю погіршення його
фінансового становища, порівняно з конкурентами;
− показники загальної ліквідності свідчать про те, що найбільш ефективним
в аспекті платоспроможності є ДП «НАЕК «Енергоатом»», що визначає
найменший фінансовий ризик провадження його подальшої діяльності.
Результати проведеного оцінювання дають можливість стверджувати те,
що кожне з досліджуваних підприємств має як сильні, так і слабкі позиції при
здійсненні діяльності відповідно до критеріїв ефективності. Здійснення
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детального аналізу цих показників в їх динаміці дає змогу визначити потенційні
резерви щодо формування нових та підтримки існуючих конкурентних переваг.
Варто також звернути увагу на те, що сьогодні ринок електричної енергії
жорстко регламентується Національною комісією з регулювання енергетики та
комунальних послуг (НКРЕКП). Цей державний регулятор сьогодні встановлює
відпускні тарифи на вироблену електроенергію для всіх учасників ринку. Проте,
з прийняттям Закону «Про ринок електричної енергії» зменшиться вплив
державного регулятора на формування цін у галузі, а концепція ціноутворення
зміниться на користь його учасників [1]. Тому, в 2019 році слід очікувати
суттєвого зростання прибутковості діяльності вищезазначених суб’єктів, що
стане запорукою розширення капітальних інвестицій в їх розвиток, й, відповідно,
зростання ефективності діяльності в довгостроковій перспективі.
Насамкінець, зазначимо, що конкурентоспроможність підприємства на
ринку залежить не тільки від вірного оцінювання ефективності його діяльності,
але й також від порівняння її рівня з відповідними показниками інших учасників
ринку. Такий підхід дає змогу не тільки виявити існуючі проблеми діяльності
підприємства та сформувати на їх основі пріоритетні напрямки розвитку його
діяльності в майбутніх періодах, але й також визначити сильні та слабкі сторони
відносно конкурентів. Оцінювання ефективності діяльності підприємства таким
чином, за умови реалізації виявлених резервів розвитку, а також вирішення
існуючих проблем, шляхом прийняття відповідних управлінських рішень,
обумовлює зростання його конкурентоспроможності як в коротко-, так і в
довгостроковій перспективі.
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СТАН І ЗАВДАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ
СКЛАДОВОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
З моменту започаткування процесу інституалізації економічної безпеки
було започатковано формування системи забезпечення інвестиційної безпеки
України та її організаційних основ, нормативно-правового та інституціональноорганізаційного

забезпечення.

Під

інституціонально-організаційним

забезпеченням інвестиційної безпеки України необхідно розуміти організовану
державою сукупність суб’єктів: державних органів, недержавних організацій,
посадових осіб, суб’єктів господарювання та окремих громадян, об’єднаних
цілями та завданнями захисту державних економічних інтересів, які провадять
узгоджену діяльність у межах вітчизняного законодавства.
Чи не найголовнішим завданням державних органів є створення
сукупності формальних інститутів, тобто нормативно-правового поля, для
забезпечення інвестиційної безпеки, адже інвестиції є вкрай чутливими до якості
інститутів, особливо такого як верховенство права (захист прав інвесторів,
гарантії виконання контрактів, відсутність рейдерства, захист конкуренції,
вільний доступ до ресурсів та інфраструктури тощо). Слабкі формальні
інститути не гарантують права власності, а тому не тільки є проблема залучення
іноземних інвестицій, але і з’являється проблема втечі як іноземного, так і
вітчизняного капіталу з країни. Високі ризики різного роду експропріації
виштовхують капітал з бідніших країн при тому, що такі країни є
капіталодефіцитними. Відсутність соціальної злагоди, змагальний популізм або
«хижацтво еліт», зумовлюючи постійну конкурентну боротьбу за доступ до
ренти, є потужними факторами постійного ризику перерозподілу активів в
економіці.
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Щодо самого бізнесу, то на основі формування конструктивних
неформальних інститутів як то інститут репутації, інститут бізнес-етики, вони
можуть впливати на створення організацій, чиї функції полягають у здійсненні
пошуку, залучення та підтримці інвесторів, в тому числі іноземних, для яких
створення в країні активу буде цінністю на довгострокову перспективу.
Система інституційно-організаційного забезпечення інвестиційної безпеки
України має передбачати активну діяльність відповідних структур за чітко
регламентованими процедурами прийняття управлінських рішень, що, на жаль,
неповною мірою втілено на практиці. Крім цього несформованою залишається
підсистема недержавного гарантування безпеки як невід’ємної складової
паритетного підходу до реалізації політики у сфері інвестиційної безпеки в
розвинутих демократичних країнах.
Метою

розбудови

інституціонально-організаційного

забезпечення

інвестиційної безпеки України є формування збалансованої державної політики
та ефективного проведення комплексу узгоджених заходів щодо захисту
економічних інтересів на всіх рівнях інвестиційної безпеки. Організаційний
аспект має вагоме значення як такий, що тісно пов’язаний з традицією
неоінституціоналізму і теорією фірми Коуза, згідно з якими створення
організацій (фірм) відбувається з метою економії трансакційних витрат. Таким
чином, увага має звертатися також на проблеми формування ефективних
організаційних структур у реальному секторі економіки України, адекватних
викликам сьогодення, проблеми взаємодії державних інституцій і ринкових
агентів, а також на інституціональні аспекти активізації інвестиційної діяльності.
Швидке реагування на ті проблеми, з якими стикаються власники
найчутливішої частини в структурі інвестиційних ресурсів – іноземних
інвестицій, дасть змогу поліпшити інституціональне середовище не тільки для
них, але й для вітчизняних інвесторів. За версією іноземних інвесторів (рис. 1)
серед основних проблем, які стримують їх активність, найголовнішими є широко
розповсюджена корупція, недовіра до судової влади, монополізація ринків та
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«state capture», тобто загроза фундаментальним цінностям економічної свободи
та приватної власності.
Виходячи з цього, основною проблемою України є не економічна криза та
форми її прояву у вигляді низької купівельної спроможності споживачів. Все це

Рис. 1. Основні перешкоди для іноземних інвестицій в Україну
Джерело [1]

є наслідком існування деформацій фундаментальних інституційних підвалин
ринкової економіки. Адже в умовах функціонування слабких і корумпованих
інститутів бізнес не може інвестувати і розвиватися відповідно до світових
тенденцій спрямування інвестицій. Тому основні іноземні інвестори з
довгостроковим, а не спекулятивним орієнтиром, в основному зосереджені на
виробництвах середньої технологічності та низьким вмістом доданої вартості.
З метою швидкого реагування на зміну стану ІБ, здійснення стратегічного
планування і програмування необхідний доступ до актуальної інформаційної
бази, яка в Україні є недостатньою та недосконалою. Для вирішення цієї
проблеми важливо запровадити систему постійного моніторингу стану ІБ на
різних рівнях ієрархії управління економікою.
Після ліквідації Державного агентства з інвестицій та управління
національними проектами та передачі його функцій МЕРТ з метою поглиблення
взаємодії органів виконавчої влади та іноземних інвесторів на основі поєднання
досягнення загальнодержавних та приватних інтересів із забезпечення
ефективного та гармонійного їх розвитку наприкінці серпня 2016 р. Президент
України підписав указ про створення дорадчого органу – Національної
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інвестиційної ради, перше засідання якої відбулось лише через 2 роки після
заснування – 25 травня 2018 р. Формування комунікаційного каналу з
інвесторами на базі різних майданчиків є необхідною умовою для розвитку
інвестиційної діяльності не тільки іноземних інвесторів, але й внутрішніх. Крім
президентської Національної інвестиційної ради функціонує і Офіс із залучення
та підтримки інвестицій, який утворений Кабінетом Міністрів України [2].
Дотримання пропозиції та рекомендації, наданих основними іноземними
інвесторами, в цілому покращить загальний стан інвестиційного клімату та
створить

ґрунтовні

передумови

для

забезпечення

достатнього

рівня

інвестиційної безпеки.
Отже, в організаційно-інституційній компоненті системи забезпечення
інвестиційної безпеки з метою зростання її рівня вважається доцільним:
-

розробка

і

реалізація

довгострокової

стратегії

розвитку

інвестиційного потенціалу держави;
-

розробка та реалізація Плану дій щодо покращення позиції України

у рейтингу Світового банку Ease of Doing Business [3];
-

підтримати прийняття законодавства щодо створення Ради бізнес-

омбудсмена;
-

запровадження механізму підготовки та реалізації інвестиційних

проектів за принципом «єдиного вікна» та активного залучення інвестицій;
-

реалізація у повному обсязі заходів щодо спрощення процедури

реєстрації нових суб’єктів господарювання;
-

забезпечення

прозорості

і

чіткої

процедури

приватизації

інвестиційно привабливих об’єктів;
-

забезпечення спрямування частини коштів від приватизації на

інноваційне інвестування підприємств [4];
-

удосконалення

законодавства

з

метою

законодавства
регулювання

про
прав

власність
власності

та
та

земельного
повноважень

землекористування, а також прав власності на інші об'єкти іпотеки;
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реалізація у повному обсязі комплексних заходів щодо розвитку

-

фінансового сектору;
збільшення максимального обсягу гарантованої суми відшкодування

за

банківськими

вкладами

фізичних

осіб

та

фізичних

осіб-суб’єктів

підприємницької діяльності поступово до середньоєвропейського рівня;
створення дієвої інфраструктури приймання та підтримки інвестицій

-

на загальнодержавному та регіональному рівнях;
-

зниження регіональної неоднорідності в інвестиційній діяльності;

-

запровадження дієвої системи страхування інвестицій;

-

проведення аналізу кращих практик створення вільних економічних

зон як механізму залучення прямих іноземних інвестицій та збільшення
експорту;
вдосконалення фіскального законодавства для ліквідації «сірих»

-

схем та забезпечення дієвості прозорого механізму відшкодування ПДВ.
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